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Βόμβα Τσίπρα: Επιστρέφουμε τη 13η
σύνταξη, παγώνουμε το ΦΠΑ στα νησιά
8 Δεκεμβρίου 2016
Την επιστροφή της 13ης
σύνταξης για όσους παίρνουν
κάτω από 850 ευρώ σύνταξη
και το πάγωμα της αύξησης του
ΦΠΑ στα νησιά του βόρειου
και ανατολικού Αιγαίου που
πλήττονται από την προσφυγική
κρίση ανακοίνωσε στο διάγγελμά
του ο Αλέξης Τσίπρας.

Το μήνυμα ότι σε αυτά
τα τελευταία μέτρα του
μαραθωνίου, όπως είπε, σε κάθε
βήμα προς την κανονικότητα
η κυβέρνηση θα αποκαθιστά
τις αδικίες που διαπράχθηκαν
τα τελευταία χρόνια, έστειλε
απόψε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, με τηλεοπτικό μήνυμά
του προς τον ελληνικό λαό. Και
επί λέξει, «αυτοί που σήκωσαν
περισσότερο τα βάρη της κρίσης,
θα είναι οι πρώτοι που θα
έχουν δικαίωμα στα οφέλη της
ανάπτυξης».
Προς επίρρωσιν αυτού, προέβη
σε δύο απτές, μετρήσιμες
εξαγγελίες προς τους
χαμηλοσυνταξιούχους και τους

κατοίκους του βορείου και
ανατολικού Αιγαίου. Εξαγγελίες
στοχευμένες συν τοις άλλοις,
αφού οι κατηγορίες αυτές του
πληθυσμού είναι που σήκωσαν
το βάρος ολόκληρης της
Ευρώπης στα δύο κορυφαία
ζητήματα που την απασχολούν:
την οικονομική κρίση (οι

χαμηλοσυνταξιούχοι ) και το
προσφυγικό (οι νησιώτες).
Η υπεραπόδοση των εσόδων,
λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα
στην κυβέρνηση να προβεί
σε κοινωνική αναδιανομή,
και πρώτα, προς τους
χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνους
που από το 2010 και μετά
έβλεπαν τις συντάξεις τους
να μειώνονται, υπενθύμισε ο
πρωθυπουργός. Με την αποψινή
της εξαγγελία, η κυβέρνηση
κάνει πράξη την παλαιότερη
εξαγγελία της για 13η σύνταξη,
αφού το σημερινό μέτρο έρχεται
λίγο πριν τις γιορτές των
Χριστουγέννων, συμπλήρωσε.

εξαγγελίας, η κυβέρνηση
χορηγεί 617 εκατομμύρια
ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια
συνταξιούχους που παίρνουν
κάτω από 850 ευρώ μηνιαίως,
και μάλιστα αντισυμμετρικά,
από κάτω προς τα πάνω,
δηλαδή όσοι λαμβάνουν τις
μικρότερες συντάξεις, θα
πάρουν μεγαλύτερο βοήθημα,
που μπορεί να αποδειχθεί
πολλαπλάσιο από τη μηνιαία
σύνταξη, διευκρίνισε εξάλλου
ο πρωθυπουργός. Σε κάθε
περίπτωση κανείς από τους
επωφελούμενους συνταξιούχους
δεν θα πάρει ποσό μικρότερο
των 300 ευρώ.
Επιπροσθέτως, ο πρωθυπουργός
κατέδειξε ότι η εξαγγελία
αυτή δεν τελειώνει απόψε,
αφού, όπως σημείωσε, όσο τα
περιθώρια θα διευρύνονται,
τόσο σημαντικότερη θα είναι η
αναδιανομή. Ας σημειωθεί ότι
στο σημείο αυτό των δηλώσεών
του, κατέδειξε ότι η συμφωνία
με τους εταίρους θα τηρηθεί στο
ακέραιο, ταυτόχρονα όμως με
τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής.
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Canada’s First Ministers today issued a joint communiqué and released the
Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change following
the First Ministers’ Meeting:
“Climate change is indisputable, as are the significant impacts it is having
in Canada and around the world. From increased heat waves, droughts,
flooding, and thawing permafrost, changes to the Earth’s climate can be seen
and felt by all Canadians. Nowhere is this more pronounced than in Canada’s North. We are already facing the social and economic costs of climate
change which poses significant risk to our environment, as well as to our
health, security, and future prosperity. This is why we have been working
together in close collaboration on behalf of all Canadians to develop a plan

(Cont. on page 7)

Η δεύτερη εξαγγελία αφορούσε
τους νησιώτες του βορείου και
ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι
υποδέχθηκαν τα προσφυγικά
κύματα και χάρη στους οποίους
κρατήθηκαν ψηλά οι σημαίες
της Ευρώπης, σύμφωνα με την
πρωθυπουργική διατύπωση.
Αναστολή της αύξησης του
ΦΠΑ στα συγκεκριμένα
νησιά και για όσο διαρκεί η
προσφυγική κρίση, ήταν η
δέσμευση του Αλ. Τσίπρα:
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Στα οικονομικά στοιχεία της

Communiqué of Canada’s
First Ministers

Άνω:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο (Καναδά) κ.κ. Σωτήριος,
την ημέρα του Αγίου Νικολάου στο γεύμα που είχε η Κοινότητα
του Ανατολικού Βανκούβερ τον π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο ως τιμώμενο
πρόσωπο. (Βλέπετε στη σελίδα 19)

Bill V. Thomopoulos
Mortgage Broker

604-512-3354

Bill.Thomopoulos@mtgarc.ca
www.MortgagesByBill.ca

Σηεγαζηικά δάνεια για
κάθε ζας ανάγκη:
> Αγορά και επιζκεσή
καηοικίας
> Ανέγερζη οικοδομής
> Ανατρημαηοδόηηζης
και ανανεώζεις
Mortgages by Bill | MPRO Mortgage Architects | 1275 West 6th Avenue | Vancouver, BC | V6H 1A6
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are the property of their respective trademark holders.

Ο Λευτέρης Κομνινός και η σύζυγός του Ελευθερία στολίζουν
κάθε χρόνο το σπίτι τους στο 11940 HOOD ST. MAPLE
RIDGE, Β.C. χριστουγεννιάτικα και δέχονται πολλούς
επισκέπτες κατά την διάρκεια των εορτών.
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Βόμβα Τσίπρα: Επιστρέφουμε τη 13η σύνταξη,
παγώνουμε το ΦΠΑ στα νησιά
(Συνέχεια από σελίδα 1)
«Τους χρωστούν η Ευρώπη και
η ελληνική Πολιτεία», ήταν η
χαρακτηριστική φράση του.
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη
φορά κατά την οποία η
κυβέρνηση χρησιμοποιεί το
πλεόνασμα σε αναδιανεμητικούς
σκοπούς, υπέρ των πιο
αδύναμων της κοινωνίας,
θύμισε ο πρωθυπουργός και
αναφέρθηκε στην ένταξη
δυόμιση εκατομμυρίων
συμπολιτών μας στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, επίσης το
Πρόγραμμα αντιμετώπισης της
ανθρωπιστικής κρίσης ή την
πρόσληψη 5.000 νοσηλευτών
και γιατρών.
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τις
δηλώσεις τους υπογραμμίζοντας
τις θυσίες του ελληνικού
λαού και πώς χάρη σε αυτές
κρατήθηκε όρθια η Ευρώπη
στο προσφυγικό ζήτημα και
την οικονομική κρίση, τώρα
όμως «ήλθε η ώρα αυτό να
το αναγνωρίσει εμπράκτως η
Ευρώπη», ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας.
Αίτημα που διατυπώνεται

στην κρισιμότερη καμπή της
διαπραγμάτευσης. Για αυτήν
μίλησε άλλωστε στη συνέχεια,
προβλέποντας το κλείσιμο της
2ης αξιολόγησης, χωρίς όμως,
όπως τόνισε, υποχωρήσεις
σε παράλογες απαιτήσεις.
Αμέσως νωρίτερα είχε
χαιρετίσει την ανακοίνωση των
βραχυπρόθεσμων μέτρων για το

χρέος, τα οποία θα επιτρέψουν
την έξοδο στις αγορές, την έξοδο
της χώρας από την επιτροπεία.
«Θα βγούμε από την κρίση
και θα βγούμε όρθιοι και πιο
δυνατοί», ήταν το «δια ταύτα»
των δηλώσεων Τσίπρα.
Πηγή:Tribune.gr
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O Tom Karras, η οικογένειά του και το προσωπικό από
το εστιατόριο “SFINAKI” εύχονται στους συγγενείς,
φίλους, πελάτες και σε όλη την ομογένεια

Οι άγιες μέρες που έρχονται ας φέρουν την ευτυχία
στο σπίτι σας και ο καινούργιος χρόνος ας είναι
γεμάτος όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα.
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Η Θράκη, ο Τουρισμός και
η Σπηλιά του Κύκλωπα
4

έκκληση εθνικής ομοψυχίας -

Τ

έλη της δεκαετίας
του ’60 οι Γερμανοί
απεφάσισαν να
δημιουργήσουν ένα χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων
κάτω από την πλατεία,
την ευρισκόμενη προ
του καθεδρικού ναού της
Κολωνίας. Ο ναός είναι
γοτθικού ρυθμού και έχει δύο
κωδωνοστάσια ύψους 167
μέτρων έκαστο. Αποτελεί το
μεγαλύτερο αξιοθέατο της
πόλεως. Πιθανολογούταν
και τότε, ότι κάπου εκεί
πλησίον θα έπρεπε να
ευρίσκεται το αρχαίο
ρωμαϊκό τείχος της πόλεως.
Και η Γερμανία διαθέτει
Αρχαιολογική Υπηρεσία,
ανάλογη της Ελληνικής. Η
διαφορά έγκειται εις το ότι
η Γερμανική Αρχαιολογική
Υπηρεσία φροντίζει πράγματι
τόσον για τις αρχαιότητες
εις την Γερμανία όσο και για
την πρόοδο της σημερινής
Γερμανίας. Δεν ασκεί
δικτατορία, δεν πνίγει την
πρόοδο και προ παντός δεν
είναι ούτε υστερική ούτε
ανέχεται διαπλεκόμενα
συμφέροντα. Άρχισαν,
λοιπόν, οι ανασκαφές για

την κατασκευή του μεγάλου
υπογείου γκαράζ αυτοκινήτων
και ευρέθηκε το αρχαίο
ρωμαϊκό τείχος. Αμέσως,
τονίζομε το «αμέσως», όχι μετά
από μερικά χρόνια, το τείχος
απομονώθηκε, περιβλήθηκε
από ισχυρούς υαλοπίνακες και
συνεχίσθηκε η κατασκευή του
υπόγειου χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων. Σήμερα, όποιος
χρησιμοποιεί τον χώρο αυτό
έχει την δυνατότητα να δει το
αρχαίο ρωμαϊκό τείχος μέσα
εις την προθήκη του.
Ποίος ενθυμείται τι έγινε
εις την Πλατεία Κοτζιά, εις
το κέντρο την Αθηνών και
απέναντι από το Δημαρχείο
της Αθήνας, όταν ανασκάφηκε
για την κατασκευή επίσης
υπογείου χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων; Ευρέθηκε
αρχαίο ελληνιστικό-ρωμαϊκό
νεκροταφείο. Επενέβησαν
οι Νεοσουλτάνοι της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
μας, το έργο σταμάτησε
και έμεινε περίπου για μία
δεκαπενταετία ο λάκκος
μόνον. Θα μπορούσατε να
τον «θαυμάσετε» και σήμερα,
αν ο τεράστιος λάκκος
δεν γέμιζε σκουπίδια και
δεν καθίστατο «πάρκο»
τεραστίων αρουραίων εκ
της πλησίον ευρισκομένης
κρεαταγοράς των Αθηνών. Οι
περίοικοι ξεσηκώθηκαν και
το «Κράτος του Κολωνακίου»
αναγκάσθηκε να περατώσει το
έργο.
Έτσι συμπεριφέρεται η
Ελληνική Αρχαιολογική
Υπηρεσία, προκειμένου, λέει,
να προστατεύσει την εθνική
κληρονομιά. Βεβαίως, εθνική
κληρονομιά θεωρείται εις το

«Κράτος του Κολωνακίου»
κυρίως ότι ευρίσκεται εις την
Αττική ή έστω πλησίον των
μεγάλων αστικών κέντρων. Η
Ανατ.Μακεδονία-Θράκη δεν
έχει μεγάλα αστικά κέντρα και,
συνεπώς, είναι «παρακατιανή»,
και εις αυτό συμβάλλουν,
δια της ανοχής των τόσον η
Τοπική Αυτοδιοίκηση με την
Περιφέρεια όσον και οι τοπικές
κοινωνίες. Όλη η περιοχή
έχει πολλά ιστορικά μνημεία,
αρχαία και βυζαντινά, αλλά
και Μεταβυζαντινής Περιόδου.
Δεν αξιοποιούνται όμως, διότι
ουδείς ενδιαφέρεται για την
τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.
Μία από τις γυναίκες του
Πριάμου ήτο η Καστιάνειρα,
από την Αισύμη της Θράκης.
Ο Δάρδανος, ο προπάππους
του Πριάμου, καταγόταν από
την Σαπαία Θράκης. Υπάρχουν
ακόμη τα ίχνη των. Αλλά δεν
έχουν αξιοποιηθεί, όπως δεν
έχει αξιοποιηθεί και η Σπηλιά
του Κύκλωπα Πολυφήμου εις
την Μάκρη του Έβρου, κοντά
εις την Αλεξανδρούπολη. Η
σπηλιά αυτή υπάρχει, είναι
γνωστή από τον Όμηρο και
ευρίσκεται 150 μέτρα από την
θάλασσα.
Δ εν γνωρίζω πόσοι
Θρακιώτες, πόσοι Έλληνες,

έχουν ποτέ επισκεφθεί την
σπηλιά αυτή. Γνωρίζω
όμως, ότι τουρίστες, που
επισκέπτονται την Θράκη,
αλλά και κατά την πορεία τους
προς την Κωνσταντινούπολη,
θέλουν να την επισκεφθούν.
Έχουν διαβάσει Όμηρο
και γνωρίζουν την ύπαρξή
της. Εύχομαι εις όλους τους
Θρακιώτες να μη δεχθούν ένα
ξένο επισκέπτη, ο οποίος να
τους ζητήσει, να του δείξουν
την Σπηλιά του Κύκλωπα.
Διότι αν τους την δείξει, θα
εντραπεί, ότι είναι Έλληνας.
Διότι η Σπηλιά του Κύκλωπα
Πολυφήμου, εδώ και πολλές
δεκαετίες, δεν αποτελεί,
δυστυχώς, αξιοθέατο, αλλά
ένα κοπρόλακκο, ανάλογο
εκείνου της Πλατείας Κοτζιά,
που άνω της δεκαπενταετίας
«κοσμούσε» το Κέντρο των
Αθηνών.
Αυτά είναι τα χάλια και
η κατάντια όλων, και του
«Κράτους του Κολωνακίου»
και των τελείως Ανεπαρκών
της Τοπικής Αδιαφορίας και
Διαφθοράς.
‘Ελληνες! Η Ελλάς, το
Αιώνιο Λίκνο του Πολιτισμού
αν κατά την μακραίωνη
πορεία της Ιστορίας της
καταλήφθηκε από βαρβάρους,
δεν υποτάχθηκε ποτέ, άντεξε
και αντιστάθηκε. Όμως
για το σημερινό δράμα της
Πατρίδας μας, το οποίο δεν
έχει τελειωμό, ευθύνονται
οι Ψεύτες, Λαοκάπηλοι και
Προδότες της, οι οποίοι
με την ψήφο των Ελλήνων
λεηλατούσαν επί δεκαετίες
την Πατρίδα μας και τον
μόχθο των Ελλήνων. Τώρα
και πάλιν για την δική τους
και μόνο σωτηρία, οι μόνοι
υπαίτιοι για την κατάντια

μας, την χρεοκοπία και την
εθνική καταστροφή, παρά την
θέληση του Ελληνικού Λαού,
τώρα και με τα θανατηφόρα
Μνημόνια ταπεινώνουν τους
‘Ελληνες, ξεπουλάνε και
εκποιούνε την Πατρίδα μας,
οδηγούνε αυτή και τον Λαό
μας εις την έσχατη εξαθλίωση
και την αιώνια υποδούλωση.
‘Ελληνες! Η σωτηρία της
Πατρίδας μας, η επανάκτηση
της εθνικής μας κυριαρχίας
και ανεξαρτησίας, η
αποκατάσταση της τιμής του
Έθνους μας, η ανάκτηση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας μας,
αλλά και η τιμωρία όλων των
υπευθύνων και επικίνδυνων
εθνομηδενιστών είναι εθνική
υπόθεση και ευθύνη μόνον
όλων των Ελλήνων.
Ύστατη έκκληση! Ελληνες,
η Πατρίδα μας κινδυνεύει.
Αντισταθείτε με εθνική
ομοψυχία!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος
Εμ.Δημητράκης.gr)
Υποσημείωση: Ο
αρθρογράφος κρητικής
(Μαριού Ν. Ρεθύμνης)
και θρακικής καταγωγής
γεννήθηκε και διαμένει
εις την Ξάνθη. Σπούδασε
Πολιτικές-Οικονομικές
Επιστήμες και Κοινωνιολογία
στη Βόννη και Ιστορία και
Πολιτιστική κληρονομιά
στην Αθήνα. Διετέλεσε επί
5 χρόνια υπάλληλος της
Ομοσπονδιακής Βουλής της
Γερμανίας και επί 30-ετίας
Διπλωματούχος Ξεναγός για
όλη την Ελληνική Επικράτεια.

5

All the President’s (Greek)
Men, Trump’s success has
a Greek connection
There’s a Greek saying that goes, “Every stone you turn, you’ll
find a Greek underneath.” Well, the Donald Trump election campaign could not be an exception. Three Greek Americans were
part of the successful campaign that made the famous businessman the 45th U.S. President.
George Papadopoulos was director of the Trump campaign on
foreign policy issues. Born in Chicago from parents originally
from Thessaloniki, he studied political science at DePaul University in 2010 and got his Master’s degree from the University
College London.
Before joining the Donald Trump camp, Papadopoulos was adviser in the Ben Carson election campaign, who withdrew from
the electoral race by announcing his support of Trump.
Papadopoulos’ recent business activities focused on the cooperation between Greece, Cyprus and Israel for the conclusion of an
energy alliance. In a recent interview with Cypriot newspaper
Phileleftheros, Papadopoulos spoke of the key role Cyprus can
play for stability in the Middle East.
George Gigicos, was operations director of the campaign. With
the motto “anytime, anywhere,” the Greek-American from Florida had undertaken to prepare the ground for gatherings of the
Republican candidate across the country. His company, Telion,
specializing in strategic communications, crisis management,
political operations has done a great job in the campaign, with
Trump recently congratulating him through Facebook.

O Πέρης Ασκούνης και
η οικογένειά του εύχονται
στους πελάτες, συγγενείς και
φίλους

Telion clients include three former presidential candidates of
the Republican Party, the White House under President George
W. Bush and the U.S. Treasury. BP oil company asked Telion to
manage the crisis after the accident in the offshore oil platform
in the Gulf of Mexico. Without a doubt, George Gigicos has
earned the reputation of the man for special missions.

Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρονος 2017

The Chairman of the National Republican Committee, Reince
Priebus had taken on his shoulders what Bloomberg Businessweek magazine described as perhaps the most difficult job in the
United States, as the 44-year-old Republican of Greek ancestry
was asked to unite the party under Trump. And he succeeded.
Priebus is of Greek descent from his mother’s side and says he is
proud of her. He appears regularly with his family at the Greek
church of Saint Sophia in Washington. When he was a child, he
spent summers with relatives in Athens and knows the city quite
well and speaks Greek equally well.

Property is debt in Greece.

A

t law courts throughout Greece, people are
lining up to file papers
renouncing their inheritance.
Not necessarily because some
feckless uncle left them with
a pile of debt at the end of his
revels; they are turning their
backs on what used to be a
pillar of Greece’s economy and
society: real estate. Growing
personal debt, declining incomes and ever higher property taxes have turned property
and the dream of easy money
into dread of a catastrophic
burden.
The figures are clear. In 2013,
two years after a property
tax was introduced (previously, real estate tax revenue
came mainly from transfers
or conveyance taxes), 29,200
people declined to accept their
inheritance. In 2015, the number had climbed to 45,627, an
increase of 56 percent in two
years. Reports from across the
country suggest that this year,
too, large numbers of people
are refusing to inherit.
The growing aversion to
property is evident in the drop
in business at notaries public.
The national statistics service,
Elstat, reported in July that
in 2014 there were 23,221
deeds in which living parents

transferred property to their
children, down from 90,718
in 2008. The number of wills
drawn up or notarized has
been steady through the crisis,
at around 30,000 annually,
suggesting that many inheritances being rejected were not
part of formal wills. (More
than 120,000 people die each
year.)
In 1987 the police uncovered
a gang that had killed at least
eight rich elderly people after
forging their wills to inherit
their property. Today, people
are more likely to run away
from real estate than be tempted to kill for it.
The collapse of the real estate
market shows why. The
total number of transactions
dropped by 74 percent from
2004 to 2014. People once
hoped that if they came into
property they could sell it and
live easier; now they fear that
they will be unable to sell it
and the taxes will drag them
down. If they did find a buyer,
they would be unlikely to gain
much, as prices of apartments
have fallen by 41 percent since
2008, according to the Bank of
Greece. Construction of homes
has collapsed, dropping by 95
percent from 2007 to 2016.
With no end to the crisis in
sight, people will continue to

dread coming into property.
Among the many disruptions
of the past few years, this
one shows how traditional
conceptions — and a sense
of security — can be shattered. Homeownership, at 74
percent of households in 2014,
is well above the European
Union average of 70 percent.
Old-timers used to urge
younger Greeks to buy property to avoid losing savings as
they did in frequent currency devaluations — or in the
monster inflation during the
Axis occupation in World War
II. Parents felt duty-bound
to help their children acquire
homes or leave them property as the only possible hedge
against hardship.

toward caring for 180 patients.
Property turning toxic may
not be as photogenic as the
stock images of the Greek
crisis — masked youths hurling gasoline bombs, or people
lining up at soup kitchens

Whereas parents wanted to
leave their children with a
roof over their heads, now the
children themselves say, ‘I
don’t want this burden.
A striking example of the
perils of property is provided
by charities that have been
richly endowed with real
estate. For example, in Athens,
the Asylon Aniaton, a hospice,
used to fund itself by renting
or selling property. Now it’s
unable to sell anything, and
of its 887 properties, 396 are
without tenants. In 2015, its
revenue came to 2.17 million
euros while it had to pay taxes
of 1.83 million euros (of which
908,839 euros were property
taxes). What was left went

A World Bank report that
ranked Greece 144th among
189 economies in terms of
the ease — bureaucratic and
otherwise — of registering
property. But it is private debt
— at 222 billion euros last year
— that may prove an even
greater danger. This shows in
government revenues. With
the unified tax, ownership of
every kind of property is now
subject to taxation. During the
crisis, the economy has shrunk
by 25 percent (as of early this
year), and many people are
unable to pay taxes. Arrears
in tax payments at the end of
September were at 92.8 billion
euros and keep increasing by
about 1 billion each month.

— but it reveals the depth
of the crisis and a history of
political mismanagement.
After many years in which
only very valuable properties
were taxed, many Greeks went
from paying almost no taxes
on real estate to not having
enough money to pay. In 2010,
property taxes accounted for
0.26 percent of gross domestic
product, while this year they
are around 2 percent, according to state budget figures.

It will be very difficult for the
Greeks to get out from under
this mountain of debt. Delinquent loans, which at the end
of June made up 31.7 percent
of all housing loans, were a
mere 5.3 percent of the total
in 2008. Tens of thousands of
homeowners are afraid of repossessions, which may result
in many more homes on the
market and a further drop in
values.
It is inconceivable that after
six years of crisis such problems would not have been
solved. And yet, the leftist
government recently proposed
adding further documents and
costs to selling or renting property — a compulsory “energy
performance” certificate and a
civil engineer’s assurance that
there are no illegal constructions. The property owners’
federation, declared that
these new obstacles “threaten
to turn the country into an
endless ‘property graveyard’
where nothing will be sold,
nothing will be bought and
nothing will be rented.
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ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΕΜΙΣΤΗ
Υλικά
• 1 γαλοπούλα μέτρια (2 κιλά περίπου)
• 1 κρεμμύδι ξερό (χοντροκομμένο)
• 1 πράσο (χοντροκομμένο)
• 1 καρότο (χοντροκομμένο)
• 2 κλαδάκια σέλινο (χοντροκομμένα)
• 1 ξύλο κανέλα
• 2 φύλλα δάφνη
• 5 κόκκους γαρίφαλα
• Φλούδα από 1 πορτοκάλι
• Αλάτι
• Πιπέρι
Για τη γέμιση
• 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος
• 2 κρεμμύδια ξερά (ψιλοκομμένα)
• 300 γρ. Flora Soft με βούτυρο
• 100 γρ. κουκουνάρια
• Χυμός 1 πορτοκαλιού
• 1 ποτήρι κονιάκ
• 2 ποτήρια μαυροδάφνη
• 50 γρ. μαύρες σταφίδες
• 6 δαμάσκηνα κομμένα σε καρεδάκια
• 1 κουτ. γλυκού πολτό τομάτας
• 200 γρ. ρύζι μακρύκοκκο
• 1 κιλό κάστανα καθαρισμένα
Εκτέλεση

του.
• 3) Το τοποθετούμε μέσα σε
ένα ταψί και ρίχνουμε από πάνω
τον ανανά.
• 4) ΄Εχουμε προθερμάνει τον
φούρνο στους 140 βαθμούς
και το ψήνουμε για 4-5 ώρες.
Ανά τακτά διαστήματα, με ένα
κουτάλι παίρνουμε το ζωμό από
το ταψί και λούζουμε το κρέας
για να γίνει τραγανιστή η πέτσα
του.
• 5) Στα μισά του χρόνου που
σας έδωσα γυρίζουμε το κρέας
για να ροδοκοκκινίσει από όλες
τις πλευρές.
• 6) Οταν ψηθεί, το διατηρούμε
ζεστό και το σερβίρουμε σε μία
μεγάλη πιατέλα, πάνω σε φύλλα
λεμονιάς.

Σολομός με κρούστα
γιαουρτιού και μυρωδικά
Υλικά συνταγής
• 4 φέτες σολομού (περίπου
230-250 γρ. η κάθε μια) χωρίς
το δέρμα του
• 1 κουταλιά της σούπας
φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 κουταλάκι του γλυκού
φρέσκια μαντζουράνα
ψιλοκομμένη
• 1 κουταλάκι του γλυκού
μαϊντανό ψιλοκομμένο
• 1 κουταλάκι του γλυκού
άνηθο ψιλοκομμένο
• 2 κουταλιές της σούπας
γαλέτα τριμμένη
• 300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
• ξύσμα από μισό λεμόνι
• ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
Εκτέλεση συνταγής

• Βγάζουμε τα συκωτάκια της γαλοπούλας, τα πλένουμε και τα
κόβουμε σε καρεδάκια. Καθαρίζουμε και πλένουμε πολύ καλά τη
γαλοπούλα. Εάν έχει πούπουλα, την καψαλίζουμε πρώτα και στη
συνέχεια την πλένουμε καλά.
• Σε βαθιά κατσαρόλα βάζουμε νερό, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το
πράσο, το καρότο, το σέλινο, δάφνη, το ξύλο κανέλας, τα γαρίφαλα,
τη φλούδα του πορτοκαλιού, λίγο αλάτι, και βράζουμε για 10 λεπτά.
• Στη συνέχεια, βάζουμε στην κατσαρόλα τη γαλοπούλα και τη
βράζουμε για μία ώρα.
• Στο μεταξύ φτιάχνουμε τη γέμιση, σοτάρουμε τα κρεμμύδια
σε κατσαρόλα με το μισό Flora Soft με βούτυρο, μαζί με τα
κουκουνάρια. Ρίχνουμε τα συκωτάκια, τον κιμά, και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε το πολτό τομάτας, το ρύζι και σβήνουμε με το μισό
κονιάκ και ένα ποτήρι μαυροδάφνη. Ρίχνουμε ένα ποτήρι ζωμό, από
τη γαλοπούλα που βράσαμε και το αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά
• Το αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, λίγη
κανέλα και γαρίφαλο, τις σταφίδες, τα κομμένα δαμάσκηνα, και
κομμένα τα μισά κάστανα.
• Γεμίζουμε τη γαλοπούλα με όση γέμιση χωράει στην κοιλιά της,
τη ράβουμε και την τοποθετούμε σε ανάλογο σκεύος.
• Στην υπόλοιπη γέμιση που μας έμεινε, προσθέτουμε ζωμό, τα
ολόκληρα κάστανα, ανακατεύουμε και την ψήνουμε σκεπασμένη
στο φούρνο.
• Αλείφουμε τη γαλοπούλα με το υπόλοιπο Flora Soft με βούτυρο,
αλατοπιπερώνουμε και την ψήνουμε στο φούρνο στους 180°C για
2½ ώρες περίπου.
• Όταν αρχίσει να ροδίζει, τη σβήνουμε με το υπόλοιπο κονιάκ, τη
μαυροδάφνη και το χυμό πορτοκαλιού, προσθέτουμε ζωμό από τη
γαλοπούλα που βράσαμε, τη σκεπάζουμε και ανα διαστήματα τη
περιβρέχουμε με το ζωμό που έχει στο ταψί.
• Όταν είναι έτοιμη τη βγάζουμε από το ταψί και περνάμε από
σουρωτήρι τη σάλτσα της. Αφαιρούμε το λίπος και την κρατάμε
ζέστη. Σερβίρουμε τη γαλοπούλα με την υπόλοιπη γέμιση σε
πιατέλα.

1. Βάζετε να κάψει σε δυνατή
φωτιά ένα αντικολλητικό
τηγάνι. Αλείφετε τις φέτες
σολομού με λίγο ελαιόλαδο και
τις πασπαλίζετε με λίγο αλάτι.
Τοποθετείτε το σολομό στο
τηγάνι και ψήνετε 2’-3’ από
κάθε πλευρά.
2. Βγάζετε τα κομμάτια του
σολομού από το τηγάνι και
τα τοποθετείτε σε ένα πυρέξ.
Προθερμαίνετε τον φούρνο
στους 200 °C.
3. Σε ένα μπολ ανακατεύετε
το στραγγιστό γιαούρτι, τη
γαλέτα, τα μυρωδικά, το ξύσμα
και λίγο αλατοπίπερο. Με ένα
κουταλάκι τοποθετούμε περίπου
1½ κουταλιά από το μείγμα
στραγγιστού γιαουρτιού πάνω
σε κάθε φιλέτο. Ψήνετε στο
φούρνο για 7’-8’.

Χριστουγεννιάτικο ψητό γουρουνόπουλο

Γιορτινή συνταγή με αρνάκι
για όσους δεν προτιμούν την
κλασική γαλοπούλα. Το θυμάρι,
η ρίγανη και το δεντρολίβανο
κάνουν το κρέας μοσχοβολιστό
και απίθανα γευστικό.

Τι χρειαζόμαστε:
• 1 γουρουνόπουλο γάλακτος
6-7 κιλών
• 1 κουτί χυμό ανανά
• Αλάτι - πιπέρι - ρίγανη θυμάρι
• σκόρδο (προαιρετικά)
• Μουστάρδα
• χυμό λεμονιού (όσο θέλετε)
• φύλλα λεμονιάς (προαιρετικά)
Πως το κάνουμε
• 1) Πλένουμε το
γουρουνόπουλο. Το σκουπίζουμε
καλά.Με ένα μαχαιράκι κάνετε

τρυπούλες σε διάφορα μέρη
του σώματος και βάζουμε
κομματάκια σκόρδου.
• 2) Αλείφουμε με λεμόνι,
αλάτι ,πιπέρι, θυμάρι
ρίγανη και μουστάρδα όλο
το γουρουνόπουλο, και
οπωσδήποτε μέσα στην κοιλιά

Συμβουλή

Τη λαχταριστή συνταγή του
αγαπημένου σεφ Λευτέρη Λαζάρου
ανακαλύψαμε στο συνταγότοπο της
ΦΑΓΕ greece.fage.eu όπου βρήκαμε
δεκάδες ακόμη ενδιαφέρουσες
συνταγές.

Αρνάκι
Χριστουγεννιάτικο
στη λαδόκολλα

Συστατικά:
αρνίσιο μπούτι 2 – 2½ κιλά,
ξεκοκκαλισμένο
200 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
4 καρότα μέτρια, κατά
προτίμηση βιολογικά, τριμμένα
½ φλυτζάνι κουκουνάρια,
καβουρντισμένα
4 σκελίδες σκόρδο
5 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
2 κουτ. σούπας μαργαρίνη

1 κουτ. γλυκού ροζ πιπέρι,
ολόκληρο
3 – 4 κλαράκια θυμάρι, φρέσκο
1 – 2 κουτ. γλυκού ρίγανη, ξερή
2 – 3 κλαράκια δεντρολίβανο,
φρέσκο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 – 1½ κιλό πατατούλες,
καθαρισμένες

Οδηγίες:
Προθερμαίνω το φούρνο στους
200°C.
Πλένω και σκουπίζω καλά
το κρέας. Καβουρντίζω τα
κουκουνάρια σε αντικολλητικό
τηγάνι χωρίς να προσθέσω
λιπαρή ουσία. Σε ένα μπολ
ανακατεύω τα τριμμένα
καρότα, το κεφαλοτύρι και τα
κουκουνάρια. Αλατοπιπερώνω
και πασπαλίζω με ρίγανη.
Απλώνω στον πάγκο μια
λαδόκολλα και βάζω πάνω το
μπουτάκι. Αλατοπιπερώνω
και πασπαλίζω με τη ρίγανη.
Κάνω βαθιές τομές σε διάφορα
σημεία στο κρέας και βάζω από
ένα κομμάτι σκόρδου και λίγη
από τη γέμιση. Απλώνω και
την υπόλοιπη γέμιση πάνω στο
μπουτάκι και προσθέτω το ροζ
πιπέρι. Αλείφω με τη μαργαρίνη
και ραντίζω με το ελαιόλαδο.
Τυλίγω το κρέας σε σφιχτό ρολό
και δένω με σπάγκο για να μην
ανοίξει.
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζω τις
πατατούλες, τις αλατοπιπερώνω
και πασπαλίζω με ρίγανη.
Βάζω το αρνίσιο ρολό στο
κέντρο της λαδόκολλας και
γύρω του τις πατατούλες.
Προσθέτο τα κλαδάκια από
το φρέσκο θυμάρι και το
δεντρολίβανο και κλείνω τη
λαδόκολλα σε σφιχτό πακέτο.
Αν χρειαστεί, βάζω και δεύτερο
φύλλο λαδόκολλας. Δένω το
πακέτο με σπάγγο.
Βρέχω λίγο τη λαδόκολλα, βάζω
το πακέτο σε λαμαρίνα φούρνου
και ψήνω για 2 ώρες.
Διαβάστε κι άλλες συνταγές με
αρνί της σεφ Νικολάου

1. Βουτυρώνουμε το μεγάλο ταψί
της κουζίνας,και ξάνουμε πολύ
καλά το καταίφι να γίνει αφράτο,το
στρώνουμε προσεκτικά στο ταψί να
έχει παντού το ίδιο ύψος,ραντίζουμε
με το λιωμένο βούτυρο και το
ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι
να ροδίσε.
2. Μόλις το βγάλουμε το
σιροπιάζουμε σταδιακά με το χλιαρό
σιρόπι μας,δηλαδή σε 2 δόσεις με
κουτάλι να πάει παντού στο γλυκό.
3. Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα τα
3 και 1/2 ποτήρια νερού γάλα με 1
κουταλιά φρέσκο βούτυρο.
4. Σε βαθύ σκεύος ανακατεύουμε
το αλεύρι με το κόρν
φλάουρ,προσθέτουμε το 1
και1/2 ποτήρι ζάχαρη,το άρωμα
βανίλιας,προσθέτουμε σιγά-σιγά
το ένα ποτήρι γάλα,ανακατεύουμε
καλά να μην σβολιάσει.
5. Χτυπάμε καλά τους 6 κρόκους
,και τους προσθέτουμε και αυτούς.
Όλο μαζί το μείγμα το προσθέτουμε
στο ζεστό γάλα,(3και 1/2 ποτήρια)
ανακατεύουμε συνεχώς σε σιγανή
φωτιά και γρήγορα για να μην
σβολιάσει,έως ότου πήξει.
6. Αφήνουμε να κρυώσει
σκεπασμένη,μόλις κρυώσει
ρίχνουμε το 1/5 της σαντιγύ και
ανακατεύουμε καλά.
7. Βάζουμε το νόμισμα στο
καταίφι,στρώνουμε από πάνω
την κρέμα πατισερί ,μετά την
σαντιγύ,και στο τέλος το αιγινίτικο
φυστίκι και τα κερασάκια μας!
Λίγα μυστικά ακόμα
Ωραιότατο γλυκό που φυσικά το
σερβίρουμε όλο τον χρόνο και σε
κάθε περίπτωση.

Σαλάτα σπανάκι
με καρύδια και
βινεγκρέτ ροδιού
Δημοσιέυτηκε: Thu, 11/19/2015
- 16:19 || Ενημερώθηκε: Tue,
05/03/2016 -

Tips
Μπορείτε να το φτιάξετε και με
κατσικάκι

Η σαλάτα με σπανάκι καρύδια
και ρόδι είναι η απλούστερη και
γευστικότερη Χριστουγεννιάτικη
σαλάτα

Εκμέκ κανταΐφι
Βασιλόπιτα

Συστατικά:

Συστατικά
1 πακέτο καταίφι 1/2 κιλού.
1/2 φλιτζάνι φρέσκο βούτυρο
λιωμένο.
Για γαρνίρισμα:
250 γραμμάρια φυστίκια αιγινίτικα
καθαρισμένα και κοπανισμένα.
Φρουί γλασσέ κερασάκια.
Για την σαντιγύ:
1 μεγάλη κρέμα γάλακτος(500
γραμμάρια)χτυπημένη σε σαντιγύ
με 4 κουταλιές της σούπας άχνη
ζάχαρη και άρωμα βανίλιας.
Για το σιρόπι:
3 ποτήρια του νερού ζάχαρη,
3 ποτήρια του νερού νερό.
Λίγο ξύσμα λεμονιού, βράσιμο 5
λεπτά.
Για την πατισερί:
3 και 1/2 ποτήρι γάλα,
1 κουταλιά φρέσκο βούτυρο,
6 κουταλιές σούπας αλεύρι,
4 κουταλιές της σούπας κόρνφλάουρ,
1 και 1/2 ποτήρι ζάχαρη,
άρωμα βανίλιας,
άκόμη 1 ποτήρι γάλα,
6 κρόκους αυγών.
Οδηγίες

Για την βάση της σαλάτας
200 γρ. σπανάκι μπέιμπι
1 φλ. καρύδια ψύχα
2 κ.γ. μαύρο σουσάμι
1 φλ. σπόρια ροδιού
Για την βινεγκρέτ
50 γρ. χυμός ρόδι
4 κ.σ. κρέμα βαλσαμικού με
εσπεριδοειδή
30 γρ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. μουστάρδα
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο
κόκκινο και λευκό πιπέρι
Οδηγίες:
Πλένουμε καλά το σπανάκι
εκτός και αν έχετε πάρει έτοιμο
σακουλάκι.
Σε ένα βάζο ρίχνουμε όλα
τα υλικά της βινεγκρέτ και
ανακατεύουμε καλά.
Ανακατεύουμε το σπανάκι με τα
καρύδια ρίχνουμε την βινεγκρέτ
και προσθέτουμε τα σπόρια του
ροδιού.

Communiqué of Canada’s First Ministers
(Cont. from page 1)

to grow our economy, reduce greenhouse gas (GHG) emissions, and build
resilience to the impacts of a changing climate.

“We convened today to adopt the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and
Climate Change, following the commitments made in the Vancouver Declaration of
March 2016. The Framework is rooted in the principles of a collaborative approach
outlined in the Vancouver Declaration to reduce GHG emissions and enable sustainable economic growth, recognizing the need for fair and flexible approaches to
support the diversity of provincial and territorial economies.
“This Framework builds on actions of provincial and territorial governments to reduce
GHG emissions and identifies actions that will seize the many economic opportunities
afforded by clean growth. It presents an ambitious and achievable plan to address our
common challenges, while also improving our quality of life and building a healthy
environment for our children and grandchildren. The actions taken under the Framework will contribute to meeting or exceeding Canada’s 2030 climate change target of
a 30 percent reduction below 2005 greenhouse gas levels.
“This Framework represents not simply an agreement between First Ministers, but a
pan-Canadian plan for action which has been developed with input from Canadians
across the country. Indigenous Peoples have shown climate leadership long before
the Paris Agreement and are active drivers of positive change. The development of
the Framework was also informed by input from municipalities, businesses and civil
society who made it clear that they want to be part of the solution to climate change.
“Pricing carbon pollution is an efficient way to reduce GHG emissions, drive innovation, and encourage people and businesses to pollute less. It is a core element of the
Framework and governments will work together on its implementation.
“The Framework outlines critical actions that we will take to grow the economy while
reducing GHG emissions. These actions include:
• developing new building codes to ensure that buildings use less energy, saving money for households and businesses;
• deploying more electric charging stations to support zero-emitting vehicles, which is
an integral part of the future of transportation;
• expanding clean electricity systems, promoting inter-ties, and using smart-grid technologies to phase out the reliance on coal, make more efficient use of existing power
supplies, and ensure a greater use of renewable energy;
• reducing methane emission from the oil and gas sector;
• protecting and enhancing carbon stored in forested lands, wetlands and agricultural
lands; and
• setting an example and driving significant reductions in emissions from government
operations.
“We agreed to take action to adapt to the changing climate and to build climate
resilience, recognizing that coastal, northern and Indigenous communities face unique
circumstances. These communities are especially vulnerable to the threat of rising
temperatures and feel the impacts of climate change first.
“A focus on clean technology is a core element of the Framework and through the
actions identified, we will foster innovation and create new jobs, new technologies
and new export opportunities. We also agreed on the importance of having globally
competitive Canadian businesses as we transition to a low-carbon economy. We will
position Canada to contribute to global solutions that can be exported to the world.
“In support of these efforts, the federal government, in collaboration with the provinces and territories, will be making historic investments in green infrastructure, public
transit, and clean technology and innovation. This will include helping Indigenous
Peoples and remote and northern communities reduce their reliance on diesel by
connecting these communities to electricity grids and implementing renewable energy
systems.
“The Framework also builds on the ongoing work of federal, provincial and territorial
ministers from a range of portfolios, including environment, innovation and finance.
We also received today an update from energy ministers on specific actions under the
Canadian Energy Strategy that provincial and territorial governments will implement
with the collaboration of the federal government in support of the Framework, including initiatives on energy conservation and efficiency, clean energy innovations and
delivering electricity connections to markets in Canada and abroad.
“We reaffirmed the importance of ongoing collaboration as we work together to
implement the Framework. We will continue to collaborate on efforts to track progress
to reduce GHG emissions and to report on actions and performance. This process will
include engagement with external experts to help ensure that our actions are transparent and open to independent review. We will also continue to engage Canadians and
ensure meaningful involvement of Indigenous Peoples as we grow our economy and
create good jobs and take ambitious action on climate change.
“We have tasked our ministers and officials to implement the Framework and report
back to us on progress within a year, and annually thereafter. Federal, provincial and
territorial governments will work together to establish a review of carbon pricing,
including expert assessment of stringency and effectiveness that compares carbon
pricing systems across Canada, which will be completed by early 2022 to provide
certainty on the path forward. An interim report will be completed in 2020, which will
be reviewed and assessed by First Ministers. As an early deliverable, the review will
assess approaches and best practices to address the competitiveness of emissions-intensive, trade-exposed sectors.
“Canada works best when we all work together on shared goals and objectives.
Today’s adoption of the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate
Change is a major step towards building a prosperous, low-carbon future for our
children and grandchildren.”
Saskatchewan is not adopting the Pan-Canadian Framework.

7

Prime Minister Justin
Trudeau concludes
productive visit to
Peru and to the APEC
Leaders’ Meeting
Lima, Peru - November 20, 2016
The Prime Minister, Justin Trudeau,
today concluded his participation in
the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders’ Meeting
hosted by Peru.
During the meeting, the Prime
Minister worked closely with his
counterparts to promote a progressive trade agenda that builds a stronger middle class, and ensures the
benefits of an open global trading
environment are fairly distributed
and felt by everyone.
The Prime Minister also discussed
the importance of well targeted
public investments that create
opportunities for all segments of
the population. He discussed how
Canada is engaging constructively
on key international challenges,
including economic governance and
climate change.
On the margins of the Leaders’
Meeting, Prime Minister Trudeau
held fruitful discussions with
Peruvian President, Pedro Pablo Kuczynski. The two leaders
discussed ways to achieve closer
cooperation on shared foreign policy
objectives and regional security priorities. They also agreed to enhance
commercial exchanges, particularly
in the areas of defence, infrastructure, energy, education, and health.
Finally, the Prime Minister met with
his counterparts from other APEC
member economies including Australia, Mexico, the US, and Vietnam
to discuss issues of mutual interest.
He also met with Mitsubishi Heavy
Industries to discuss the expansion
of its Canadian operations.
“I would like to thank President
Kuczynski for his hospitality and
for his leadership as host of APEC
this year. We are pleased to work
with APEC economies to promote
growth and create more opportunities for our citizens to succeed and

prosper. Canada feels strongly
that trade and investment with
other APEC nations, and support
for our small and medium sized
enterprises, are critical to our
country’s economic future and
middle class growth.”
The Right Honourable Justin
Trudeau, Prime Minister of
Canada

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Statement by the Honourable Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children and Social
Development on International Volunteer Day
GATINEAU, QC, Dec. 5, 2016 /CNW/ - In celebration of International Volunteer Day, I would like to recognize the 13 million
Canadians who volunteer each year for their generosity, their dedication, and the selfless work they do in support of communities across
Canada.
There are many different ways to volunteer. Some choose to give of
their time, while others share their expertise. Volunteers emerge from
all stages of life and all bring something special to their communities. For example, a new generation of youth is eager to share their
skills to help our communities. Through a shared effort, we all have
an important impact in maintaining and building healthier and stronger communities. By working together, we can tackle social issues
and continue to build a strong and united country.
Volunteers in Canada share a common goal—to make a positive
impact in people’s lives. Their caring and compassion is an incredible source of inspiration. It reflects the values of the kind of communities and country we want for ourselves and our children. Although
many volunteers give without expecting anything in return, thanking
and encouraging them for their hard work and values is important.
This is why we need to continue to spread this message.
The Government of Canada recognizes and celebrates the contributions of these exceptional individuals through Canada’s Volunteer
Awards. A special ceremony will take place in 2017 for Canada’s
150th anniversary of Confederation. To recognize the important
contribution of youth volunteers, the Emerging Leader category has
expanded from one national to five regional awards.
I encourage you to nominate a volunteer, not-for-profit or business in
your community. Join me in shining a light on someone in your community that is making a difference by nominating someone today.
For more information, visit Canada.ca/volunteer-awards.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σκόρ (88-59) και θέαμα
για τον Ολυμπιακό
κόντρα στην Ούνικς
Καζάν
Γιάννης Λαμπίρης | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/12/2016

Με τον καλύτερο τρόπο
αποτύπωσε στο παρκέ
ο Ολυμπιακός την
αδιαμφισβήτητη ανωτερότητά
του από την Ούνικς Καζάν, την
οποία και συνέτριψε στο ΣΕΦ
με 88-59 για την 11η αγωνιστική
της Ευρωλίγκας, φτάνοντας το
ρεκόρ του στο 7-4 (νίκες-ήττες).
Αν και την εντυπωσιακή
εμφάνιση και τη νίκη επισκίασε
ο τραυματισμός του Ντάνιελ

Χάκετ, ο οποίος αποχώρησε
υποβασταζόμενος 1’.09’’
πριν το φινάλε, καθώς σε
προσπάθειά του να μαρκάρει τον
Λάνγκφορντ, έπεσε στο παρκέ
πιάνοντας το πόδι του και μετά
το κεφάλι του!
Πιθανότατα θλάση στον
δικέφαλο, αλλά πρώτα θα πρέπει
να υποβληθεί σε εξετάσεις για
να διαγνωσθεί και το μέγεθος
του τραυματισμού του.

Το πολύ θετικό όμως ήταν
η «επιστροφή» του Κώστα
Παπανικολάου που θύμισε τον
παλιό καλό «Πάπ» τόσο σε
επίθεση όσο και στην άμυνα
όπου έπαιξε κομβικό ρόλο στο
μαρκάρισμα του Λάνγκφορντ.
Οι πρωταθλητές ήταν το
ακλόνητο φαβορί κόντρα
στους Ρώσους του δικού μας
Κώστα Καϊμακόγλου (ο οποίος
καταχειροκροτήθηκε σε 1-2
καλάθια που σημείωσε καθώς
πλέον τα πράσινα που φοράει
είναι λιγότερο… ερεθιστικά για
τους οπαδούς του Ολυμπιακού
από αυτά του Παναθηναϊκού
που φορούσε παλαιότερα ο
ικανότατος φόργουορντ) και το
απέδειξαν περίτρανα στο παρκέ.
Ολυμπιακός (29/53 διπ., 3/16
τρ.,21/24 βολ., 29-12 ριμπ.
11 κλεψ., 11 ασιστ, 4 κοψ.,
10 λαθ.): Γκρίν 15 (6/7 διπ.),
Μπίρτς 5, Γιάνγκ 5, Παπαπέτρου
4, Σπανούλης 10 (5/10 διπ.),
Μιλουτίνοφ 4, Πρίντεζης
11(1), Παπανικολάου 12 (5/7
διπ.), Μάτζαρης 5(1), Χάκετ 2,
Λοτζέσκι 10 (3/3 διπ., 1/3 τρ.,
6/7 β.), Αθηναίου.
Ούνικς Καζάν (20/47 διπ.,
4/11 τρ., 7/11 βολ., 25-5 ριμπ.,
1 ασιστ, 6 κλεψ., 4 κοψ., 20
λαθ.): Τζονσον 3, Αντίποφ,
Λάνγκφορντ 25 (7/17 διπ., 3/6
τρ.), Στόλ 2, Παραχούλσκι 4,
Κόλομ 4, Κλιμένκο 3, Βορόνοφ,
Πάνιν 3, Καϊμακόγλου 6,
Ουίλιαμς 9.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Έμπειρος μαραγκός για ανακαινίσεις,
αναπαλαιώσεις σπιτιών, εστιατορίων,
εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.

Μόνο στο Βανκούβερ και στα περόχωρα.

Τηλεφωνήστε στο τηλ: 780-708-0727
και ζητείστε τον Ευθύμιο Πυρώτη.

GREEK SENIOR CITIZENS
SOCIETY Β.C.
3634 West Broadway, Vancouver, B.C.
Tel: 604-737-8070
O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου
Ελλήνων Ηλικιωμένων
της Βρετανικής Κολομβίας,
εύχεται στα μέλη,
στις οικογένειές τους,
και σ’ όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Πηγή: TA NEA gr

Ευρωλίγκα: Εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού
επί της Γαλατασαράι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/12/2016
Ο Παναθηναϊκός βρήκε στην τρίτη περίοδο ρυθμό στην επίθεση
μέσα από την εξαντλητική άμυνά του και νίκησε εύκολα τη
Γαλατασαράι με 85-58 στην 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Οι
Πράσινοι έχουν πλέον ρεκόρ 6 νίκες-5 ήττες, ενώ για την ομάδα
του Εργκίν Αταμάν αυτή ήταν η 8η ήττα.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπαιξαν καταπληκτική άμυνα στο
β’ μέρος, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά ευστοχίας της
τουρκικής ομάδας, ιδιαίτερα από την περιφέρεια. Παράλληλα οι
Πράσινοι κυριάρχησαν στα ρημπάουντ (41 έναντι 32) και ήταν
εύστοχοι στα σουτ δύο πόντων (28/43΄). Τα 18 συνολικά λάθη του Παναθηναϊκού ήταν ίσως το μόνο στοιχείο της
στατιστικής που ίσως να στεναχώρησε τον Τσάβι Πασκουάλ.
Συνολικά: Ο Παναθηναϊκός είχε 28/43 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 14/18 βολές, 36-5 ρημπάουντ, 15 ασίστ, 9
κλεψίματα, 18 λάθη, τρία κοψίματα. Η Γαλατασαράι τέλειωσε το ματς με 19/54 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 8/12 βολές,
23-9 ρημπάουντ, 11 ασίστ, 10 κλεψίματα, 14 λάθη, ένα κόψιμο.
Τα δεκάλεπτα: 20-13, 39-31, 64-45, 85-58
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγκλετον 13, Νίκολς 9 (1), Ρίβερς 14 (2), Τζέιμς 13, Φώτσης, Παππάς,
Φελντέιν 4, Χαραλαμπόπουλος, Γκάμπριελ 14 (2), Μπουρούσης 4, Ν. Καλάθης 14
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Εργκίν Αταμάν): Σμιθ 9, Πρέλντζιτς, Μίτσοβ 6, Τάιους 6, Κορκμάζ 5 (1), Τόμπσον 6, Σιλμπ 15
(3), Αράρ 2, Γκιουλέρ 8, Ντίμπλερ, Κοκσάλ 1

Ο Δημήτρης Μπόνης, η σύζυγός του
και τα παιδιά του, εύχονται στους
συγγενείς, φίλους και σ’ όλη
την ομογένεια για
τις γιορτές

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ,
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Eυχαριστούμε
κ. Σημίτη
Τρίτη 22/11/2016

Δεν θέλουμε να μας ξανασώσετε! Εκείνο που θέλουμε είναι να
σας βάλουμε σε μια καρότσα του Δήμου και να σας… ρίξουμε
στη θάλασσα για να γλιτώσουμε οριστικά από όλους εσάς τους
χαραμοφάηδες που μας καταστρέψατε
ΑΠΟΡΟΥΜΕ, πώς τολμάει και μιλάει και επιτίθεται εναντίον
όλων ο Σημίτης, όταν αυτός ο κύριος έχει αναδειχθεί στο
μεγαλύτερο Αρχιερέα της Διαπλοκής, επί Πρωθυπουργίας
του οποίου, λεηλατήθηκε όσο ποτέ άλλοτε το δημόσιο χρήμα,
κυρίως από έμπιστους συνεργάτες του, - ο περιβόητος
Τσουκάτος ο επονομαζόμενος και στρατηγός – κουβαλούσε
ο ίδιος τις μαύρες σακούλες γεμάτες με εκατομμύρια από τα
κλεμμένα της Siemens…
ΑΠΟ όποιο υπουργείο και αν πέρασε ο Σημίτης, δημιούργησε
είτε συνειδητά, είτε από αφέλεια και ανικανότητα του κόσμου
τα σκάνδαλα…
ΘΥΜΑΣΤΕ τη ΛΕΗΛΑΣΙΑ που έγινε με τους συνεταιρισμούς
των αγροτών όταν ήταν υπουργός Γεωργίας στην πρώτη
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Από τότε θα έπρεπε να είχε κοπεί
από κάθε θέση εξουσίας και όχι οι Πασόκοι να τον κάνουν και
Πρωθυπουργό της χώρας για 8 ολόκληρα χρόνια.
ΑΥΤΟΣ ο άνθρωπος υπήρξε ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ σε βάρος του
Ελληνικού Έθνους, γιατί μεταξύ των άλλων μας έβαλε, χωρίς
να ρωτήσει ούτε έναν Έλληνα και χωρίς να έχει τουλάχιστον
προετοιμάσει τη χώρα, στο ΣΦΑΓΕΙΟ της Ευρωζώνης και
μάλιστα ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, γεγονός που οδήγησε το
λαό και τον τόπο στη σημερινή τραγωδία που ζούμε!
ΜΑΣ κάνει δε εντύπωση ότι αντί να δοξάζει το Θεό που δεν
βρίσκεται κλεισμένος σε καμιά φυλακή, κάθεται και γράφει
βιβλία για να μας προκαλεί, βρίζοντας και κατηγορώντας
όλους τους άλλους εκτός από την… μετριότητά του.
ΜΕ το τελευταίο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει ο…
ακατονόμαστος αυτές τις μέρες, ζητάει η… Κεντροαριστερά(!)
δηλαδή η Φώφη και ο Θεοδωράκης με αρχηγό προφανώς την
αφεντιά του, να φτιάξουν ένα νέο «όχημα»…
ΣΤΗΝ κατάντια που μας έχεις φέρει κύριε Σημίτη, το μόνο
όχημα που χρειάζεται ο τόπος, είναι να βρούμε μια παλιά
καρότσα του Δήμου, από αυτές που στην Κατοχή μάζευαν από
τους δρόμους τους νεκρούς που τους άφηναν και πέθαιναν από
την πείνα οι φίλοι σου οι Γερμανοί, να την γεμίσουμε με όλους
τους παλιούς πολιτικούς, που μας οδηγήσατε στη σημερινή
δραματική κατάσταση και να σας πετάξουμε όλους μαζί στη
θάλασσα τώρα το χειμώνα, μπας και καταλάβετε επιτέλους
σε ποια περιπέτεια έχετε βάλει τη χώρα, να το βουλώσετε και
να εξαφανιστείτε όλοι μαζί. Αρκετά σας πληρώσαμε!.. Δεν
θέλουμε να μας ξανασώσετε…
«Κ» Kontranews.gr
Αρθρογράφος
Γιώργος Α. Κουρής
Πηγή: Kontranews.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Two smart men (joke)
Two young guys appear in court

after being arrested for smoking
dope.
The judge says, “You seem like
nice young men, and I’d like to
give you a second chance instead
of jail time. I want you to go out
this weekend and try to convince
others of the evils of drug use. I’ll
see you back in court Monday.”
On Monday, the judge asks the
first guy, “How did you do over
the weekend?”
“Well, your honor, I persuaded 17
people to give up drugs forever.”
“Seventeen people? That’s wonderful. How did you do it? “
“I used a diagram, your honor. I
drew two circles like this: O o.
Then I told them that the big
circle is your brain before drugs
and the small circle is your brain
after drugs.”
“That’s admirable,” says the
judge.
Then he turns to the second guy.
“And how did you do?”
“Well, your honor, I persuaded 156 people to give up drugs
forever.”
“Wow!” says the judge.
“156 people! How did you manage
to do that?”
“Well, I used a similar diagram,”
the guy says.
“I drew two circles like this: o O.
Then I pointed to the little circle
and said, ‘This is your asshole
before prison... ‘”

A challenge for students…
(joke)
On Friday, an elementary school
teacher poses a challenge to her
students…
“If you can tell me who said the
following quote, they don’t have
to come to school on Monday:
‘We have nothing to fear, but fear
itself’”
A hand shoots up and little Billy
Tran says “Franklin Delano Roosevelt.”
“Correct, Billy. You can have next
Monday off” the teacher replies.
“I’m Vietnamese, we value education I’ll be here Monday.”
“Ok” says the teacher “Lets try
another one: ‘Nearly all men can
stand adversity, but if you want to
test a man’s character, give him
power.’”
This time the hand of little Susie
Hou rises, “Abraham Lincoln.”
“Correct Susie.” the teacher asserts “Enjoy your day off.”
Susie says, “Oh no ma’am. I’m
Chinese, we also value education
I’ll be here early on Monday
morning.”
“Fucking immigrants!” a voice
says from the back.

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Avenue, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
Ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος , η οικογένειά
του και η εταιρεία του εύχονται στους
πελάτες , συγγενείς, φίλους και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
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“Who said that?!” the teacher
snaps.
“Donald Trump…” says little
Johnny “…I’ll see ya Tuesday.”

Organization (joke)
An organization is like a tree
full of monkeys, all on different
limbs at different levels.
The monkeys on top look down
and see a tree full of smiling
faces.
The monkeys on the bottom look
up and see nothing but assholes.

***
A bookseller conducting a market survey asked a woman; _
*“Which book has helped you
most in your life?”*
*The woman replied, “My husband’s cheque book!”*

Sex Και ξανα sex
Πάει ένα ανδρόγυνο στο γιατρό.
Παίρνει η γυναίκα το λόγο και
λέει:
- Γιατρέ μου έχουμε ένα
πρόβλημα
- Τί πρόβλημα;
- Ξέρετε γιατρέ μου, εγώ και ο
άντρας μου είμαστε 20 χρόνια
παντρεμένοι.
- Συγχαρητήρια, αλλά ποιό είναι
το πρόβλημα;
- Όταν ξυπνήσουμε το πρωί,
ορμάω στον άντρα μου, τον βάζω
κάτω, τον φιλάω, τον χαϊδεύω
και κάνουμε έρωτα.
- Δεν βλέπω πού είναι το
πρόβλημα. Βέβαια λίγα ζευγάρια
μετά
από τόσα χρόνια γάμου
διατηρούν τόσο έντονη
σεξουαλική ζωή, αλλά σε καμία
περίπτωση δε θά έλεγα ότι είναι
κάτι ανησυχητικό.
- Δεν τελείωσα γιατρέ μου. Όταν
ο άντρας μου επιστρέφει από τη
δουλειά για μεσημεριανό, πριν
φάμε ορμάω, το βάζω κάτω τον
φιλάω, τον χαϊδεύω και κάνουμε
έρωτα
- Με εκπλήσσει η έντονη
σεξουαλική σας δραστηριότητα
σε αυτή
την ηλικία, αλλά σίγουρα δεν θα
ανησυχούσα. Πολλά ζευγάρια θα
ήθελαν να είναι σαν και εσάς.
- Μα δεν τελείωσα. Όταν ο
άντρας μου το βράδυ επιστρέψει
από τη δουλειά ........
Τη νύχτα ενώ κοιμάται τον
ξυπνάω, του ορμάω.........
-Ομολογουμένως δεν έχω
ξανακούσει τέτοια περίπτωση
αλλά εύχομαι να συνεχίσετε έτσι.
Αφού σας προίκισε η φύση με
τέτοια
αντοχή, χαρείτε το όσο είναι
καιρός.
- Δεν τελείωσε γιατρέ μου, λέει
ο σύζυγος, Αφού φύγω για τη
δουλειά, έρχεται ο γαλατάς, του
ορμάει.....Ο ταχυδρόμος......
Φωνάζει το θυρωρό....έρχεται
ο μπακάλης με τα ψώνια του
ορμάει...
Ο χασάπης......Αν πάλι τύχει και
έρθει ο ηλεκτρολόγος ή ο υδραυλικός , ορμάει, τους βάζει κάτω,
τους χαϊδεύει, τους φιλάει και
κάνει έρωτα....
- Α, εσείς κυρία μου είστε
άρρωστη, λέει ο γιατρός!!!
Η σύζυγος κλαίγοντας: Βλέπεις
Γιώργο μου, δεν είμαι πουτάνα!!
Άρρωστη είμαι η κακομοίρα. Α Ρ
Ρ Ω Σ Τ Η....

Ο μπόμπος ποδοσφαιριστής.
O Mπόμπος παίζει σε μια ομάδα.
Πριν από έναν αγώνα, έρχεται
στο γήπεδο με ένα σάκο γεμάτο
λαμπάκια. O Tοτός τον ρωτάει:
– Tι τις θες τις λάμπες ρε

Mπόμπο;
– Σήμερα, θα τους αλλάξω τα
φώτα!

Hot dog
Πάει ένας βλάχος σ ένα
τοστάδικο:
– “Ένα τοστ θα ήθελα!”
– “Κρίμα μόλις τελειώσανε!”
– “Γαμώτο! Δεν πειράζει άντε
γεια!
– “θα μπορούσα να σας φτιάξω
ένα hot dog.”
– “Όχι εγώ ήρθα για τοστ!”
– “Μα θα σας αρέσει πολύ!”
– “Τέλος πάντων! Τι σημαίνει
αυτό το πράγμα;”
– “Ζεστό σκυλί!”
– “Και θα φάω εγώ σκυλί; Δε θα
`σαι καλά!”
– “Δεν είναι ακριβώς έτσι τα
πράγματα! Θα σας φτιάξω να
δείτε!”
– “Aντε φτιάξε μου!”
Μετά από λίγη ώρα το παίρνει ο
βλάχος το ανοίγει και λέει:
– “Καλά ρε φίλε! Από ολόκληρο
σκυλί τον π… βρήκες να μου
βάλεις;”

Ο ταξιτζής και ο μεθυσμένος
Ένας ταξιτζής παίρνει νυχτιάτικα
έναν τύφλα μεθυσμένο στο ταξί
του. Μόλις κάθισε στο μπροστινό
κάθισμα τον πήρε ο ύπνος, μετά
από λίγη διαδρομή ο ταξιτζής
βλέπει μια καλλίγραμμη γυναίκα
με μίνι να περιμένει ταξί και
αποφασίζει να την πάρει, εφό�
�ον ο άλλος ήταν μεθυσμένος
και δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα.
Μπαίνει λοιπόν η γυναίκα και
κάθετε στο πίσω κάθισμα. Μετά
από λίγο ο ταξιτζής κοιτάζει στον
καθρέφτη και βλέπει την γυναίκα
να κάθετε με ανοιχτά τα πόδια
και να μην φοράει βρακί! Αμέσως
σκέφτεται ότι αυτό πρέπει να το
δει και ο μεθυσμένος πελάτης του!
Αρχίζει να τον σκουντάει για να
τον ξυπνήσει και να του λέει:
κοίτα στον καθρέφτη, κοίτα στον
καθρέφτη… κοιτάζει τελικά
στον καθρέπτη και φωνάζει
τρομαγμένος:
“Πω ρε μάνα μου, σαν μ**νί
φαίνομαι!”

ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ
Η σύζυγος μπαίνει στην κουζίνα
και βρίσκει τον άνδρα της να
κυνηγάει μύγες.
- Τι κάνεις εκεί;
- Κυνηγάω μύγες, απαντάει αυτός.
- Σκότωσες καμμία;
- Αμέ, 3 αρσενικές και 2 θηλυκές.
- Μα τι; Ξεχωρίζεις τις αρσενικές
από τις θηλυκές;
- Ναι. Οι τρεις πήγαν στην μπύρα,
και οι δύο στο τηλέφωνο!

***
Γιός: Μάνα για το
χριστουγεννιάτικο δένδρο
έχουμε αστέρι ή ν’ ανέβω;
Μάνα: Μπες στη φάτνη δεν
έχουμε γαϊδούρι....!
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΝΕΑ
Την Δευτέρα 15η Νοεμβρίου 2016,
είχαν προγραμματισθεί να γίνουν
οι Γενικές Συνελεύσεις των δυο
κοινοτήτων της Κοινότητας του
Βανκούβερ και της Κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ. Η
Γενική Συνέλευση της κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω μη
απαρτίας μελών και θα επαναληφθεί
στις 28 Νοεμβρίου 2016.
Η Ελληνική Κοινότητα του
Βανκούβερ είχε απαρτία και έγινε η
συνέλευση με μεγάλο ενδιαφέρον
διότι εκτός της διεξαγωγής εκλογής
μελών για το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το Δ. Συμβούλιο είχε
επροτείνει να αγοράσουν μια οικία
που ήταν προς πώληση παραπλήσια
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
και του Κοινοτικού Κένρου.
Αλλά κατόπιν πολλών μελών που
μίλησαν και λόγω της μείωσης
της αγοράς στην μαρκέτα των
σπιτιών η πρόταση δεν ψηφίστηκε.
Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει
ενδιαφέρον μελών να υπηρετήσουν
και θα γίνουν εκλογές την Κυριακή
11 Δεκεμβρίου 2016 για να
εκλεγούν 17 άτομα από τα 19 που
έβαλαν υποψηφιότητα.
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου
2016, μετά την Θεία Λειτουργία
στην αίθουσα της εκκλησίας
της Κοινότητας του Σούρεη και
περιχώρων, πραγματοποιήθηκε η
Γενική Συνέλευση της κοινότητας,
με Πρόεδρο που εκλέχθηκε ο κ.
Γεώργιος Τσακούμης, στο πόδι του
κ. Ευάγγελου Πάππα ο οποίος είχε
καθυστερήσει να έρθει.
Ηταν μια ζεστή και γεμάτη
ένταση αυτή η Γενική Συνέλευση,
κατα την οποίαν ελέχθηκαν με
πολύ ικανοποιητικό τρόπο τα
οικονομικά της κοινότητας και
αναγνωρίσθηκαν οι προσπάθειες
του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Φιλοπτώχου, και πολλών εθελοντών
κάθε ηλικίας, που προσπαθούν
με πολλές ώρες μακριά από τις
οικογένειές τους να συγκεντρώσουν
τα χρήματα για να πληρωθούν τα
έξοδα της κοινότητας. Τα έσοδα
της εκκλησίας όπως ακούστηκε δεν
καλύπτουν ούτε το ένα τρίτο των
εξόδων που έχει η εκκλησία.
Στην αναφορά του ο Ιερέας
π. Κωνσταντίνος Καλτσίδης
ομολόγησε ότι οι βαπτίσεις που
έγιναν ήταν 24, ελάχιστοι γάμοι,
αλλά αρκετές κηδείες και ευχήθηκε
να είναι λιγότερες τον καινούργιο
χρόνο.
Ο Αντπρόεδρος της κοινότητας κ.
Αντώνης Ζήσκος, ανέφερε ότι με
πολύ κόπο το Διοικητικό Συμβούλιο
και άλλα μέλη κατάφεραν με τις
εκδηλώσεις που έγιναν να καλύψουν
το ποσό των 15,000 δολλάρίων
που είχε στερηθεί η κοινότητα
με την μή πραγματοποίηση του
Gold Plate Πάρτυ και ζήτησε
από την Γενική Συνέλευση να
εγκρίνουν σε συνεργασία με μέλη
από την κοινότητα του Ανατολικού

Βανκούβερ, να δημιουργήσουν
Επιτροπη ανεξάρτητη από τις
κοινότητες να διοργανώνει αυτή
την εκδήλωση και να μοιράζονται
τα έσοδα. Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε παμψηφή την αίτηση αυτή
και σύμφωνα με τον κ. Ζήσκο η
εκδήλωση του Gold Plate μπορεί να
γίνει τον Ιανουάριο του 2017.
Στα θέματα συζήτησης είχε
προστεθεί το όνομα της
Φιλοπτώχου, και επί του θέματος
ανέλαβε να μιλήσει ο Αντιπρόεδρος
κ. Αντώνης Ζήσκος λέγοντας
ότι με πρωτοβουλία δική του
προστέθηκε να συζητηθεί ένα
θέμα που προέκυψε μεταξύ της
Φιλοπτώχου και του Δ. Συμβουλίου.
Η Φιλόπτωχος θεωρείται ότι ανοίκει
στην κοινότητα σύμφωνα με το
καταστατικό της Αρχιεπισκοπής
και κάθε φορά που κάποιος κάνει
μια δωρεά στη Φιλόπτωχο για
την κοινότητα χρησιμοποιούσαν
τον αριθμό της φοροαπαλλαγής
της κοινότητας, και για να μην
υπάρξουν προβλήματα με το
κράτος, ζήτησε το Δ. Συμβούλιο
της κοινόττας τα έσοδα της
Φιλοπτώχου να δηλώνονται
στον οικονομικό υπολογισμό της
κοινότητας.

για την πρόοδο της οικοδομής
του σχολείου και συζητήθηκαν
οι λόγοι καθυστέρησης με
δυσαρέσκεια πολλών μελών. Επίσης
συζητήθηκε η επιτροπή για την την
διοργάνωση της εκδήλωσης του
«Χρυσού Πιάτου» μεταξύ των δυο
Κοινοτήτων Ανατολικής Κοινότητας
και Κοινότητας Σούρεη, η οποία
θα είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή
από τα Διοικητικά Συμβούλια που
θα διοργανώνει την εκδήλωση
και ψηφίστηκε απ΄όλους. Στη
συνέχεια έγιναν προτάσεις για
άτομα που θα εργαστούν στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο και λόγω
του αυξανομένου αριθμού των

Εδώ η συζήτηση πήρε μια
τροπή διαφωνιών και μετά από
προσπάθειες του Προεδρεύοντος κ.
Τσακούμη τα πνεύματα ηρέμησαν,
προσπαθώντας να εξηγήσουν στην
κα Στρατιδάκη, ότι η Φιλόπτωχος
είναι υπό την σκέπη της κοινότητας
και φυσικά της Αρχιεπισκοπής στην
οποία ανήκει και η Κοινότητα.

Στη Ανατολική Κοινότητα του
Βανκούβερ που δεν έγινε η
Γενική Συνέλευση που ειχε
προγραμματιστεί στις 14
Νοεμβρίου 2016 λόγω μη
απαρτίας μελών έγινε την
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016. Την
βραδιά εκείνη έγινε σηζήτηση

Πριν τελειώσει η Γενική Συνέλευση
ο ιερέας π. Τιμολέων Πράττας
ανακοίνωσε ότι τα άτομα που
έβαλαν τα ονόματά τους να
υπηρετήσουν την Κοινότητα θα
πρέπει να προσκομίσουν επιστολή
υπογεγραμμένη από την Αστυνομία,
ότι έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.
Υπόδειγμα της επιστολής
γραμμένο στα αγγλικά εστάλη
στην αλληλογραφία των μελών της

Κοινότητας.
Και όπως γράφει η επιστολή είναι
νόμος του Καναδά και εντολή
της Αρχιεπισκοπής Τορόντο
(Καναδά) για κάθε ηλικίας άτομα
που υπηρετούν εθελοντικά τα
προγράμματα και τις υπηρεσίες της
Κοινότητας και της εκκλησίας, όπως
οι δασκάλες του σχολείου και του
κατηχητικού, αυτοί που υπηρετούν
την εκκλησία, πρόγραμμα νεολαίας,
χοροδιδάσκαλοι και δασκάλοι
μουσικής και άλλων θα πρέπει να
προσκομίζουν μια τέτοια επιστολή
από την Αστυνομία.
Κώστας Καρατσίκης

Φωτορεπορτάζ από την Γεν.Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ από
τον κ. Νίκο Στρατηδάκη και Κώστα Καρατσίκη από την Γεν. Συνέλευση της Κοινότητας Σούρεη και
περιχώρων.

Η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου η κα
Μπέτη Στρατιδάκη, αναφερόμενη
σε ένα καταστατικό της Φιλοπτώχου
Αρχιεπισκοπής ανέφερε ότι
δεν είναι απαραίτητο να δίνουν
αναφορά για τα έσοδα της
Φιλοπτώχου στην κοινότητα, διότι
δίδουν στον Αρχιεπίσκοπο και ό,τι
η Φιλόπτωχος είναι αρωγός στις
προσπάθειες της κοινότητας και
δίδουν χρήματα, όπως ανέφερε για
την κουζίνα και για άλλες ανάγκες
της εκκλησίας.

Στην συνέχεια έγινε η εκλογή
επιτροπών και η εκλογή μελών
να υπηρετήσουν το Δ. Συμβούλιο,
πρόεδρος τηε Επιτροπης για
την εκλογή μελών ανέλαβε ο κ.
Αλέκος Τσουκαλάς, δέχθηκαν 14
άτομα υπολοίπονται άλλα τρία να
συμπληρωθεί ο αριθμός 17 μελών.
Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου μπορούν να
υποβάλουν αίτηση και άλλα μέλη.
Αν ο αριθμός υπερβαίνει τον αριθμό
17 θα γίνουν εκλογές την Κυριακή
18 Δεκεμβρίου 2016, μετά την Θεία
Λειτουργία.

εθελοντών θα διεξαχθούν εκλογές
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016
από τις 12:00 μ.μ. έως τις 5:00 μ.μ.
στην Κοινότητα στο 4641 Boundary
Rd. Vancouver B.C.

SURREY B.C.

Ευρωπαίοι συνταξιούχοι που ζούνε μόνιμα
στην Ελλάδα είναι κατάσκοποι των Τούρκων
10 Δεκεμβρίου 2016

Γερμανός συνταξιούχος που
ζει μόνιμα στην Ελλάδα
και συνελήφθη πριν δύο
χρόνια κατηγορούμενος για
κατασκοπεία, κρίθηκε ένοχος
και καταδικάστηκε σε 14 χρόνια
κάθειρξης.
Όπως διαβάζουμε στο Intelnews, o Γερμανός συνταξιούχος
παραδέχθηκε στο δικαστήριο
της Ρόδου ότι ανήκει σε
δίκτυο Γερμανών και άλλων
δυτικοευρωπαίων συνταξιούχων,
που ζουν μόνιμα στη χώρα μας,
οι οποίοι στρατολογήθηκαν ως
κατάσκοποι από τις τουρκικές
υπηρεσίες πληροφοριών.
Ο 65χρονος, του οποίου
το όνομα δεν δόθηκε στη
δημοσιότητα, συνελήφθη πριν
δύο χρόνια στην Κω.
Γεννήθηκε την εποχή του
Ψυχρού Πολέμου στην
Ανατολική Γερμανία και
εργαζόταν ως κλειδαράς πριν
υπηρετήσει για 15 χρόνια
στον στρατό της Ανατολικής
Γερμανίας.

Η φωτογραφική του μηχανή
περιείχε φωτογραφίες
εγκαταστάσεων του ελληνικού
στρατού και κυβερνητικώνδημόσιων κτιρίων στο νησί της
Κω, το οποίο απέχει μόλις 3
ναυτικά μίλια από τις τουρκικές
ακτές.
Στην έρευνα που ακολούθησε
στο σπίτι του βρέθηκαν
περισσότερες φωτογραφίες των
ελληνικών αμυντικών θέσεων,
στρατιωτικών οχημάτων,
σταθμών τηλεπικοινωνιών κ.α.
Η Ελληνική Αστυνομία
ανακάλυψε και έγγραφα
στην τουρκική γλώσσα και
σημειωματάρια στα οποία ήταν
σημειωμένες οι συντεταγμένες
των ελληνικών στρατιωτικών
βάσεων στο νησί, των δημοσίων
κτιρίων και γεφυρών.
Ο ίδιος 65χρονος Γερμανός
κατάσκοπος παρακολουθούσε
για λογαριασμό των Τούρκων
και τις κινήσεις της Frontex.
Ο Γερμανός παραδέχθηκε στο
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δικαστήριο ότι στρατολογήθηκε
από την τουρκική υπηρεσία
πληροφοριών, γνωστή ως
MIT, το 2011 όταν ζούσε στην
Τουρκία.
Αποκάλυψε επίσης στο
δικαστήριο ότι δεν είναι μόνος
του, αλλά ότι υπάρχει ολόκληρο
δίκτυο από Γερμανούς και
άλλους δυτικοευρωπαίους
συνταξιούχους που ζούνε
μόνιμα στην Ελλάδα, οι
οποίοι έχουν στρατολογηθεί
από την τουρκική υπηρεσία
πληροφοριών ως κατάσκοποι.
Οι τουρκικές Αρχές του είχαν
κόψει μισθό 2.000 ευρώ που
τα κατέθεταν κάθε μήνα στον
τραπεζικό του λογαριασμό στη
Γερμανία.
Είχε εντολή να συναντάται με
τους Τούρκους πράκτορες στη
Γερμανία, ποτέ στην Ελλάδα ή
στην Τουρκία.
Δικαστήριο της Ρόδου τον
καταδίκασε σε 14 χρόνια
κάθειρξη.

Από το 2009 έως το 2012 έζησε
στην Τουρκία και στη συνέχεια
μετακόμισε μόνιμα στην
Ελλάδα.
Στις 15 Οκτωβρίου 2014 ο
Γερμανός συνελήφθη από την
Ελληνική Αστυνομία. Τον
εντόπισαν να φωτογραφίζει ένα
ελληνικό φυλάκιο μέσα από το
αυτοκίνητό του.
Οι Έλληνες αστυνομικοί
κατάσχεσαν τη φωτογραφική
του μηχανή και έψαξαν το
όχημά του, στο οποίο βρήκαν
ένα ζευγάρι κιάλια, διάφορους
φακούς για κάμερες και πολλά
στικάκια μνήμης.
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Sunshine Diner
2649 W Broadway, Vancouver, BC V6K 2G2 Canada Kitsilano

(604) 733-7717

Open Today 7:30am-4:30pm (see all)

Diner, Breakfast, Burgers

$$$$
Gluten-Free Friendly, Kid Friendly, Late Night, Free
Wi-Fi, Takes Reservations
Ο Δημήτρης Πάντσιος, η οικογένειά του και
το προσωπικό του Sunshine Diner, εύχονται στους
συγγενείς, φίλους, πελάτες και σε όλη την Ελληνική
Παροικία χρόνια πολλά

Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος

ο καινούργιος χρόνος 2017

Hellenic Community
of Vancouver
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.
www.helleniccommunity.org

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος,
και το διοικητικό συμβούλιο
εύχονται στα μέλη, στις
οικογένειές τους, στους δωρητές
και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2017

GREEK ORTHODOX COMMUNITY SURREY & Fraser Valley
ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 604-841-8241 και 604-496-5099

Οι κυρίες αιτίες που οδήγησαν
την Ελλάδα στη Χρεοκοπια
Όλοι οι Έλληνες σήμερα και εσείς προσωπικά έχουμε
ένα ερώτημα. Πώς φτάσαμε ως εδώ;
Τέσσερις είναι οι κυρίες αιτίες
που οδήγησαν την Ελλάδα
σ’ αυτό το σημείο με σειρά
βαρύτητας.
1. η κακοδιαχείριση των
συνταξιοδοτικών ταμείων
2. η κακοδιαχείριση του
αναπτυξιακού πυλώνα της
οικονομίας
3. η φοροδιαφυγή
4. η χρηματοδότηση
των τραπεζών με €43
δισεκατομμύρια to 2010
σήμερα το 2016 το ποσόν αυτό
έχει φτάσει τα 235 δισ ευρώ!
Το σημερινό χρέος της Ελλάδος
είναι €300 δισεκατομμύρια.

1 H κακοδιαχείριση των
συνταξιοδοτικών ταμείων
Οι «επιχορηγήσεις» στα
συνταξιοδοτικά ταμεία
(εκτός των δημοσίων
υπάλληλων ) από τον κρατικό
προϋπολογισμό, από το 1998
μέχρι το 2009 είναι €104
δισεκατομμύρια. Με απλά λόγια
τα ταμεία που έπρεπε να είναι
αυτοχρηματοδοτούμενα από
τις εισφορές των εργαζομένων
και τις επενδύσεις τους, δεν
είχαν και δεν έχουν τους
πόρους να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους – συντάξεις,
ιατρική περίθαλψη κτλ.Έτσι
το κράτος αναγκάστηκε να τα
χρηματοδοτήσει. Το 2009 το
ποσό της χρηματοδότησης ήταν
30% του προϋπολογισμού.
Είναι πολλές οι αιτίες που τα
ταμεία έχουν κυριολεκτικά
καταρρεύσει και οι υπεύθυνοι
διαχρονικά είναι οι πολιτικοί,
διότι ενώ τους εμπιστευτήκαμε
να διαχειριστούν με ευθύνη
τα λεφτά που ο εργαζόμενος,
ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος
επαγγελματίας, ο αγρότης
τους έδωσε, αντί αυτού
χρησιμοποιήθηκαν για
πολιτικούς και οικονομικούς
αυτοσκοπούς.
Μεγάλες απώλειες στο
Χρηματιστήριο. μια μικρή
ομάδα του χρηματοπιστωτικού
τομέα σε συνεργασία με τους
πολιτικούς υποχρέωσε άπειρους
διευθυντές να παίξουν ένα
παιχνίδι, όπου οι αντίπαλοι

ήταν η ελίτ των διεθνών
χρηματιστηριακών οίκων με
καταστροφικές συνέπειες για τα
ταμεία.
Το ίδιο σενάριο σε μικρότερο
βαθμό επαναλήφθηκε με τα
δομημένα ομόλογα.
Δάνεια από τα ταμεία στις
Τράπεζες άτοκα ή με 2%
όταν τα επιτόκια ήταν 25%.
Η πολιτεία διαχρονικά
διαμόρφωσε μια επενδυτική
πολιτική κομμένη και ραμμένη
για το συμφέρων του Ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και
όχι των ταμείων. (Πάλι κάθε
εκχώρηση με υπογραφές, ποσά
και ημερομηνίες.)
Συνταξιοδότηση ατόμων χωρίς
εισφορές, πολιτικές αποφάσεις
για πελατειακή εξυπηρέτηση.
Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις την
δεκαετία του ‘80 και ’00.
Την ιδία στιγμή η πολιτεία
και οι πολιτικοί φάνηκαν
αδύναμοι η μάλλον έκλεισαν
το μάτι σε χιλιάδες περιπτώσεις
κατάχρησης των ταμείων από
επιτήδειους, που νόμιζαν ότι
με το να κλέψουν τα ταμεία
με παράνομες συντάξεις ήταν
«έξυπνοι».
2. H κακοδιαχείριση του
αναπτυξιακού πυλώνα της
οικονομίας. Η οικονομική
ανάπτυξη τις χώρας τα τελευταία
χρόνια συγκεντρώθηκε σε έναν
η το πολύ δυο κλάδους και
αυτή είναι η δεύτερη αιτία του
μεγάλου χρέους.
Το σύνολο των €95 δισ. σε
«δημόσιες επενδύσεις» ήταν
στην πλειονότητα σε μη
παραγωγικές δραστηριότητες.
Αυτές οι επενδύσεις αν και
δημιουργούσαν αύξηση
του ΑΕΠ στη χρονιά που
υλοποιούνταν τα έργα δεν είχαν
καμία μελλοντική προοπτική.
Σαν αποτελεσμα δημιουργήσαμε
μια οικονομία που δεν παράγει
τίποτα. Και οι αριθμοί το
επιβεβαιώνουν. Το 1995 το
ΦΠΑ σαν ποσοστό του ΑΕΠ
ήταν 13% και σήμερα είναι
10%. Βλέπετε δεν παράγουμε
προστιθέμενη άξια.. Το

αγοράζουμε και το πουλάμε.
H «Ελίτ», αυτός ο κλειστός
κύκλος ουδέποτε λειτούργησε
παραγωγικά για να
δημιουργήσει έστω και μία
υποδομή δημιουργίας.
Πλούτιζε φτιάχνοντας δρόμους
και έργα«συγχρηματοδοτούμενα
»,δηλαδη υπερτιμολογώντας τα.
Γραφειοκρατία φτιαγμένη έτσι
που να διώχνει και όχι να έλκει
επενδύσεις, καινοτομίες και
δημιουργικότητα. Ενδεικτικό
πόσο μονόπλευρες ήταν οι
επενδύσεις, είναι ότι η Ελλάδα
ήταν το 2000- 2006 53η στον
κόσμο για επενδύσεις στην
Έρευνα και Τεχνολογία πιο
κάτω από την Μοζαμβίκη.
O δημόσιοs τομέαs
δημιουργήθηκε γιατί δεν
υπάρχει ισχυρός ιδιωτικός
τομέας. Ενας γιγάντιο
δημόσιο τομέα έπρεπε να
εφεύρει διαδικασίες ώστε να
δικαιολόγηση την ύπαρξη του.

Όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν
προσφέρει ευκαιρίες, είναι
λογικό για ένα πατέρα να
προσπαθήσει να βολέψει το
παιδί του στο μόνο «εργοδότη»
που υπάρχει, στον πολιτικό.
Έτσι οι πολιτικοί αναζητούν
εξαρτημένους ψηφοφόρους
και οι ψηφοφόροι αναζητούν
εξαρτημένους πολιτικούς.
3. Η φοροδιαφυγή στην
Ελλάδα τα τελευταία 12
χρόνια είναι του ύψους των
€70 δισεκατομμυρίων.
Η λύση στη φοροδιαφυγή είναι
απλή:
Να υπάρχει μια αίσθηση δικαίου
(όλοι ίσιοι μπροστά στον
εφοριακό) και σοβαρές ποινές
σε περίπτωση αδικήματος (είτε
από τον φορολογούμενο είτε
από τον εφοριακό),
4. η χρηματοδότηση των
τραπεζών Αθόρυβα η πολιτεία
δανεισε €43 δισεκατομμύρια
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στις τράπεζες τους τελευταίους
6 μήνες του 2010.
Για να το κάνει χρειάστηκε να
δανειστεί σαν κράτος τα €43
δισεκατομμύρια. Οι περικοπές
και οι καινούργιοι φόροι που
περιλαμβάνονται στην σύμβαση
με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προβλέπουν αύξηση
εσόδων €30 δισεκατομμυρίων
συνολικά για τα επόμενα τρία
χρόνια. Τα έχουμε ήδη ξοδέψει
και παραπάνω για τις τράπεζες.
Συμπερισματικα εμείς είμαστε
υπεύθυνοι γι’ αυτή την
καταστροφή .
Εάν είχαμε βάλει και την
φοροδιαφυγή η χώρα έχει
πλεόνασμα.
Χρειάστηκε πραγματικά
προσπάθεια για να διολισθήσει
μία χώρα σαν την Ελλάδα στα
σημερινά μεγέθη.
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», «ΟΜΗΡΟΣ» ΚΑΙ
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ»
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο της κοινότητας του Βανκούβερ, σε συνεργασία
οι τρεις συλλόγοι αποφάσισαν να οργανώσουν ένα χορό για να έχουν επιτυχία προσέλευσης μελών. Πράγματι
κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν περίπου 400 άτομα και γιόρταζαν όλοι μαζί την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940, της 26ης Οκτωβρίου 1912 την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης και την εορτή του πολιούχου και προστάτη της
Αγίου Δημητρίου, καθώς και την απελευθέρωση των νήσων του Αιγαίου τον Νοέμβριο του 1912. Φυσικά και για
τους αγώνες του 1821 της γενναίας Ρούμελης.
Καλωσόρισε τους παρευρισκομένους ο Πρόεδρος του συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» κ. Βασίλης Φιλιντόγλου
(ο Πόντιος) και κάλεσε τον ιερέα π. Κωνσταντίνο Καλτσίδη να ευλογήσει το φαγητό. Παρευρέθηκαν στη
χοροεσπερίδα, ο ιερέας π. Κων/νος Καλτσίδης, ο Προξενικός Λιμενάρχης Πλοίαρχος του Λ. Σώματος κ.
Χαράλαμπος Μουζάκης, η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ κα Έφη Κερασιώτη με τον σύζυγό της,
παλαιοί προέδροι και μέλη από τα διοικητικά συμβούλια των τριών συλλόγων καθώς και πολλοί φίλοι των τριών
συλλόγων.
Η κα Ρούλα Λιάσκα μίλησε για τις εθνικές επετείους, ο Πρόεδρος του συλλόγου «ΟΜΗΡΟΣ» Αττικής και
Νήσων Αιγαίου κ. Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος για την απελευθέρωση των Νήσων του Αιγαίου και η κα Ελένη
Λουκοπούλου για τους αγώνες της Ρούμελης.
Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν η κα Ρούλα Λιάσκα στην οποία ο πρόεδρος του συλλόγου «Μέγας
Αλέξανδρος» κ. Βασίλης Φιλιντόγλου και ο Δημ.Χαραλαμπίδης εκ μέρος του συλλόγου πρόσφεραν μια
αναμνηστική πλακέτα για τα πολλά χρόνια στο συμβούλιο και τις υπηρεσίες της στο σύλλογο.
Την βραδιά έκλεψε το χορευτικό συγκρότητα του συλλόγου Αττικής και Νήσων του Αιγαίου ¨ΟΜΗΡΟΣ» με τους
παραδοσιακούς χορούς των νήσων του Αιγαίου. Συγχαριτήρια στους χορευτές και χορεύτριες καθώς και στον
διδάσκαλό τους.
Υπό τους ήχους του D.J. Δημ. Σπηλιωτόπουλου «ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ» που κάλυψε με την επιλογή τραγουδιών,
παραδοσιακούς χορούς απ’ όλες τις περιοχές, νησιώτικα, ποντιακά, θρακιώτικα και ρουμελιώτικα, άναψε το γλέντι.
Ηταν μια βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ.
Όλα τα μέλη των Δ. Συμβουλίων και όσοι άλλοι εργάστηκαν ακούραστα για την επιτυχία της διοργάνωσης αυτής
της εκδήλωσης αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων.

Κώστας Καρατσίκης
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Φωτογραφικό ρεπορτάζ της “ΓΝΩΜΗΣ” από την εκδήλωση.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ
Η Άννα Σ. Βαγιανού είναι μια κοπέλα που γνώρισα
στη Ρόδο εδώ και δέκα χρόνια περίπου, τα
καλοκαίρια μετά το σχολείο να βοηθά την μητέρα
της που εργάζεται στην καντίνα στην παραλία
φαληρακιού με την γιαγιά της και τον παππού
και το βράδυ στην Ψαροταβέρνα του πατέρα της
στο Φαληράκι. Παράλληλα διάβαζε πέρασε στο
Πανεπιστήμιο της Κρήτης και φέτος πείρε το
δίπλωμα Καθηγήτριας Ελληνικών. Συγχαρητήρια
λοιπόν,μπράβο για το κουράγιο σου Άννα και τις
ικανότητές σου. εύχομαι το χαρτί αυτό να σε κάνει
καλύτερο και χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: H Άννα Βαγιανού με τους γονείς της Σάββα και Δέσποινα και με τον
αδελφό της Γιώργο, στην Κρήτη που πήρε το δίπλωμά της όλο χαρά.

Άνω:H Άννα με την μαμά και την γιαγιά Άννα Κ.
Γιαννακλή και κάτω με όλη την οικογένεια, γιαγιά,
παππού, γονείς, αδελφό, θείους, θείες και εξαδέλφια
της Δέσποινα και Κωνσταντίνο.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 43 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται
σ’ όλη την ομογένεια ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
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ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ

Κ

άποτε το Βανκούβερ είχε τα μπουζούκια
σε καθημερινή βάση. Τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει σπάνιο φαινόμενο και
ο κόσμος που αγαπούσε τα σαββατόβραδα να
βγαίνει και να διασκεδάζει, τώρα εδώ και εκεί
παίζει ο μοναδικός μόνιμος ταλαντούχος του
μπουζουκιού που έμεινε στο Βανκούβερ είναι ο
Γιάννης Σαχάμης γνωστός σε όλους σ΄όλη την
Βρετανική Κολομβία, Αλμπέρτα και Washington
State. Ο Γιάννης Σαχάμης λοιπόν, ανάλογα με
τον χρόνο που διαθέτει διασκεδάζει τους φίλους
της λαϊκής μουσικής στο Βανκούβερ όπως το
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στο εστιατόριο TROCANTERO, με τον βοηθό του κιθαρίστα και τα
ηλεκτρονικά του μουσικά βοηθήματα διασκέδαζε τους θαμώνες του εστιατορίου, έχοντας συντροφιά
στο τραγούδι τον εξάδελφό του Κώστα Σαχάμη που τραγούδισε πολύ καλά νέα και παλαιά λαϊκά
τραγούδια. (Βλέπετε φωτογραφικό ρεπορτάζ του Κώστα Καρατσίκη.)

ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ

Διεύθυνση: 2411
Nanaimo St, Vancouver, BC V5N
5E5

Τηλέφωνο:
(604) 253-8714
Οι ιδιοκτήτες του Trocanter Pizza & Steak House, Μαρίνος και
Σπύρος Αναγνωστόπολος, η οικογένειά τους και το προσωπικό
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
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ΦΡΕΣΚΑ

ΚΡΕΑΤΑ

Βοδινό-Χοιρινό - Μοσχαράκια του γάλακτος - Αρνιά - Κατσίκια
Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα. Τιμές ασυναγώνιστες.
Tel: 604-291-9373 Ask for RINO

Ο κ. Γεώργιος Τσακούμης και η σύζυγός του
εύχονται στους συγγενείς, φίλους και σε όλους
τους ομογενείς

Χαρούμενα και Ευτυχισμένα
Χριστούγεννα
Ας γίνει φέτος η ψυχή μας
η φάτνη που
θα γεννηθεί η αγάπη και η ειρήνη.
Το νέο έτος 2017 να φέρει υγεία , ευημερία,
ευτυχία και πολύ αγάπη.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Ο ΚΑΡΛ, Ο ΦΡΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Συγγραφέας: Βασίλης Παπαθεοδώρου
Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή
Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Όλα ξεκίνησαν πριν από πενήντα χρόνια, όταν
ο Καρλ κρέμασε ένα κόκκινο αυγό στο δέντρο
του κήπου. Η παράδοση συνεχίστηκε κι όχι
μόνο το Πάσχα αλλά όλες τις εποχές του
χρόνου. Το δέντρο έγινε γνωστό σε όλο τον
κόσμο. Κι ο εγγονός του ο μικρός Φριτς είναι
αυτός που συνέχισε να φροντίζει το δέντρο.
Και τι γίνεται, τελικά, όταν κάποιοι αρχίζουν
να διεκδικούν ένα κόκκινο αυγό; Πότε εκείνο
μοιάζει με πλανήτη, πότε με κρυστάλλινη
μπάλα, με κόσμημα ή και με κεφτεδάκι. Όλα
είναι θέμα οπτικής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
«ΑΝΕΓΓΙΧΤΗ ΘΛΙΨΗ» ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ

Μια ιστορία ευφάνταστη, χιουμοριστική κι
εμπνευσμένη από ένα αληθινό αυγόδεντρο στη Γερμανία. Ο συγγραφέας
θέτει ένα φιλοσοφικό ερώτημα: Τι μας κάνει τελικά ευτυχισμένους;
Συνήθως τα φιλοσοφικά ερωτήματα είναι δύσκολο να απαντηθούν. Στο
συγκεκριμένο όμως η απάντηση βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Αρκεί
να διαβάσουμε το κείμενο και να παρατηρήσουμε τις υπέροχες εικόνες.
Κάπου εκεί κρύβεται κι η δική μας ευτυχία.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΑΝΟΙΞΗ,
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ…
Συγγραφέας: Αργυρώ Πιπίνη
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα σπίτι. Ένα
σπίτι γεμάτο ζωή. Γέλια ακούγονταν στον κήπο
του και τρεχαλητά στις σκάλες του. Τα πουλιά
έφτιαχναν εκεί τις φωλιές τους κι οι γάτες
γεννούσαν εκεί τα γατάκια τους. Μέχρι που το
σπίτι έμεινε αδειανό. Ο κήπος μαράθηκε κι εκείνο
μαράζωσε. Όπως παθαίνουν όλοι όσοι είναι μόνοι
κι έρημοι. Ώσπου μια μέρα καλοκαιρινή, ένα
αγόρι έσπρωξε την καγκελόπορτα του κήπου κι
όλα άλλαξαν.
Μια ιστορία αλληγορική. Κι όχι μόνο. Μια
ιστορία τρυφερή. Κι όχι μόνο.
Ρόδα είναι η ζωή και κύκλους κάνει. Πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία
(μακάρι!) και πάντα φτιάχνουν τα πράγματα αν είμαστε ανοιχτοί στις
αλλαγές. Η συγγραφέας παρέα με την εικονογράφο έφτιαξαν ένα βιβλίο που
σε γλυκαίνει και σε παρηγορεί. Μια ιστορία παραμυθένια αλλά και αληθινή
που την διαβάζεις αλλά και την αισθάνεσαι.

Τ

ο Σάββατο 19 Νοεμβρίου και ώρα έξι και μισή στον Πολυχώρο Αίτιον έγινε η παρουσίαση της
Ποιητικής Συλλογής ‘’Ανέγγιχτη Θλίψη ‘’ της Χριστίνας Γαλιάνδρα.
Σε κλίμα φιλικό και ζεστό η ποιήτρια ξεδίπλωσε τη ψυχή της με χαμηλό αλλά δυναμικό τόνο . Μουσικά
συνόδευσε ο Μάικ Ευγενίου.
Δίπλα της ο κύριος Νίκος Παπούλας και η
Σοφία Θεοδοσιάδου διάβασαν ποιήματά της
και στάθηκαν στον τρόπο που εκφράζεται η
‘’διαμαντένια ποιήτρια’’.
Το βιβλίο της μπορείτε να το βρείτε από τον
εκδοτικό οίκο’’ το ανώνυμο βιβλίο ‘’
info@anonymo-biblio.gr
η στο 2130261723 Ιατρίδου 139 Καλλιθέα
17675 και διατίθεται στην τιμή
των 8.50 ευρώ.
ΣΕ αγορά άνω τον 20 ευρώ δεν χρεώνονται τα
μεταφορικά.

ΠΟΙΗΜΑ
ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ
Πόσο κοστίζει λίγο φως ?
Έχω κάτι χαρτονομίσματα
Βρήκα και κάτι ψιλά
Πόσο να κάνει μία φλόγα
Ένα άναμα στο σκοτάδι
Πόσο κοστίζει?
Έχω ένα σπίτι
κι ένα μικρό μποστάνι
Πόσο πες μου !
Έχω μια καρδιά
Να πάρ’την...
και μια ψυχή έχω
κι αυτήν μπορώ να σου δώσω
Για λίγο φως
Λίγο να δουν τα μάτια μου
το πρόσωπό σου την ώρα που κλαίει
Γιατί ούτε αυτό δεν μπορώ να δω...
Ούτε αυτό στο σκοτάδι των δυο
χειλιών σου...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

A German
child trying to
sell his father’s
Iron Cross for
cigarettes, 1945
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Πανηγυρικός εορτασμός του Αγίου
Νικολάου-Δημητρίου Ανατολικού
Βανκούβερ
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο Καναδά κ. Σωτήριος μετά των ιερέων της
πόλης μας τέλεσε Μέγα Εσπερινό στον Ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου.

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 στον πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου-Δημητρίου Ανατολικού Βανκούβερ
ἐτέλεσε την Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης (Τορόντο) Καναδά κ.κ.Σωτήριος με την συμμετοχή
των ιερέων, π. Τιμολέων Πράττα, π. Δημ. Παρτσάφα, π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο, π. Peter Kondratyev και πλήθος
ομογενών.
Στη συνέχειᾳ ἐτελέσθη ἡ Ἐπίσημη Δοξολογία για την εορτή του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος,
χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο Καναδά κ.κ. Σωτηρίου παρουσία του Προξενικού
Λιμενάρχου Βανκούβερ Πλοιάρχου Λ. Σώματος Χαραλάμπου Μουζάκη, του Βουλευτού του Επαρχιακού
Δημοκρατικού κόμματος Adrian Dix, προέδρων ελληνικών οργανώσεων και τιμόμενα πρόσωπα τηε Αρχιεπισκοπής.
Ακουλούθησε γεύμα στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ, όπου ο Πρόεδος της
Κοινότητας κ. Κώστας Νικολάου, ευχαρίστησε όλους που παρακάθησαν στο γεύμα και στη συνέχεια έδωσε το
μικρόφωνο στον π. Τιμολέων ο οποίος ανέφερε ότι η Κοινότητα έχει τιμώμενο πρόσωπο αυτή την ημέρα τον π.
Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο για τα 41 χρόνια ιεροσύνης και προσφοράς στην κοινότατα του Ανατολικού Βανκούβερ.
Τιμώντας τον δε εκ μέρος της Φιλοπτώχου και της κοινότητας ο π. Τιμολέων Πράττας δώρησε στον π. Δωρ.
Τυφωνόπουλο με ένα επιγονάτιον του Αγίου Νικολάου. Επίσης η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Αγίου Γεωργίου κ.
Λιζέτ Πάππας, πρόσφερε ένα δώρο στον π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο. Η δε Φιλόπτωχος του Αγίου Νικολάου-Δημητρίου
πρόσφερε επίσης ένα δώρο και στην Πρεσβυτέρα του π. Τρυφωνόπουλου.
Συγκινημένος ο π. Τρυφωνόπουλος αναφέρθηκε στα πρώτα βήματά του στον Καναδά ευχαριστώντας ιδιαίτερα
τον Σεβασμιώτατο κ. Σωτήριο στον οποίον εξέφρασε την αγάπη του και την μεγάλη αφοσιωσή του στο πρόσωπό
του, Αναφερόμενος τα πρώτα χρόνια που ήρθε στο Βανκούβερ στο δύσκολο έργο του τον βοήθησαν 80 περίπου
άτομα που υπηρέτησαν στο Δ.Συμβούλιο και άλλες τόσες κυρίες της Φιλοπτώχου. Ανέρερε τα ονόματα του πρώτου
προέδρου της Κοινότητας κ. Αθανάσιο Καρρά, και του τελευταίου όταν βγήκε στην σύνταξη τον κ. Δημ.Παπαφίλη,
επίσης ανέφερε την πρώτη πρόεδρο που συνεργάσθηκε στη Φοιλόπτωχο ήταν η κα Κοτσαλή και τελευταία η κα Δ.
Πήτερσον.

7

Τελευταίος μίλησε ο Σεβασμιώτατος κ. Σωτήριοε ό οποίος αναφερόμενος στο τιμούμενο πρόσωπο του π. Δωρ.
Τρυφονόπουλου, μεταξύ άλλων είπε ότι το έργο που επιτέλεσε ο π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος ήταν και είναι
ΑΞΙΟΝ ΕΡΓΟΝ.
Κώστας Καρατσίκης

7
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Letters to the editor

LETTER TO THE HELLENIC CANADIAN CONGRESS
2016-10-17 - FOLLOW - UP
John Theodosopoulos <president@hcq.ca>

Renewed support to combat hate
In recent weeks Canadians witnessed a series of ugly racist and hateful acts
in Ottawa, Toronto, Regina and elsewhere. These incidents were a jarring
reminder that the inclusive and generous Canada we all want is now, and
ever will be, a precious and delicate work-in-progress that we dare not take
for granted.
The Government of Canada is determined to do more to bolster Canadians’
instinct to condemn intolerance and to stand with those who have been
victimized, or who worry they may be next.
That’s why we’re renewing the Security Infrastructure Program (SIP)
to make it more responsive to the needs of communities. This program
provides funds for security enhancements to places of worship, recognized
schools and community centres linked to a community at risk of hate-motivated crimes.
SIP helps eligible not-for-profit organizations prevent these crimes or catch
those responsible. It funds up to half the cost of security projects—like lighting, fencing, cameras and alarms—up to a maximum of $100,000. We have
broadened it to include all those at risk, not just those who have suffered an
attack. Its application process has been streamlined and broadened to fund
more improvements, such as interior security systems.
Prime Minister Justin Trudeau has long championed the point that Canada is
strong and successful not in spite of our differences, but precisely because of
them. There is no social licence for hate, not in Canada.
SIP is an important initiative to help protect all Canadians’ right to be free to
practice their faith and culture without fear. Together we are taking action to
forge the fair and decent country we aspire to be.
Ralph Goodale
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
613-996-4743

Ladies and gentlemen,
Further to Following our
teleconference call meeting last
Sunday, regarding the status
of the Hellenic Canadian Congress, please find the attached
summary our discussions and
decision regarding the next
steps we will take to organise
and conduct a Conference
and Convention at the end of
January 2017. As discussed I
am sending these documents
to the President and General
Secretary of the HCC with the
hope our proposal will meet
with their accord.
Mr Manios, Mr Papadakis,
Following our October 17th
letter to you for which we have
not received any response,
please see the attached documents being sent on behalf of;
the Hellenic Canadian Con-

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Αλλιώς “Αστέρι της Βεργίνας είναι ένα
σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως από
τους Αρχαίους Έλληνες. Αν και ο Ηλιος της
Βεργίνας είναι ένα σύμβολο Πανελλήνιο, έγινε
διάσημος λόγω των Μακεδόνων, οι οποίοι το
χρησιμοποιούν ως σύμβολο της δυναστείας
Αργεαδών στο Βασίλειο της Μακεδονίας.

12 Θεούς του Ολύμπου.

Ο τυπικός Ήλιος της Βεργίνας, αποτελείται
απο 16 ακτίνες. Μπορούμε επίσης να τον
δούμε και με 12 ή ακόμα και 8 ακτίνες του
Ήλιου. Ο Ήλιος με τις δεκαέξι ακτίνες
αντιπροσωπεύει τα εξής: Οι 4 ακτίνες
αντιπροσωπεύουν τα 4 στοιχεία της φύσης,
ΓΗ - ΘΑΛΑΣΣΑ - ΦΩΤΙΑ - ΑΕΡΑΣ και οι
υπόλοιπες 12 ακτίνες αντιπροσωπεύουν τους

Ο Ήλιος της Βεργίνας αποτέλεσε ενα κοινό σύμβολο της αρχαίας Ελλάδας και το βρίσκουμε
σε κέρματα, αγγεία, τοιχογραφίες και αγάλματα, πολύ πριν το Μακεδονικό βασίλειο και την
δυναστεία των Αργεάδων.
Δεκαεξάστεροι και Οχτάστεροι Ήλιοι παρουσιάζονται σε Μακεδονικά και Ελληνιστικά
νομίσματα και ασπίδες της Περιόδου. Επίσης υπάρχει και αριθμός απεικονίσεων Αθηναίων
Οπλιτών να φέρουν ενα πανομοιότυπο δεκαεξάκτινο σύμβολο στη πανοπλία τους, απο τον
6ο π.Χ. αιώνα ,καθώς και σε νομίσματα, απο τη νησιωτική μεχρι την ηπειρωτική Ελλάδα,
όπως στην Κέρκυρα, εύρημα 5ου π.Χ. αιώνα, Λοκρίδα, 4ο π.Χ. αιώνα.
Μετά την ένωση των Ελλήνων υπο την αρχηγεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Ήλιος της
Βεργίνας αποτέλεσε το κύριο σύμβολο της Ελληνικής εθνογέννεσης.

gress of British Columbia, the
Hellenic Canadian Congress
of Manitoba, the Hellenic
Congress of Quebec, the Hellenic Community of Greater
Montreal, the Greek Community of New Brunswick, the
Greek Community of Toronto
and the Hellenic Community
of Vancouver.
In the spirit of cooperation
and for the good of Hellenism
in Canada, we are hoping
that you will join us in implementing the proposal that we,
the above concerned organisations, have unanimously
adopted and aresending to you
presently.
To everyone,

formation that is being spread,
we urge everyone to please
communicate the two attached
documents to your member
organisations and your local
Greek mass media so that they
may inform all Canadians of
Hellenic origin.
Looking forward to working
with all of you for the good of
Hellenism!
John Theodosopoulos, Président

CONGRÈS HELLÉNIQUE
DU QUÉBEC
jtheodosopoulos@hcq.ca
www.hcq.ca
5777 Avenue Wilderton, Montréal, Qc, H3S 2V7
T514-738-2421 F514-738-6466
C514-234-5920

Given the abundance of misin-

St. George’s Greek Orthodox Philoptochos
Ladies Society
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ιερατικοί προϊστάμενοι,πάτερ Δ.Παρτσάφας, πάτερ
Κ.Οικονόμου,η πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο εύχονται
σε όλους Χρόνια Πολλά χαρούμενα Χριστούγεννα .

Ευτυχισμένο και ειρηνικό
το νέο έτος 2017.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Για μία κωλοσύνταξη ή ένα κωλομισθό
από αυτό το πτώμα που λέγεται κράτος
Α

κούγεται συνέχεια από συνταξιούχους και εργαζόμενους η φράση: «Τα δούλεψα», «Τα δικαιούμαι».
Με βάση μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιευτηκε, 1 στους 10 Έλληνες συμμετέχει στη παραγωγική
βάση, δηλαδή στην αύξηση του ΑΕΠ αυτής της έρμης χώρας… Αλλά ακόμα και να μην είναι ένας στους
10 αλλά 3 στους 10, πάλι τα πράγματα είναι τραγικά… Γι αυτό θα μιλήσω με απλά λόγια σε μερικές
ομάδες που αποτελούν τη πλειοψηφία αυτής της χώρας. (περί το 70% κατά τη γνώμη μου)….
1. – Αγαπητέ δημόσιε υπάλληλε! Δε παρήγαγες έργο ΠΟΤΕ! Σε ένα γραφείο καθισμένος ήσουν και
σε ενοχλόυσε ο ιδιώτης που ερχόταν να κάνει τη δουλειά του και εσυ τον καθυστερούσες και τον
αντιμετώπιζες υπεροπτικά …. Το κράτος που ψήφιζες, φρόντιζε να διατηρεί φυσικά τη θέση σου μη
προχωρόντας σε μηχανογράφηση, σε απλοποίηση των διαδικασιών και σε μείωση της γραφειοκρατίας
για να έχεις εσύ δουλειά!!! Δηλαδη δεν έκανα τη δουλειά μου για να έχει λόγω ύπαρξης η δική σου
θέση!
2. -Αγαπητέ συνταξιούχε του δημοσίου! Αυτά που λες πως «πλήρωσες» απλά δεν ήταν αρκετά για τη
σύνταξη να χαρτζιλικώνεις με αυτά τα παιδιά σου που είναι 30 και 35 χρονών. Τους τα έκλεψες με το να
βγεις στη σύνταξη απο «παιδί» με πλασματικά χρόνια απο σπουδές, στρατιωτικό, και άθλιες εξαγορές
που ανακάλυψαν οι πολιτικοί να αγοράσουν τη ψήφο σου. … 3. Αγαπητέ συνταξιούχε των 400 ευρώ
Μου έχουν πει για κάτι οικοδόμους στα καφενεία τις δεκαετίες του 70 & 80 που τα ένσημα τα έπαιρναν
στο χέρι… Και μετά γέμιζαν τα σκυλάδικα στην Εθνική και αργότερα στην Αχαρνών…. Σου θυμίζει
τίποτα? Φυσικά το ΠΑΣΟΚ μιας και άνηκες στα περήφανα γειρατιά σου έδωσε τη χαριστική σύνταξη με
τα λίγα ένσημα που ειχες, όχι γιατι υπήρχε ανεργία, αλλά γιατι τα έφαγες, και τώρα δε σου φτάνουν!!!
4. Αγαπητέ ελευθερε επαγγελματία και μικρομεσσαίε επιχειρηματία… Παραδέξου το… Μέχρι
το 2010, φορολογική συνείδηση μηδέν…. Δεν είχες πληρώσει δραχμή μέχρι τότε για φόρολογία
εισοδήματος…. Τώρα, ναι… πάνε να σου τα πάρουν μαζεμένα! Αλλαξε χώρα αν μπορεις και μη
γκρινιάζεις!

Ο Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΣ και
η εταιρεία και η εταιρεία Watson Goepel Maledy
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017

5. Αγαπητέ ιδιωτικέ υπάλληλε, άνεργε, νέε, πτυχιούχε! Έχεις όλα τα δίκια του κόσμου! Σου
παραδώσαμε μια χώρα μπουρδέλο χωρις προοπτική! ΑΛΛΑ…. Άσε το σύνταγμα και τους δρόμους και
βρες τους πραγματικούς ενόχους…. Εμένα, τη μάνα σου το πατέρα σου το θείο και τη θεία σου και βάλε
τους να κοιταχτούν στο καθρεπτη…. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 13 ΜΙΣΘΟ ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΑΓΟΡΙ /
ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ….Για μία κωλοσύνταξη ή ένα κωλομισθό από αυτό το πτώμα που λέγεται κράτος;
Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΛΑΚΩΝΙΚΑ, AYTH EINAI H AΛΗΘΕΙΑ

Μίκης Θεοδωράκης: «Σύντροφε Αλέξη,
είσαι ο πιο μεγάλος μάγκας στην Ελλάδα
από το 450 π.Χ.»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 03.12.2016
Αίσθηση έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο από το απόγευμα
του Σαββάτου ανάρτηση του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στο
προσωπικό του ιστολόγιο, μέσω της οποίας εξαπολύει σφοδρή
επίθεση απευθυνόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.
Ολόκληρη η «ανοιχτή επιστολή» του Μίκη Θεοδωράκη προς τον
πρωθυπουργό:
«Ανοιχτή Επιστολή προς τον κ. Τσίπρα
Σύντροφε Αλέξη, σε παραδέχομαι, γιατί είσαι μάγκας. Ο πιο μεγάλος μάγκας
στην Ελλάδα από το 450 π.Χ. έως σήμερα. Γιατί κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς
να λογαριάσεις κανένα. Παίρνεις το προσωπικό σου αεροπλάνο, το γεμίζεις
με φίλους και φίλες και πας στην Κούβα και αφήνεις τον λογαριασμό,
300.000 δολλάρια να τον πληρώσουν τα κορόιδα με τα 300 ευρώ το μήνα
στην καλλίτερη περίπτωση. Κάνεις το κέφι σου. Μιλάς στην πλατεία της
Επανάστασης όπου μιλούσε και ο Φιντέλ σαν ένας γνήσιος και σκληρός
επαναστάτης. Υψώνεις το πελώριο ανάστημά σου ενάντια στον ΚαπιταλισμόΙμπεριαλισμό. Τρως τον αγλέορα (600 ευρώ για ένα γεύμα πληρωμένο από
το Υπουργείο των Εξωτερικών, δηλαδή τα τσιράκια σου). Το διασκεδάζεις,
το γλεντάς, την ώρα που τα κορόιδα οι Έλληνες κάθονται στις ουρές για
σύνταξη, ΔΕΗ, τράπεζες, νοσοκομεία και προ παντός λιτότητα στη λιτότητα.
Το παίζεις επαναστάτης κι όταν γυρίσεις, ξαναγίνεσαι αυτό που ήσουν, το
παιδί που κάνει τα θελήματα της Μέρκελ, του Ομπάμα και του Γιούνγκερ που
κατακεραύνωσες στην Αβάνα και πάλι σε βάρος του έξυπνου ελληνικού λαού,
γιατί αυτός αποφάσισε να τον κυβερνούν άτομα χωρίς οπαδούς και φιλότιμο,
που το παίζουν κυβέρνηση.

Ο Βασίλης Δρίτσας , εύχεται στους, πελάτες, συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ελληνική παροικία

Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και χαρά για όλον τον κόσμο!
Το 2016 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες και να
αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουμε μπροστά και να
χαμογελάμε!

Καλή αντάμωση στα Γουναράδικα».

Ο Πήτερ Κουρής Branch Manager και το προσωπικό
της Saputo Dairy Products Canada G.P. Εύχονται
στους πελάτες και σ’όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πέθανε ο “πατέρας” Πανίσχυρες εκρήξεις στην Κωνσταντινούπολη
– Χτυπήθηκε το γήπεδο της Μπεσικτάς
της κουβανικής
επανάστασης Fidel
Castro
10 Δεκεμβρίου 2016

Ο “πατέρας” της κουβανικής επανάστασης Fidel Castro απεβίωσε
χθες 25η Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή το βράδυ σε ηλικία 90 ετών,
ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κούβας και αδελφός του Raul Castro, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην εξουσία το 2006. Το συμβούλιο
του Κράτους κήρυξε σε λακωνικό ανακοινωθέν που εξέδωσε
“εθνικό πένθος εννέα ημερών” από το Σάββατο (σήμερα) έως την
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου. Στη διάρκειά του θα διακοπούν “όλες οι
δραστηριότητες και τα δημόσια θεάματα”, διευκρινίζει το ανώτατο
όργανο της κουβανικής κυβέρνησης.

Η σορός του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης “θα αποτεφρωθεί”
το Σάββατο, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Κούβας. “Σύμφωνα με
την επιθυμία που είχε εκφράσει ο σύντροφος Fidel, η σορός του
θα αποτεφρωθεί τις πρώτες ώρες” του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο
Κουβανός πρόεδρος από την τηλεόραση.
“Ο κομαντάντε της κουβανικής επανάστασης απεβίωσε στις
22:29 (χθες Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016) το βράδυ”, είπε
χαρακτηριστικά ο Raul Castro σε διάγγελμά του το οποίο μετέδωσε
απευθείας η δημόσια τηλεόραση της Κούβας.
Α. Τσίπρας: “Αντίο, κομαντάντε”
Με μια διπλή ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό σε
twitter και facebook, αποχαιρετά τον ιστορικό ηγέτη της Κούβας ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Στο twitter έγραψε: “Αντίο κομαντάντε. Ως την παντοτινή νίκη των
λαών” και παραθέτει το post του ΣΥΡΙΖΑ με τη φράση, “Η ιστορία
τον δικαίωσε” και μια κατακόκκινη αφίσα, στην οποία δεσπόζει ο
εκλιπών.
Στον λογαριασμό του στο facebook ο κ. Αλέξης Τσίπρας,
αναλυτικότερα έγραψε:
“Στις τωρινές πολιτικές συνθήκες στον πλανήτη μας κάθε απόφαση,
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να αναλύεται και να
εφαρμόζεται με προσοχή, έγραφε η συγχαρητήρια επιστολή που
είχα δεχθεί από τον ιστορικό ηγέτη της παγκόσμιας αριστεράς,
τον Φιντέλ Κάστρο. Ο ίδιος υπήρξε εγγυητής της αξιοπρέπειας
και της ανεξαρτησίας του λαού του, ενώ έθεσε τις βάσεις για
την περιφερειακή συνεργασία στη Λατινική Αμερική. Η γενιά
που φεύγει μας κληροδοτεί μια τεράστια ιστορική, συμβολική
και πολιτική παρακαταθήκη, την οποία καλούμαστε να
διαχειριστούμε σε συνθήκες εξόχως δύσκολες, με την αποτυχία
του νεοφιλελευθερισμού να έχει επέλθει, αλλά το όραμα του
σοσιαλισμού να μην έχει βρει ακόμη την νέα άρθρωσή του.
Γι’αυτό και όπως λέει ο Φιντέλ, όσοι αγωνίζονται σήμερα για
να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που απειλούν τον πλανήτη,
πρέπει να αναλύουν και να εφαρμόζουν με προσοχή κάθε πολιτική
απόφαση.
Αντίο, κομαντάντε. Ως την παντοτινή νίκη των λαών!”.

Δύο πανίσχυρες εκρήξεις
συγκλόνισαν μετά τις
21.30 το βράδυ του
Σαββάτου το κέντρο της
Κωνσταντινούπολης.
Οι εκρήξεις έγιναν έξω από
το γήπεδο της Μπεσικτάς
(Besiktas).
Οι φωτογραφίες που
δημοσιεύουμε είναι λίγα
δευτερόλεπτα μετά τη
βομβιστική επίθεση στο
γήπεδο Μπεσικτάς.
Κάτοικοι της Πόλης γράφουν στο Twitter ότι έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια τους από
την ισχύ των εκρήξεων.
Η βομβιστική επίθεση έξω από το γήπεδο της Μπεσικτάς είχε στόχο λεωφορείο (κλούβα)
με αστυνομικούς.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
ακολούθησε και ανταλλαγή
πυροβολισμών.
Οι τουρκικές Αρχές κάνουν
λόγο για 20 τραυματίες και
τουλάχιστον 13 νεκρούς.
Ο υπουργός Εσωτερικών
δήλωσε ότι η έκρηξη
δείχνει να οφείλεται σε
επίθεση με παγιδευμένο με
εκρηκτικά αυτοκίνητο που
είχε στόχο αστυνομικούς
της μονάδας αντιμετώπισης
ταραχών (τουρκικά ΜΑΤ).
Έκρηξη που οφείλεται σε παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα σημειώθηκε το βράδυ του
Σαββάτου έξω από ποδοσφαιρικό στάδιο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και είχε
ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ώρες μετά τη λήξη
ποδοσφαιρικού αγώνα, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού.
Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της
χώρας Αχμέτ Αρσλάν, με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το στάδιο Vodafone
Arena της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας, μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου
Reuters.
Στις εικόνες τις οποίες πρόβαλαν τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται το κουφάρι
ενός καμένου αυτοκινήτου και δύο εστίες φωτιάς στον δρόμο έξω από το στάδιο.
Ο κ. Σοϊλού, ο οποίος εκφωνούσε ομιλία στην Εθνοσυνέλευση σε συνεδρίαση για τον
προϋπολογισμό, επισήμανε ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τον αγώνα
μεταξύ της Μπεσίκτας και της Μπούρσασπορ και βάσει των πρώτων στοιχείων η έκρηξη
προκλήθηκε από παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα που στόχευε λεωφορείο το οποίο
μετέφερε αστυνομικούς της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών.
Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά στην έκρηξη, μετέδωσε το Reuters.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η έκρηξη σημειώθηκε ενώ είχαν αποχωρήσει από
το στάδιο οι οπαδοί των ομάδων, τη στιγμή που οι αστυνομικοί έφευγαν από την περιοχή.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις.
H ποδοσφαιρική ομάδα Μπούρσασπορ γνωστοποίησε ότι κανείς από τους οπαδούς της
δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί στην έκρηξη.

Κυρ. Μητσοτάκης: O Castro υπήρξε αναμφίβολα μια ιστορική
προσωπικότητα
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
με αφορμή την απώλεια του Φιντέλ Κάστρο, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
“Ο Φιντέλ Κάστρο υπήρξε αναμφίβολα μια ιστορική
προσωπικότητα, σύμβολο της κουβανέζικης επανάστασης και μιας
εποχής σκληρών διεθνών αντιπαραθέσεων που ανήκει πια στο
παρελθόν.
Η πορεία του επιβεβαίωσε ότι πρόοδος χωρίς οικονομική και
πολιτική ελευθερία, δεν μπορεί να υπάρξει”.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥΣ

Τ

ην Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, ο Σύλλογος των υπερηλίκων
του Μετροπόλιταν Βανκούβερ διοργάνωσε τον ετήσιο χορό
του στην αίθουσα της Ανατολικής Κοινότητας με μεγάλη
επιτυχία.
Φυσικά η ζωντανή μουσική με τον δεξιοτέχνη στο Μπουζούκι
Γιάννη Σαχάμη βοήθησε περισσότερο στην επιτυχία του χορού. Η
απουσία του Προέδρου κ. Γ. Τσούκα λόγω υγείας, ήταν αισθητή,
αλλά ο αντιπρόεδρος κ. Πανελής
Νταλαχάνης έφερε σε πέρας την
διεξαγωγή της βραδιάς αρκετά
καλά.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Παντελής
Νταλαχάνης με λόγια ζεστά
καλωσόρισε τους καλεσμένους
τον π. Τιμολέων Πράττα και
την Πρεσβυτέρα και τον π.
Δωρ. Τρυφωνόπουλο και την
Πρεσβυτέρα και μόλις άρχισε
το σερβίρισμα του φαγητού
τους κάλεσε να κάνουν την
προσευχή.αργότερα τους
Ο Αντιπρόεδρος κ. Παντ. Νταλαχάνης
μαγείρους και όλους όσους
βοήθησαν για την επιτυχία της χοροεσπερίδας του συλλόγου.
Ένα είναι γνωστό σε όλους μας όσο περνούν τα χρόνια το δημοτικό
τραγούδι «ΝΑ’ ΣΑΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΠΟΥΛΙ ΜΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ», δεν
ξεχνιέται και το έδειξε ο χορός που ξεκίνησε με μεγάλο κέφι και
συνεχίστηκε μέχρι το τέλος.
Όλοι πέρασαν ένα όμορφο βράδυ, κάτω από τους ήχους του
μπουζουκιού και της ορχήστρας του Γιάννη Σαχάμη.
Στο τέλος ο Αντιπρόεδρος κ. Παντελής Νταλαχάνης ευχαρίστησε
τους μαγείρους, τον κ. Ανδρέα Κοτσίρη για τις δωρεές και όλους
τους υποστηριχτές του συλλόγου.
Ευχόμαστε στον Πρόεδρο κ. Γιώργο Τσούκα καλή ανάρρωση.
Κώστας Καρατσίκης

(Συνέχεια στη σελίδα 24)

Η οικογένεια
Ιωάννου ΑΣΠΡΑΚΗ εύχεται
στους πελάτες και σε όλη
την ελληνική ομογένεια

TEL: 604-792-0744
4 - 45739 Hocking Avenue
Chilliwack, B.C. , V2P 6Z6

ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
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Πώς μπορείτε να “συνδυάσετε” τις τροφές
για να μην πάρετε ούτε γραμμάριο
τα Χριστούγεννα;

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ
ΩΟΘΗΚΏΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

«Σύμφωνα με έρευνες, τον Δεκέμβριο παίρνουμε κατά μέσο όρο 1,7 κιλά, με πολλούς
να τα υπερβαίνουν. Καθόλου περίεργο, αν σκεφτούμε πως η γιορτή και η διασκέδαση
είναι συνυφασμένα με το φαγητό». Για το λόγο αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να οργανώσουμε το διατροφικό πρόγραμμα των «επίμαχων» ημερών με άξονα το
γιορτινό τραπέζι.

Αυτό τονίζουν οι γυναικολόγοι, που θεωρούν ότι το σύνδρομοείναι
μιααπό τις κύριες αιτίες της γυναικείας υπογονιμότητας.
Μάλιστα , σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το σύνδρομο τα
τελευταία χρόνια έχει πάρει διαστάσεις καθώς πλήττει μια στις
πέντε γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.

Τι πρέπει να κάνετε;

«Η μη έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου βάζει σε μεγάλη ταλαιπωρία την γυναίκα
η οποία υποβάλλεται σε ατέρμονες εξετάσεις και θεραπείες που δεν έχουν σχέση με
τις πολυκυστικές ωοθήκες»τονίζειο Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τ.
Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του Princess Royal University Hospital London και συνεργάτης των Νοσοκομείων Μητέρα και Υγεία, κ Στέφανος Χανδακάς και
συμπληρώνει

Συγκεκριμένα, περίπου 2 ώρες πριν από το εορταστικό μενού επιλέξτε ένα μικρό
πρόγευμα που θα καλύψει το αίσθημα της έντονης πείνας και δεν θα σας οδηγήσει
σε υπερκατανάλωση όταν βρεθείτε μπροστά σε πολλά, διαφορετικά και λαχταριστά
φαγητά.
Στο εορταστικό τραπέζι αποφύγετε τα ορεκτικά τύπου σφολιάτας και τα λιπαρά
τυριά ώστε να μην αυξήσετε σημαντικά τις θερμίδες του γεύματος και να μην
νιώσετε κορεσμό. Αντικαταστήστε τα ορεκτικά με ένα μεγάλο πιάτο πράσινης ωμής
σαλάτας, επιλέγοντας σαλάτα με καρπούς από ρόδι και με καρύδια ώστε να αυξηθεί η
αντιοξειδωτική αξία του γεύματος.
Στο κυρίως πιάτο αναζητήστε κάποια πηγή πρωτεΐνης. Μια καλή επιλογή είναι η
γαλοπούλα που αποτελεί λευκό κρέας χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά. Φροντίστε η
ποσότητα να μην ξεπερνάει το μέγεθος της παλάμης σας. Συνοδεύστε το κρέας με
ρύζι ή ζυμαρικά σε ποσότητα λίγο λιγότερη από το 1/2 του πιάτου.
Από ποτά, η πιο ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ είναι 1-2 ποτήρια κρασί που δεν
θα ξεπεράσουν τις 100 θερμίδες το καθένα. Η κατανάλωση υψηλόβαθμων σε
αλκοολικούς βαθμούς ποτών, κοκτέιλ και λικέρ μπορεί να αποδώσουν πάνω από 250
θερμίδες ανά ποτήρι. Παραμερίστε τα αναψυκτικά που περιέχουν πολλές θερμίδες και
αντικαταστήστε τα με άφθονο νερό.
Τέλος, σε ότι αφορά το επιδόρπιο η πιο σωστή επιλογή είναι ένα μελομακάρονο που
έχει υψηλότερη θρεπτική αξία και χαμηλότερο θερμιδικό περιεχόμενο από άλλα
γλυκά. Αρχικά βασική πηγή λιπαρών είναι το ελαιόλαδο σε σχέση με τα υπόλοιπα που
είναι το βούτυρο. Επιπλέον, περιλαμβάνει σημαντική ποσότητα καρυδιών που είναι
γνωστά για τη μεγάλη περιεκτικότητα τους σε ω-3 λιπαρά οξέα, φυτικές στερόλες και
βιταμίνη Ε που προσφέρουν σημαντική καρδιοπροστατευτική δράση.
Την επόμενη μέρα ενός,καλό είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμά σας μια ώρα φυσικής
δραστηριότητας, όπως το περπάτημα ή το ποδήλατο.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
(Συνέχεια από σελίδα 23)

Η έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών,
απαλλάσσει τη γυναίκα από τα ενοχλητικά συμπτώματα, δίνοντας
της ταυτόχρονα την ευκαιρία να γίνει μητέρα αν το επιθυμεί.

«Σήμερα το σύνδρομο μπορεί να εντοπιστεί αν συνυπάρχουν δυο από τα παρακάτω
συμπτώματα.
* ολιγο-ανωοθυλακιορρηξία ή ανωορρηξία (που εκδηλώνονται συνήθως με
αραιομηνόρροια ή αμηνόρροια),
* υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντων ανδρογόνων ή κλινικές εκδηλώσεις
υπερανδρογοναιμίας,
* πολυκυστικές ωοθήκες όπως καθορίζονται από το υπερηχογράφημα, αφού
αποκλειστούν άλλες νοσολογικές καταστάσεις που προκαλούν διαταραχές του
εμμηνορρυσιακού κύκλου και υπερανδρογοναιμία».
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου
απαλλάσσει τις γυναίκες από τα ενοχλητικά συμπτώματα και βοηθά τις περισσότερες,
κατά 90%, να γίνουν μητέρες, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι πιο σοβαροί παράγοντες που
συμβάλουν στην υπογονιμότητα.
ΒΑΣΙΚΑ -ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου, μπορεί να γίνει αρκεί η γυναίκα να παρατηρήσει
αν έχει κάποια από τα βασικά συμπτώματα. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις
τα συμπτώματα δεν είναι πάντα ιδιαίτερα εμφανή και συχνά μπορεί να είναι
παραπλανητικά, γι αυτό είναι απαραίτητες οι αιματολογικές εξετάσεις και το
υπερηχογράφημα στην αρχή της περιόδου.
Σύμφωνα με τους γυναικολόγους τα βασικά συμπτώματα του συνδρόμου των
πολυκυστικών ωοθηκών είναι:
* Ακανόνιστοι κύκλοι περιόδου, άνω των 30 ημερών (το 85% των γυναικών αυτών
έχει το σύνδρομο)
* Αποβολές
* Αυξημένη τριχοφυΐα
* Ακμή
* Λιπαρό δέρμα
* Αύξηση του σωματικού βάρους, κυρίως στην κοιλιακή χώρα
* Προβλήματα ωορρηξίας
* Τριχόπτωση
* Προβλήματα υπογονιμότητας
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΠΟΥ Σ.Π.Ω
Σήμερα, υπάρχει τρόπος θεραπείας για τις πολυκυστικές ωοθήκες, με φάρμακα
ή χειρουργική επέμβαση(διαδερμική (Στεφανε πιο είναι το σωστό διαδερμική η
διαθερμική;) λαπαροσκόπηση).
Η ενδεδειγμένη θεραπεία θα αποφασιστεί σε συνεργασία με τον γυναικολόγο και
μετά από την διεξαγωγή εργαστηριακών και αιματολογικών εξετάσεων.
«Για τις γυναίκες που δεν επιθυμούν να μείνουν έγκυες, οι ακανόνιστες περίοδοι,
η ακμή και η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελαφρύ
αντισυλληπτικό χάπι» εξηγεί ο Δρ Χανδακάς και καταλήγει
« Αντίθετα οι γυναίκες που προσπαθούν να επιτύχουν μία εγκυμοσύνη, θα πρέπει να
υποβληθούν σε συγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία την οποία θα αποφασίσουν με
το γιατρός τους».
Σύμφωνα με τους γυναικολόγους οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που
προσπαθούν να επιτύχουν μια εγκυμοσύνη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
* Οι πολυκυστικές
ωοθήκες είναι η πιο κοινή
αιτία υπογονιμότητας στις
γυναίκες που δεν κάνουν
ωορρηξία
* Πρέπει να συζητήσουν
με το γιατρό τους,
πριν επιχειρήσουν μία
εγκυμοσύνη
* Να διατηρούν ένα ιδανικό
σωματικό βάρος
* Ο κίνδυνος αποβολής
είναι υψηλότερος σε
γυναίκες με πολυκυστικές
ωοθήκες,
* Η πρόκληση ωορρηξίας
σε γυναίκες με
πολυκυστικές ωοθήκες
ενέχει κινδύνους
* Οι περισσότερες γυναίκες
με πολυκυστικές ωοθήκες,
κατά 90%, θα μείνουν
έγκυες.
www.drchandakas.gr τηλ
210 6436258

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τορόντο
(Καναδά( κκ. Σωτήριος
έφθασε στο Βανκούβερ την
Δευτέρα 5η Δεκεμβρίου
2016. Κατά την διάρκεια
που θα βρίσκεται στο
Βανκούβερ θα φιλοξενηθεί
από τον κ Νικόλαο και την
κα Σταυρούλα Μάλαμα.
Πριν έρθει εδώ το Σάββατο
26 Νοεμβρίου 2016
επισκέφθηκε την Οττάβα
όπου είχε πνευματικές

συνάξεις με τις Φιλοπτώχου
Αδελφότητες Οττάβας,
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου
2016 ήταν στο Κάλγκαρη
Αλμπέρτα και την Κυριακή
4 Δεκεμβρίου 2016
επισκέφθηκε την κοινότητα
Edmonton Alberta.
Ο Σεβασμιώτατος
Μηροπολίτης εδώ στο
Βακούβερ χοροστάτησε
στον Μέγα Εσπερινό
την παραμονή του Αγίου

Νικολάου και ανήμερα στον
Ι.Ν. του Αγίου ΝικολάουΔημτρίου της Ανατολικής
Ορθ. Κοινότητας Βανκούβερ.
Παρευρέθηκε επίσης την
ίδια μέρα στο γεύμα της
Κοινότητας που τίμησε τον
π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο για
τα 41 χρόνια ιεροσύνης του
σ’ αυτή την κοινότητα. Την
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016,
λειτούρηγσε στον Ι.Ν Αγίου
Γεωργίου το βράδυ στις 6
μ.μ. προς τιμή της Αγίας

Άννας.
Το Σάββατο μεσημέρι
10 Δεκεμβρίου 2016,
παρευρέθηκε στο
χριστουγεννιάτικο γεύμα
του Συλλόγου γυναικών
GRECIAN, που έγινε
στο εστιατόριο «ΤΡΟCANTERΟ». (Φωτογραφικό
ρεπορτάζ θα βγεί στο φύλλο
του Ιανουαρίου 2017).
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου,
συν-λειτούργησε με τους
ιερείς π. Κωνσταντίνο
Καλτσίδη και π. Δωρ.
Τρυφωνόπουλο στην
εκκλησία των Αγίων

Κωνσταντίνου και Ελένης της
Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας
Σούρεη και περιχώρων.
Μετά την Θεία Λειτουργία
η κοινότητα είχε ετοιμάσει
γεύμα, αλλά λόγω του καιρού
δεν κάθησαν πολύ στο γεύμα.
Σε μια σύντομη ομιλία του
στο γεύμα ο Σεβασμιώτατος
αναχωρεί από το Βανκούβερ
την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
2016 και όπως ανέφερε
θα βρίσκεται πάλι στο
Βανκούβερ τέλος Ιανουαρίου
2016.Παρευρέθη στην
εκκλησία και η επίτιμος
Πρόξενος Κύπρου
κα.Τασούλα Μπέρκρεν.
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου
2017 θα λειτουργήσει
στην εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης

2017
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μέχρι στις 10:30 π.μ. και
στην αίθουσα της Κοινότητας
θα μιλήσει με θέμα «Αφετε
τα παιδία έρχεσθαι προς
με, και μη κωλύετε αυτά,
των γαρ τοιούτων εστί η
Βασιλεία του Θεού». Μετά
από διακοπή για γεύμα θα
μιλήσει ο π. Κωνσταντίνος
Καλτσίδης με θέμα « Η
Αγιότης του σώματος».
Επίσης την παραμονή των
Τριών Ιεραρχών θα γίνει
στο Ι.Ν. Αγίου-ΝικολάουΔημητρίου Μέγας Εσπερινός
για όλα τα σχολεία και την
ημέρα των Τριών Ιεραρχών
θα λειτουργήσει στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου.
Μερκά στιγμιότυπα από την
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016
στην εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ο κ. Μιχάλης Αλεξαντωνάκης και η σύζυγός Αθανασία πήγαν εκδρομή στην Τήνο που διοργάνωσε ο σεβ. Μητροπολίτης Διονύσιος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Κορινθίας, που
διοργανώνεται κάθε χρόνο και προσκύνησαν στην Μεγαλόχαρη. Και χάρη γνωριμίας είχαν και μια ξενάγηση στην Ελληνική Βουλή από την ανηψιά τους Νικολέτα Μπούγου.

Προσκύνημα στην Παναγία της Τήνο με όλους τους ιερείς από
την Κορινθία
και
κάτω έξω στα σκαλιά της εκκλησίας της Μεγαλόχαρης
ο κ. Μιχάλης Αλεξαντωνάκης

Το προσκύνημα στην Τήνο δοργανώνει κάθε χρόνο η ενορία
του Ι.Ν. Αποστολου Παύλου Κορινθίας

Άνω:Το ζεύγος Αλεξαντωνάκη στην Βουλη των Ελλήνων με την ανηψιά τους
Νικολέτα Μπούγου, η οποία είναι αστυνομικός, ομιλεί τρείς γλώσσες και
εργάζεται στο γραφείου του κ. Κακλαμάνη μαζί με τον άνδρα της.

Άνω: O κ. Μιχάλης Αλεξαντωνάκης με την σύζυγό του Αθανασία
σε μια αίθουσα μέσα στη Βουλή.
Και κάτω:
Στην αίθουσα συνεδριάσεως των κομμάτων.

ΠΕΝΘΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (1926-2016)

Αντίο πρόεδρε...

ΤΣΩΝΗΣ ΕΛΕΝΗ
1946-2016

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 24 Οκτωβρίου
2016 η ΕΛΕΝΗ ΤΣΩΝΗ. Γεννήθηκε στο
χωριό Θαλάμες στην Ελλάδα. Το τρισάγιο
έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2016 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία έγινε στις
4 Νοεμβρίου 2016 και η ταφή της στο
κοιμξτήριο του Valley view Surrey B.C.

«Εφυγε» χθες το βράδυ από τη ζωή ο Κωστής Στεφανόπουλος. Επειτα από νοσηλεία τριών ημερών,
ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή σε θάλαμο του 5ου ορόφου του
Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν».
ΕΘΝΟΣ Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016
Είχε εισαχθεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία
εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Ιατρικές πηγές ανέφεραν πως η κατάστασή του ήταν ήδη
πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη από την αρχή. Ηταν, δε, σε κωματώδη κατάσταση από την πρώτη στιγμή
που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ο Κωστής Στεφανόπουλος είχε ένα εξαιρετικά βεβαρημένο ιστορικό. Αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα
με το αναπνευστικό του, είχε υποστεί πρόσφατα ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ έπασχε από
μορφή άνοιας. Αμέσως μετά την εισαγωγή του αντιμετωπίστηκε από ομάδα ιατρών, υπό τον Αντώνιο
Δημητρακόπουλο, τομεάρχη του Παθολογικού Τομέα του «Ερρίκος Ντυνάν» και διευθυντή του Γ’
Παθολογικού Τμήματος, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά το ιστορικό του.
Επελέγη η νοσηλεία του σε μονόκλινο δωμάτιο του 5ου ορόφου. Το απόγευμα της Παρασκευής
εκδόθηκε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο γινόταν λόγος για σοβαρή λοίμωξη του
αναπνευστικού. Είχε, στο μεταξύ, υποβληθεί σε σειρά εργαστηριακών και κλινικών εξετάσεων, ενώ
παράλληλα είχε ξεκινήσει χορήγηση θεραπευτικού σχήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
λοίμωξη. Εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο πιο επεμβατικών πράξεων, προκειμένου να τονωθεί ο
οργανισμός του, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.
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Στα παιδιά της Φώτη (Ευαγγελίτσα), Δημήτριο, Γιώργο κκαι στα
εγγονάκια, Γιώργο, Ελένη, Ανδρέα και Χριστίνα και σε όλους
τους συγγενείς θερμά συλλυπητήρια.
ΚΑΛΛΑΣ ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ Κυρανή
1917-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 23
Νοεμβρίου 2016. Η κηδεία της έγινε την
1η Δεκεμβρίου 2016 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η ταφή έγινε στο κοιμτήριο
του Forest Lawn Burnaby.
Στο παιδί της Τόνη και στη σύζυγό του
Ματίνα, στα εγγόνια της Κυρανή (Αlex),
Manos (Lisa), Jenny (Gian), στα δισέγγονα Sebastian, Nicholas,
Antony και Σοφία, και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

FOR SALE
One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park
(Ascension Section) Hellenic section. This is a sold out area
and the second part to the Hellenic section. Located by
road on top. Feet away from road. Easy access.
One casket. Greek Orthodox faith. 3789 Royal Oak Avenue
Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime Location
Please Call Maria @ 778-389-0452

In loving remembrance of Nico on his Name Day
Early in the morning, on May 24, 2016, Nicolas Gnissios took
his last breath. He was a good, honest, kind, family man. Left
to mourn are his wife, Janet, his children; Patricia (Dean), Todd,
Nota (Mark), and Gelly (Stephanie), his adored grandchildren;
Nicole, Marie and Baby Nicolas, and many relatives and friends.
Our sincerest appreciation for your support, thoughts, prayers,
cards, flowers and memorial donations in honour of Nico. Special thanks to Father Partsafas for his many years of friendship,
and Janet’s sisters in Philopthohos.
We would also like to pay tribute to Dr. Howard James; who’s
great care kept our beloved Nico with us for as long as he did.
Nico was ready to leave us, he saw his family around him, he was happy and at peace.
Lovingly remembered in our hearts forever.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Seven Seas Fish Co., Ltd
12411 Vulcan Way, Richmond BC V6V 1J7
Tel:604-247-1266 Fax:604-247-1225
Info@7seas.ca
www.7seas.ca

Για χονδρικές παραγγελίες τηλεφωνήστε στο Γιάννη Χήρα τηλ: 604-828-5772
Ο Γιάννης Χήρας η οικογένειά του και το προσωπικό του 7Seas Fish Market εύχονται
στους πελάτες, φίλους και σε όλη την ομογένεια Καλές γιορτές ,
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Θα βρείτε όλα τα τοπικά και άλλα εισαγώμενα
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ψάρια, Halibut,Petrale Sole,Dover Sole,Rock Sole, Black

Ο Γιάννης Χήρας είναι στο εμπόριο και
ιδίως στα ψάρια από το 1967. Εκτός από
το εργοστάσιο που γίνονται όλες
οι χονδρικές συναλλαγές
και βρίσκεται στο Ρίτσμοντ,
έχει και δυο καταστήματα
λιανικής πώλησης
ψάρια,ποικιλίες θαλασσινά,
γνήσιο ελαιόλαδο, ελιές, και
άλλα ελληνικά προϊόντα.
Είναι προμηθευτής
εστιατορίων
και ξενοδοχείων. Σύντομα θα
φέρει φρέσκα ψάρια από

Cod (Sablefish),Ling Cod,Pacific Cod,Herring,Sardines, Perch,Rockfish,Albacore Tuna.
ΣΟΛΟΜΟΙ:Spring,Coho,Atlantic,Chum,Pink,Rainbow
Trout,Arctic Char,Sockeye. Smoke Salmon.
ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ:Ahi Tuna,Marlin,Swordfish,Mahi Mahi,Chilean
Seabass

Pacific Oyster,Clams,Mus-

sels,Baja Scallops,Octopus,Squid
(Todarodes/Loligo/Neon) - Blue
Crab,Atlantic Lobster,Warm Water
Lobster,Shrimp.White Vannamei
Prawns,Natural Sea Tiger Prawn,Dungeness Crab,King Crab
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την Ελλάδα με παραγγελία.

Λακέρδα για το τραπέζι
των εορτών

SPECIAL

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SURREY AND
FRASER VALLEY
13181 96 Avenue Surrey, B.C. V3V 1Y2
Tel:604-496-5099 e-mai:gosurrey@gmail.com

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00
3L

160 gm

Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
Χταπόδι τουρσί
για το τραπέζι SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00
Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
Samon Sockeye SALES $49.00 των εορτών.
για 5 κιβώτια και πάνω.

Λιανικής πώλησης καταστήματα
7Seas Fish Market (Kitsilano Specials) 7Seas Fish Market (White Rock/South Surrey Specials)
2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel: 604-732-8608
Tel:604-541-8558

O Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους και
δωρητές της κοινότητας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

