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ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Με αφορμή τη συμπλήρωση
90 ετών από την ίδρυση της
Ελληνικής Κοινότητας του
Βανκούβερ, Το διοκητικό
Συμβούλιο διοργάνωσε μεγάλη
επίσημη χοροεσπερίδα το
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 στο
ελληνικό κοινοτικό κέντρο 4500
Arbutus Street.
Τελετάρχες της βραδιάς ήταν
Ο Αναστάσης Μαραγκός κα η
Ελένη Νκολιδάκη-Soulsbury.
Επίσημοι παρευρέθηκαν ο
Πάμελα Τσαντούχας
αντιδήμαρχος του Βανκούβερ
Tim Stevenson, the Federal Minister of Justice the honourable
Jody Wilson – Raybould, ο Γενικός Πρόξενος του Βανκούβερ
κ. Αθανάσιος Ιωάννου, η επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου κα Τ.
Μπεργκρεν με τον σύζυγό της ο Επαρχιακός Κυβερνήτης της
ΑΧΕΠΑ κ. Γιώργος Βασίλας, και προέδροι κοινοτήτων Κώστας
Νικολάου και Τόνη Ζήσκος.
Κλήθηκε στο μικρόφωνο η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του
Βανκούβερ η κα Πάμελα Τσαντούχας, η οποία αφού ευχαρίστησε
όλους τους υψηλούς καλεσμένους Καναδούς και Έλληνες,
αναφέρθηκε στο έτος 1927 όπου ιδρύθηκε η ελληνική κοινότητα
και αναφέρθηκε στους προγόνους μας οι οποίοι πραγματοποίησαν
το όνειρό τους και ότι τώρα εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει να
διατηρήσουμε την ελληνική κουλτούρα και την ιστορία μας για τις
επερχόμενες γενεές. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ

AΘΗΝΑ - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στις 10.40, ο Τούρκος πρόεδροςΡετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης. Στη συνέχεια ο Τούρκος
πρόεδρος μετέβη στο «Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», όπου κατέθεσε στεφάνι.
Αμέσως μετά μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Προκόπης
Παυλόπουλος.
ΕΡΤ-07-12-17

Ο Ερντογάν ήρθε, η απόσταση μεγάλωσε

(Συνέχεια στη σελίδα 14)

The Greek “queen” of Argentine immigrants
At a time
when refugees and immigrants are
demonized
and become
scapegoats
of nationalism,
racism and
intolerance
- as we have
experienced
in Greece
- in distant
Argentina
every year
a great folk feast of immigrants takes place to commemorate the
numerous ethnicities contributing to its multiculturalism.
This year, “at a distance of more than 12,000 kilometers away,
a young 21 year old girl filled the entire Greek community with
pride. Luisina Pilar Dellacosta was elected Queen of the Province’s Immigrants at the 40th Feast held in Berisha, Buenos Aires
“, writes the Greek community “Plato” in an open letter to the
people of Greece, wanting to share her thrill with her countrymen.
Louisiana is a fourth generation immigrant. It was her grandparents, Vasileia Yialouri and Zacharias Delikostas who arrived from
Chios in Argentina in 1906 and settled in Berisho.
There, next to the house where the five sons were born, they built
a second to welcome and support other Greek immigrants arriving
without material goods but full of faith and hope for a better life.
Zacharias was one of the founders, in 1910, of the “Plato” community, and so the traditions and customs were passed down from
generation to generation, reaching Luisina a century later.

Τ

ο ιδιαίτερα βαρύ κλίμα
που είχε δημιουργηθεί
μεταξύ Αθήνας και
Αγκύρας από το βράδυ
της Τετάρτης, με αφορμή
τη συνέντευξη του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στον Αλέξη
Παπαχελά, όπου ο Τούρκος
πρόεδρος έθεσε ανοιχτά θέμα
αναθεώρησης της Συνθήκης
της Λωζάννης, φαίνεται πως
επιβεβαιώθηκε κατά την πρώτη
ημέρα της επίσημης επίσκεψής
του στη χώρα μας.

Αποκορύφωμα της έντασης
μεταξύ των δύο πλευρών
αποτέλεσε ο «διπλωματικός»
διαπληκτισμός Ερντογάν Παυλόπουλου το μεσημέρι
στο Προεδρικό Μέγαρο,
όπου η συζήτηση μεταξύ των
δύο ανδρών εξελίχθηκε σε
δημόσια αντιπαράθεση με
αντικείμενο κυρίως τη Συνθήκη
της Λωζάννης, και με τον
Τούρκο πρόεδρο να θέτει επί
τάπητος σχεδόν το σύνολο των
διεκδικήσεων της Αγκυρας.

Ο κ. Ερντογάν, ο οποίος
επέλεξε «επιθετική τακτική»,
προβάλλοντας σε ελληνικό
έδαφος όλες τις τουρκικές
διεκδικήσεις, έλαβε μεν
απαντήσεις, τόσο από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
όσο και από τον πρωθυπουργό,
ωστόσο, το πρόσημο, όσον
αφορά την πρόοδο στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι
μάλλον αρνητικό.

Με Τσίπρα

Ενταση με Παυλόπουλο

Στη συνέχεια, μετά την
κατ΄ιδίαν συνάντηση του
Τούρκου Προέδρου με τον
Αλέξη Τσίπρα, ακολούθησε
κοινή συνέντευξη Τύπου,
στην οποία οι τόνοι ήταν μεν
εμφανώς χαμηλότεροι, ωστόσο
οι δύο ηγέτες επι της ουσίας
συμφώνησαν ότι... διαφωνούν.
Ο πρωθυπουργός επανέφερε το
πλαίσιο των ελληνικών θέσεων,
απαντώντας επί της ουσίας στο

πακέτο διεκδικήσεων που έθεσε
ο Ερντογάν, ενώ ειδικότερα για
το θέμα της «Λωζάννης» έκανε
λόγο για «θεμέλιο λίθο για τις
σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας».
Από την πλευρά του, ο Τούρκος
ηγέτης, ξεκαθάρισε μεν ότι
«δεν εποφθαλμιούμε την
εδαφική ακεραιότητα καμιάς
χώρας και καμιάς γείτονας
χώρας», ωστόσο εμφανίστηκε
αμετακίνητος από τις θέσεις
που εξέφρασε νωρίτερα,
τόσο για το ζήτημα της
Συνθήκης, όσο και για εκείνα
της μειονότητας της Δυτικής
Θράκης και της έκδοσης των
οκτώ Τούρκων στρατιωτικών
που είχαν καταφύγει στη χώρα
μας μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα του 2016.
Σχολιάζοντας, στη συνέχεια,
τις επαφές μεταξύ των δύο
πλευρών, κυβερνητικές πηγές
έκαναν λόγο για «απόρριψη
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Ερντογάν στην Κομοτηνή: Δεν έχετε να
φοβάστε τίποτα ως Ελληνες πολίτες
8 Δεκεμβρίου 2017

«Δώσατε αγώνα επιβίωσης εδώ
και χρόνια και σας συγχαίρω
γι’ αυτό», είπε σύμφωνα
με τον ΣΚΑΪ στα μέλη της
μουσουλμανικής μειονότητας
της Κομοτηνής ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, κατά τη διάρκεια
ανοικτής ομιλίας του στον
προαύλιο χώρο του μειονοτικού

Ο Ερντογάν ήρθε,
η απόσταση μεγάλωσε
(Συνέχεια από σελίδα 1)

της ρητορικής Ερντογάν περί
αναθεώρησης της Συνθήκης
της Λωζάννης», προσθέτοντας
ότι ο πρωθυπουργός έθεσε
προς τον Τούρκο πρόεδρο τις
προϋποθέσεις εκείνες που θα
ανοίξουν νέο κεφάλαιο στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Με Μητσοτάκη
Μετά τη συνάντησή του
με τον πρωθυπουργό, ο κ.
Ερντογάν συναντήθηκε και
με τον πρόεδρος της Νεάς
Δημοκρατίας, Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα
με πληροφορίες, με τη σειρά
του, υπογράμμισε τη σημασία
της απαρέγκλιτης τήρησης
του Διεθνούς Δικαίου και του
σεβασμό που κάθε ηγεσία και
κάθε λαός οφείλουν να δείχνουν
στις ευαισθησίες του άλλου».
Τόνισε δε ότι η αμφισβήτηση
Διεθνών Συνθηκών «όχι μόνον
δεν βοηθά, αλλά υπονομεύει τις
σχέσεις καλής γειτονίας».

σχολείου της περιοχής.
Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε
επανειλημμένως «ομοεθνείς»
και «συμπολίτες» τους
συγκεντρωμένους του πλήθους,
ζητώντας να παραμείνουν
«γέφυρα φιλίας» μεταξύ της
Ελλάδας και της Τουρκίας.
Σε άλλο σημείο ωστόσο, ο
Ερντογάν επισήμανε στο
πλήθος: «Εσείς έχετε ισχυρή
πίστη. Δεν έχετε να φοβάστε
τίποτα ως Έλληνες πολίτες (…)
Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα
και πρέπει να βρίσκει λύσεις για
όλους τους Έλληνες πολίτες».
«Έχετε εκλέξει 4 βουλευτές και
πρέπει να έχετε το θάρρος να
διεκδικείτε τα δικαιώματά σας»,
πρόσθεσε.
Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
υποδέχθηκαν στις 12:20
μ.μ, περίπου 400 άτομα της
κοινότητας, αν και οι αρχές

περίμεναν αρχικά πολύ
μεγαλύτερη συγκέντρωση,
εκτιμώντας πως στο σημείο ήταν
πιθανό να προσέλθουν ακόμα
και 15.000 άτομα.
«Ηγέτη μας – ηγέτη μας»
Όταν ο Τούρκος πρόεδρος
βγήκε από το αυτοκίνητό
του, ο κόσμος άρχισε να
τον επευφημεί, φωνάζοντας
συνθήματα στα τουρκικά.
«Ηγέτη μας – ηγέτη μας»,
ήταν ένα από τα αυτά.
Αφού ασπάστηκε τους
ψευτομουφτήδες Ξάνθης και
Κομοτηνής, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν μπήκε, λίγο αργότερα,
στο τζαμί Κιρ Μαχαλέ για
να προσευχηθεί. Διαψεύδει η
κυβέρνηση «μίνι επεισόδιο»
Σύμφωνα με την Καθημερινή
υπήρξε μίνι διπλωματικό
επεισόδιο στην είσοδο του
σχολείου Τζελάλ Μπαγιάρ που
επισκέπτεται ο Ερντογάν. Ο
Τούρκος πρόεδρος ζήτησε ένα
μικρόφωνο να μιλήσει και τότε
ο υφυπουργός Εξωτερικών
Γ. Αμανατίδης του είπε
χαρακτηριστικά «Άλλα έχουμε
συμφωνήσει, κύριε πρόεδρε».
Κυβερνητικές πηγές ωστόσο
διαψεύδουν ότι υπήρξε
επεισόδιο σημειώνοντας ότι
η επίσκεψη κινήθηκε στο
συμφωνημένο πρόγραμμα.
Ισχυρή ήταν η παρουσία
των αστυνομικών δυνάμεων
στην περιοχή, όπου ήδη
από χθες έκαναν διαρκώς
περιπολίες. Αρκετοί είναι και
οι άνδρες ασφαλείας που έχουν
ακροβολιστεί σε ταράτσες.
Πηγή:tribune.gr

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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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Dimitris Azemopoulos Returns as Ambassador to Canada
Dimitrios Azemopoulos, who had in the past very successfully
served in Toronto as Consul General for five years, returns as the
new Ambassador of Greece to Canada.
His Excellency Ambassador Azemopoulos is an outstanding diplomat with a broad-based education who radiates a genuine passion
and devotion for the Greek homeland and the Orthodox Church.
On Monday, November 20, 2017, the new Ambassador gave his
credentials to Her Excellency the Right Honourable Julie Payette,
Governor General of Canada. Leading Greek Canadians were invited
to the ceremony, including Metropolitan Sotirios.
Our Holy Metropolis welcomes His Excellency Ambassador Azemopoulos. We wish him the best as he takes up this new appointment. We are certain of his success and promise him our unwavering
support and cooperation, just like when he was Consul General in
Toronto.

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada
Η Ι. Μ. Τορόντο αγoράζει αξονικό τομογράφο, για το
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» Αθηνών αντί $74,243.50
Η Ιερά Μητρόπολη Τορόντο
διενήργησε έρανο και συγκέντρωσε
το ποσό των εβδοµήντα τεσσάρων
χιλιάδων, διακοσίων σαράντα τριών
$ 74,243.50 το οποίον εξισούται με
50.000 ευρώ για την αγορά αξονικού
τομογράφου του Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» Αθηνών.

Επέστρεψε ο Δ. Αζεμόπουλος Πρέσβης στον Καναδά
Ο κ. Δημήτριος Αζεμόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε στο Τορόντο
σαν Γενικός Πρόξενος για πέντε χρόνια και άφησε εποχή με όσα
επέτυχε, επέστρεψε σαν Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά.
Ο εξοχώτατος Πρέσβης κ. Δημήτριος Αζεμόπουλος, είναι άριστος
διπλωμάτης με πολυποίκιλη μόρφωση. Με ειλικρινή αγάπη και
αφοσίωση στην πατρίδα Ελλάδα. Με ξεχωριστό σεβασμό για την
Ορθοδοξία.
Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, έδωκε τα διαπιστευτήριά του στη
Γενική Κυβερνήτη του Καναδά κα Julie Payette. Είχε καλέσει
κορυφαίους Έλληνες, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης
Σωτήριος, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες.
Η Ιερά Μητρόπολή μας, καλωσορίζει τον εξοχώτατο Πρέσβη κ.
Δ. Αζεμόπουλο. Του εύχεται όλα τα καλά. Είναι βεβαία για την
επιτυχία του και υπόσχεται απόλυτη συνεργασία, όπως και όταν
ήταν εδώ Γενικός Πρόξενος.

Το ποσόν απεστάλη σε καναδικά
δολάρια, διότι η τράπεζα Nova Scotia
δεν εκδίδει πλέον επιταγές σε ευρώ.
Εκδίδει επιταγές μόνο σε καναδικά ή
αμερικάνικα δολάρια.
Είναι αλήθεια ότι η δωρεά αυτή
καθυστέρησε να αποσταλεί και
ο πραγματικός λόγος είναι διότι χρειάζεται μεγάλη διαδιακασία να αποσταλούν χρήματα από τον Καναδά σε
φιλανθρωπικά ιδρύματα εκτός Καναδά. Η επιταγή είναι στο όνομα Hellenic Cancer Sociaty, η οποία θα συνεργασθεί
με το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», για την αγορά του τομογράφου.
Βάσει της Καναδικής νομοθεσίας, έπρεπε να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο και του
φιλανθρωπικού ιδρύματος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, ώστε να επιτραπεί η έκδοση των χρημάτων.
Η Ιερά μας Μητρόπολη ευχαριστεί θερμά όλους τους δωρητές για τον σκοπό αυτό.
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Ψήφος στους Έλληνες του Εξωτερικού
“Γράφει ο Καθηγητής Δόκτωρ Γιώργος
Γκέκας”
Το θέμα της
ψήφου των
Ελλήνων
του
εξωτερικού
είναι παντα
επικαιρο
και αναθερμαινεται καθε φορα που
γινονται εκλογες στην Ελλαδα . Σε
πολλές περιπτώσεις οι Έλληνες
του εξωτερικου εχουν ζητησει τα
ιδια δικαιωματα ψήφου που άλλες
χώρες ( π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία,
ΗΠΑ) έχουν δώσει προ πολλου
στους δικους του ομεγενεις που
ζουν στο εξωτερικο. Επίσης κατά
καιρούς πολλοί Έλληνες πολιτικοί
υποσχεθήκαν ψήφο στους Έλληνες
της αλλοδαπής αλλά ποτέ δεν
κράτησαν το λόγο τους.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες
του εξωτερικού είναι «πιο Έλληνες
από εκείνους της Ελλάδας». Έχουν
κρατήσει τις παραδόσεις ηθη
και έθιμα περισσότερο από τους
Έλληνες όντος Ελλάδος που συχνα
χαρακρηριζονται απο ξενομανια και
υιοθετουν συνεχως ξενοφερτους
τροπους ζωης
Οι Έλληνες ομογενείς αγαπούν πολύ
την Ελλάδα το τόπο καταγωγής,
τη χώρα των προγονών τους στην
όποια ακόμα έχουν πολλούς
συγγενείς και φίλους . Νοιάζονται
για το τόπο, τον υπερασπίζονται,
και είναι οι καλλίτεροι πρεσβευτές
του Ελληνισμού. Σε αρκετές πόλεις
του εξωτερικού την 28η Οκτώβριου
και την 25η Μάρτιου γίνονται
παρελάσεις, Ελληνικά φεστιβαλς
που προωθούν τον ελληνικό
πολιτισμό, και γιορταζουν τα
επιτευγματα της Ελληνικής ιστορίας
και κουλτούρας που πολλοί όντος
της Ελλάδος αδιαφορούν η και
περιφρονούν.
Το μεγάλο κύμα Ελληνων
μεταναστών λαβαινει χωρα στη
δεκαετία 1950-60 και ξανά το
1965-1970 και 2009- 2016. Λιγοι
ειναι πια οι επιζωντες Έλληνες
μετανάστες της δεκαετιας του 1950
και 1960 . Τώρα απ αυτη τη γενια
μιλουμε περισοτερο για τα παιδιά,
τα εγγόνια ή τα δισέγγονά τους.
Φυσικα ολοι αυτοι γεννημενοι στο
εξωτερικο είναι πολίτες των ΗΠΑ
του Καναδά, Αυστραλίας κλπ..
Πολλοι ισως να μη μιλουν καλα
Ελληνικα . Μερικοι μπορει να εχουν
αγγλοποιήσει και το επίθετό τους.
Η πλειονοτητα της δευτερης και
τριτης γεννεας λογω των μεικτων
γάμων με μη ελληνικης καταγωγης
ατομα να θεωρουνται απο μερικους
«λιγοτερο Ελληνες». Στον Καναδά
υπολογιζεται ότι ζούν 350.000
Έλληνες Στην απογραφή του 2011,
όμως, δηλώθηκαν μόνον 177.315
έναντι των 215.105 το 2001.
Ποιοι είναι λοιπόν οι «Έλληνες του
εξωτερικού» που ζητούν να εχουν
το δικαιωμα ψηφου στις Ελληνικές
γενικές εκλογές?
Πρακτικά μιλάμε μονό γι αυτούς
του Έλληνες του εξωτερικού που
νοιώθουν τόσο Έλληνες ώστε
να μπουν στο κόπο και έξοδα να
εγγράφουν και να αποκτήσουν
έγκυρο Ελληνικό διαβατήριο. Όλοι
οι άλλοι «Έλληνες» στη ψυχή και
καταγωγή που δεν έχουν έγκυρο
Ελληνικό διαβατήριο φυσικά
και δεν θα τους επιτρέπεται να
ψηφήσουν.
Ποιοι και πόσοι είναι λοιπόν αυτοί
με το Ελληνικό διαβατήριο?
Πρώτα είναι βέβαια αυτοί οι λίγοι
πλέον εναπομείναντες μετανάστες
πρώτης γενιάς, από το 1950-60 που
έχουν μεράκι να αναγνωριστούν
σαν Έλληνες ξανά απ τα αδέλφια
τους στην Ελλάδα. Μιλάμε για
αυτούς που σε πολλές περιπτώσεις
ξοδεύουν αρκετούς μήνες κάθε

χρόνο στην Ελλάδα γνωρίζουν,
και νοιάζονται για την πολιτική
κατάσταση της χώρας. Είναι
αυτοί που όταν στο εξωτερικό
πρώτα παρακολουθούν και ακούν
τα Ελληνικά νέα απ τα Ελληνικά
κανάλια, και μετά το τι γίνεται στη
χώρα που ζουν.
Είναι επίσης οι πρόσφατοι Έλληνες
μετανάστες της οικονομικής
κρίσης που μετανάστευσαν μετά
το 2007. Μιλάμε δηλαδή για
τους νεόφερτους που δεν είναι
πλήρως απορροφημένοι από
την Αμερικανική ή Καναδική
πραγματικότητα και ακόμα
ονειρεύονται την επιστροφή τους
και διαμονή στην Ελλάδα . Μιλάμε
γι αυτούς που γνωρίζουν Έλληνες
πολιτικούς και γεγονότα πολύ καλά
αφού μόλις ήρθαν απ την Ελλάδα.
Επίσης μιλάμε για μερικούς που
καίτοι γεννηθήκαν στο εξωτερικό
αγάπησαν την Ελλάδα τόσο πολύ
που καταταχτήκαν σαν εθελοντές
και υπηρετήσαν εθελοντές στην
Ελληνικό στρατό! Επίσης μιλάμε
για Έλληνες που παντρευτήκαν με
Έλληνες της αλλοδαπής
Με ποια, λοιπόν, λογική, θα
συνεχιστει να αποκλειονται αυτοι οι
Ελληνες του Εξωτερικου απ το να
σκησουν το πολιτκο τους δικαίωμα
στη γενέτειρα τους η αυτή των
παππούδων τους που τη θεωρουν
και νοιωθουν πατριδα τους;
Αν αυτοι παρ’ ότι γεννηθηκαν
στο εξωτερικο νοιωθουν τοσο
Ελληνες ωστε να μπουν στο κοπο
να εγγραφουν και να αποκτησουν
Ελληνκο διαβατηριο με ποιο
ηθικο επιχειρημα και γιατι να τους
αρνηθει η ψηφος στις Ελληνικες
εκλογες? Ο Έλληνας του
εξωτερικού που έχει να δώσει και
μια μεγάλη γραφειοκρατική- και
όχι μόνο μάχη- για να αποκτήσει
Ελληνικό διαβατήριο του αξίζει
να του επιτραπεί να ψηφήσει στην
Ελλάδα.
Στις Ελληνικές εκλογές μυριάδες
από τα αστικά κέντρα που ζουν
πηγαίνουν και ψηφίζουν σε
διάφορες επαρχίες. Τι περισσότερο
έχουν αυτοί οι ετεροδημότες που
ψηφίζουν σε άλλη περιφέρεια απ
τον Έλληνα του εξωτερικου που
θελει να κανει και αυτός το ίδιο?
Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει
(άρθρο. 51 § 4), ότι οι Έλληνες
πολίτες που ζουν έξω από την
Επικράτεια μπορούν να ασκήσουν
τα εκλογικό τους δικαίωμα, αρκεί το
Κοινοβούλιο να υιοθετήσει σχετικό
νόμο. Κατά τα τελευταία χρόνια,
εκατοντάδες χιλιάδες νέοι και
νέες εγκατέλειψαν τη χώρα για να
εργαστούν στο εξωτερικό, κυρίως
λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής
κρίσης.
Όμως η παράλειψη του Έλληνα
νομοθέτη να ορίσει τη διαδικασία
συμμετοχής του απόδημου
ελληνισμού στις εκλογικές
διαδικασίες μας φιμώνει και στερεί
το δικαίωμα του εκλέγειν.
Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι
τα όποια πρακτικά εμπόδια μπορούν
εύκολα να ξεπερασθούν αν υπάρχει
η πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει
καμία δικαιολογία να μεγαλώνει
το έλλειμμα δημοκρατίας χρόνο με
το χρόνο και Έλληνες πολίτες να
στερούνται βασικών δικαιωμάτων.
Η άμεση και καθολική συμμετοχή
των Ελλήνων στις δημοκρατικές
διαδικασίες και στις κρίσιμες
αποφάσεις για το μέλλον της χώρας
μας είναι ζήτημα δημοκρατίας
αλλά και ζωτικής σημασίας για την
επανασύνδεση της διασποράς με
την Ελλάδα.
ΟΙ Έλληνες εξωτερικού είναι
αναγκασμένοι να απέχουν των
Ελληνικών εκλογών εκτός αν

Ο Πέρης Ασκούνης και
η οικογένειά του, εύχονται
στους πελάτες και σ΄όλη
την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ταξιδέψουν με δικά τους έξοδα στην
Ελλάδα για να ψηφίσουν.
Ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων
του εξωτικού ανά την υφήλιο
υπολογίζεται περίπου στον ίδιο
πληθυσμό του Ελλαδικού. Ο
συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας
(απογραφή του 2011) ήταν
10.815.000 άνθρωποι, από τους
οποίους περίπου 1.800.000 είναι
κάτω των 18. Το εκλογικό σώμα
αριθμεί 9.000.000. Οι Έλληνες του
εξωτερικού κάτοχοι της Ελληνικής
ιθαγενείας-με ισχύοντα ελληνικό
διαβατήριο που πρέπει να έχουν για
να ψηφίσουν υπολογίζεται μόνο
σε 1 με δυο εκατομμύρια. Εφόσον
υπολογίσουμε μόνον όσους απ
αυτούς είναι εγγεγραμμένοι σε
εκλογικούς καταλόγους τα άτομα
αυτά περιορίζονται σε 500, 000 με
800.000 άτομα. Η Ελληνικότητα,
δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά
απ το χώρο κατοικίας όπως και
δεν προσδιορίζεται από το τόπο
καταγωγής.
Τα επιχειρήματα εναντίον του
δικαιώματος ψήφου όσων
κατοικούν στο εξωτερικό είναι
πανεύκολο να καταρριφθούν.
Πρώτα απ’ όλα, είναι κάτι που
όπως ήδη είπαμε προβλέπεται
από το Σύνταγμα. Ο μόνος λόγος
που δεν έχουμε επιστολική ψήφο
ή κάποια άλλη έγκυρη μέθοδο
ψηφοφορίας εξ αποστάσεως είναι
ότι δεν έχει περάσει από τη Βουλή
ο εφαρμοστικός νόμος που θα
προσδιορίζει την όλη διαδικασία,
και θα αποσαφηνίζει ποιοι και
πόσοι Έλληνες εξωτερικού έχουν
το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι.
Η κωλυσιεργία στην επίλυση
αυτού του προβλήματος οφείλεται
κυρίως σε μικροπολιτικούς λόγους,
αφού τις περασμένες δεκαετίες
τα δύο μεγάλα κόμματα που

εναλλάσσονταν στην εξουσία
προτιμούσαν να προσφέρουν
δωρεάν εισιτήρια μόνο στους δικούς
τους ψηφοφόρους, καταχρεώνοντας
την Ολυμπιακή Αεροπορία.
Το να ισχυρίζεται κανείς ότι όποιος
απουσιάζει από τη χώρα του σε
ημερομηνία εκλογών παύει να
έχει τα ίδια δικαιώματα με τους
υπόλοιπους συμπολίτες του είναι
απλά γελοίο.
Το επιχείρημα ότι οι Έλληνες του
εξωτερικού δεν φορολογούνται
στην Ελλάδα είναι και αυτό γελοίο
.Πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες
διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία
για τα οποία φορολογούνται στην
Ελλάδα, ή ενισχύουν οικονομικά τις
οικογένειες τους πίσω στην πατρίδα.
Οι φοιτητές εξωτερικού και οι
επαγγελματίες που λείπουν σε ταξίδι
είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν.
Η συντριπτική πλειοψηφία των
450.000 μεταναστών που έφυγαν
τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν πληροί
ακόμα τις προϋποθέσεις για να
δικαιούται την απόκτηση άλλης
υπηκοότητας πέρα από την ελληνική
ώστε δεν ψηφίζουν ούτε στη
χώρα οπού ζουν . Έχουμε δηλαδή

πολίτες “δεύτερης κατηγορίας”,
που στερούνται τη δυνατότητα
να εκλέξουν κυβέρνηση σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. .
Ο συνεχιζόμενος ευτελισμός της
δημοκρατίας στη Ελλάδα είναι
τελείως αντιδημοκρατικός. Ο νόμος
χαρίζει 50 πλασματικές έδρες
στο πρώτο κόμμα (ανεξαρτήτως
ποσοστού), δηλαδή, τις έδρες που
θα αντιστοιχούσαν σε πάνω από
ένα εκατομμύριο ψήφους που είναι
πολύ περισσότερες από τις έδρες
που θα μπορούσαν να εκλέξουν οι
ζωντανοί ενεργοί Έλληνες πολίτες
του εξωτερικού.
Οι Έλληνες πολίτες να
στρατευτούν να αποκατασταθεί
ένα δημοκρατικό δικαίωμα που
έχει απολεστεί από το 1862. Ναι,
σωστά διαβάσατε. Η τελευταία
φορά που οι Έλληνες εξωτερικού
μπόρεσαν να ψηφίσουν σε
βουλευτικές εκλογές από τον τόπο
διαμονής τους ήταν σε μία εποχή
όπου το νεοσύστατο ελληνικό
κράτος είχε ακόμα βασιλιά τον
Όθωνα! Και αναρωτιέστε ακόμα
για τη κατρακύλα και κατάντια της
Ελλάδος ?
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Η ΖΟΥΜΕΡΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΣΟΦΗΣ
Τα βασικά πλεονεκτήματα της συνταγής αυτής είναι
τρία:
(1) το ότι ο χρόνος είναι απόλυτα προβλέψιμος,
ανεξάρτητα απ’ το ακριβές βάρος μιας μεγάλης
γαλοπούλας (που μεταφράζεται σε λιγότερο άγχος τη
μέρα των Χριστουγέννων),
(2) το ότι η γαλοπούλα βγαίνει ζουμερή και νόστιμη
και βεβαίως,
(3) η απλότητά και ευκολία της εκτέλεσης. Αυτό
οφείλεται κυρίως στη τεχνική της, που απαιτεί υψηλή
θερμοκρασία στην αρχή, ψήσιμο του πτηνού σε
“σφραγισμένο κλωβό” από αλουμινόχαρτο και στο ότι
δεν ανοίγει ο φούρνος επί τρεις ώρες, αποφεύγοντας τις
απώλειες θερμότητας που “τσακίζουν”’ το ψήσιμο.
Θα σας πάρει ακριβώς 5:10′ απ’ την αρχή της
διαδικασίας μέχρι να την κόψετε στο τραπέζι σας, με το
ψήσιμο να είναι ακριβώς 3:30′.
Πολύ εύκολη συνταγή με εγγυημένο αποτέλεσμα
μια νόστιμη και ζουμερή γαλοπούλα στο
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, χωρίς καθόλου άγχος!
Υλικά
1 μεγάλη γαλοπούλα φρέσκια ή (που έχει αποψυχθεί

πλήρως)
1 πακέτο μπέικον
30-50 γρ. βούτυρο Lurpak
4+ μέτρα αλουμινόχαρτο

Για τη γέμιση
1 μεγάλο κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
250 γρ. αποξηραμένα
βερίκοκα, σε μικρά κομμάτια
250 γρ. χοντροτριμμένη ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί (breadcrumbs)
75 γρ. βούτυρο
250 γρ. έτοιμα βρασμένα κάστανα, σε κομμάτια
3 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός
30 γρ. κουκουνάρι
αλάτι, πιπέρι
Για τη σάλτσα γκρέιβυ (gravy)
1-2 κ.σ. αλεύρι
ζεστό νερό (ιδανικά, τον ζωμό από τα λαχανικά που έχετε βράσει ως
συνοδευτικά)
Πηγή:Cuzina di Caruso

Χριστουγεννιάτικο ρολό κοτόπουλο

Το πολύτιμο
ελαιόλαδο

Μαρινάτα: 1/2 κούπα χυμό πορτοκάλι, 1/2 κούπα χυμό λεμονιού, 1
κ.γ. κανέλλα, 3-4 κ.σ. μέλι, 3-4 κ.σ. κονιάκ.
Εκτέλεση: Από το ξεκοκαλισμένο κοτόπουλο, αφαιρούμε ό,τι
περισσεύει για να έχουμε ένα επίπεδο κρέας (από το στήθος, από
τα μπούτια) και τα αλέθουμε στο μπλέντερ. Χτυπάμε ελαφρά το
ασπράδι και ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης και με το
αλεσμένο κρέας. Στρώνουμε τη γέμιση στο κοτόπουλο και κάνουμε
ένα σφιχτό ρολό. Το δένουμε καλά γύρω-γύρω με σπάγκο για να
μην μας διαλύσει το ρολό και φύγει η γέμιση. Το βάζουμε σε βαθύ
ταψί. Ανακατεύουμε τα υλικά για τη μαρινάτα και αλείφουμε το
ρολό. Ό,τι περισσέψει τη ρίχνουμε στο ταψί.
Προσθέτουμε μία κούπα ζεστό νερό και ψήνουμε στους 180 σε
προθερμασμένο φούρνο για μία ώρα .Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια
του ψησίματος προσθέτουμε νεράκι (αν πάρει χρώμα νωρίς το
σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο). Αφού ψηθεί το βγάζουμε και το
αφήνουμε να κρυώσει χωρίς το ζουμί που έχει μείνει. Αφαιρούμε
το σπάγκο. Ανοίγουμε το φύλλο της σφολιάτας σε λαδόκολλα και
κόβουμε δύο λωρίδες απ το μήκος, πάχους 2 εκ. για το φιόγκο.
Βάζουμε το ρολό στο κέντρο της σφολιάτας και τυλίγουμε.
Το βάζουμε σε ταψάκι με την ένωση από κάτω. Με λίγο νερό
κολλάμε το φιόγκο. Αλείφουμε με κροκάδι αραιωμένο με λίγο νερό.
Ψήνουμε στους 200ο σε προθερμασμένο φούρνο για 30-35 λεπτά
ή μέχρι να ροδίσει η σφολιάτα. Για να δούμε αν είναι ψημένο το
κοτόπουλο μέχρι μέσα, το τρυπάμε με ένα καλαμάκι από σουβλάκι
και αν βγει αμέσως χωρίς δυσκολία, είναι έτοιμο.
Την συνταγή εντοπίσαμε στις Συνταγές της Παρέας

Τα Χριστούγεννα μαζί με την Πρωτοχρονιά αποτελούν διαχρονικά μια
εκ των δύο σημαντικότερων θρησκευτικών γιορτών στην Ελλάδα.
Βόρεια Ελλάδα – Θράκη
Η Μσούρα είναι το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό του
Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία τριλογία από χοιρινό
κρέας, μοσχάρι και κοτόπουλο σιγοβρασμένο με λαχανικά και ρύζι στον
φούρνο.
Οι σαρμάδες (ποντιακοί λαχανοντολμάδες) είναι άλλο ένα γιορτινό φαγητό
που έχει συμβολική σημασία καθώς το τύλιγμα των φύλλων του λάχανου
συμβολίζει τα σπάργανα του Χριστού.
Στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας, το χοιρινό κρέας σερβίρεται συχνά
με λάχανο τουρσί.

Το ελαιόλαδο
χρησιμοποιείται κατά
κόρον στη μεσογειακή
κουζίνα και αποτελεί
βασικό συστατικό της
υγιεινής διατροφής,
καθώς είναι πλούσιο σε
μονοακόρεστα λιπαρά και
πλούσια πηγή ενέργειας.
Έχει πλούσια βιολογική
αξία και θεραπευτική
δράση σε παθήσεις
του γαστρεντερικού
συστήματος, του
δέρματος, του
καρδιοαγγειακού
συστήματος και στο
διαβήτη.
Η ποιότητα του
ελαιόλαδου εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες,
μεταξύ άλλων και από
το στάδιο ωρίμασης των
καρπών της ελιάς, ενώ
μέτρο της ποιότητάς του
είναι η οξύτητά του.

Υλικά: 1 κοτόπουλο ξεκοκαλισμένο, 1 φύλλο σφολιάτας.
Γέμιση: 1/2 κούπα δαμάσκηνα ψιλοκομμένα, 1/2 κούπα
βερύκοκα ψιλοκομμένα, 1/2 κούπα κάστανα παραβρασμένα, 3
κ.σ. κουκουνάρι, 1 ασπράδι, 3 κ.σ. κρέμα γάλακτος, 1 κρεμμύδι
ψιλοκομμένο και σωταρισμένο, αλάτι, πιπέρι, κανέλλα, μπαχάρι,
γαρύφαλλο.

Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα φαγητά από όλη την Ελλάδα

Honey Glazed Ham
Recipe by:Colleen
“This ham tastes very much like the
famous honey baked ham but costs
much less, and there’s no need to
fight the crowds at holiday time.
You can even buy the ham presliced
to make it easier and more like the
original. It is very good. (I do this
while preparing the rest of the meal
in the kitchen so that I don’t forget
to baste!)”
Ingredients
1 h 35 m15 servings 5
•
•
•
•
•

1 (5 pound) ready-to-eat ham
1/4 cup whole cloves
1/4 cup dark corn syrup
2 cups honey
2/3 cup butter

Directions
1. Preheat oven to 325 degrees F
(165 degrees C).
2. Score ham, and stud with the
whole cloves. Place ham in foil
lined pan.
3. In the top half of a double
boiler, heat the corn syrup, honey
and butter. Keep glaze warm while
baking ham.
4. Brush glaze over ham, and bake
for 1 hour and 15 minutes in the
preheated oven. Baste ham every 10
to 15 minutes with the honey glaze.
During the last 4 to 5 minutes of
baking, turn on broiler to caramelize
the glaze. Remove from oven, and
let sit a few minutes before serving.

Στον Έβρο την παραμονή των Χριστουγέννων, στο τραπέζι υπήρχαν εννέα
διαφορετικά φαγητά, άβραστα και νηστίσιμα, συμβολίζοντας την αφθονία
φαγητών όλο τον χρόνο κατά παραλληλισμό των εννέα μηνών κυήσεως της
Θεοτόκου.
Κατά μια άλλη εκδοχή τα εννέα φαγητά συμβολίζουν τα μέρη που
επισκέφθηκαν ο Χριστός, η Παναγία και ο Ιωσήφ την περίοδο διωγμού του
θείου βρέφους από τον Ηρώδη.
Ήπειρος
Το γιορτινό τραπέζι περιλαμβάνει λαχανοντολμάδες, πίτες όπως το κουσμερί
ή χοσμερί, κρεατόπιτα, μπατσαριά (σπανακόπιτα), γαλατόπιτα και γλυκιά
κολοκυθόπιτα.
Στα Γιάννενα το αγριογούρουνο σαλμί αλλά και τα κλασικά μπακλαβαδάκια
έχουν την τιμητική τους!
Στα Ζαγοροχώρια φτιάχνουν τα «σπάργανα», ένα γλυκό που μοιάζει με
τηγανίτες και συμβολίζει τα σπάργανα του Χριστού.
Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Εύβοια
Στα Τρίκαλα ανήμερα των Χριστουγέννων, συνήθιζαν να τρώνε όλοι μαζί
«γουρνάδα», δηλαδή ψητό χοιρινό κρέας.
Στην Έυβοια το βράδυ των Χριστουγέννων ψήνουν κομματάκια χοιρινού,
στη θράκα, πασπαλισμένο με μπόλικο αλάτι, το λεγόμενο «κοντοσούφλι».
Ακόμη παλιότερα έφτιαχναν τις «μπάμπες», που ήταν βρασμένο παχύ
έντερο και παραγεμισμένο με συκώτι, σπλήνα, μυρωδικά και μπαχαρικά.
Στην Στερεά Ελλάδα την μέρα των γιορτών τρώνε χοιρινό με σέλινο, αλλά
και κοτόσουπα.
Η πηχτή και ο πατσάς επίσης είναι γιορτινοί μεζέδες, όπως και τα ψητά
κρέατα.
Πελοπόννησος
Εδώ πρωταγωνιστεί το γουρουνόπουλο ψημένο στο φούρνο αλλά και η
κρεατόπιτα που είναι κλασσικό χριστουγεννιάτικο φαγητό, για παράδειγμα
στην Αρκαδία.
Στη Σπάρτη, οι νοικοκυρές πλάθουν με υπομονή την χριστουγεννιάτικη
κουλούρα και τη κάνουν σε σχήμα σταυρού και όχι στρογγυλό.
Κάθε άκρη τη στολίζουν με αμύγδαλα και καρύδια.
Επτάνησα
Από την Κεφαλονιά μας έρχεται η «πουτρίδα», μαγειρευτό χοιρινό με
λαχανικό εποχής, συνήθως λάχανο (μάπα) ή κουνουπίδι (κάβολε), που
τρώγονταν την πρωτοχρονιά.
Στην Ζάκυνθο ανήμερα Χριστουγέννων σερβίρονταν μοσχάρι ή κότα
αυγολέμονο ενώ την παραμονή κοβόταν η κουλούρα/χριστόψωμο (σαν
καρβέλι ψωμί με λάδι, κρασί, γλυκάνισο και καρύδια).
Στην Λευκάδα συνηθίζεται ο κοκοτός (κόκορας) ή βοδινό μακαρονάδα.
Στα Κύθηρα κάποιοι ακόμα μαγειρεύουν τα νηστίσιμα κουκιά στιφάδο με
πολλά κρεμυδάκια.
Δωδεκάνησα
Στη Ρόδο απαραίτητα στο γιορτινό τραπέζι σερβίρονται τα «γιαπράκια»,
ντολμαδάκια δηλαδή ενώ στα υπόλοιπα νησιά παράλληλα με την
γαλοπούλα σερβίρεται ψητό χοιρινό κρέας.
Νησιά Αιγαίου – Κυκλάδες – Λοιπά Νησιά
Στην Σάμο τρώνε τα χοιροσφάγια και τη πηχτή, που ήταν βρασμένο χοιρινό
κρέας με λεμόνι, το οποίο έπηζε λόγω του λίπους και το έτρωγαν ανήμερα
τα Χριστούγεννα.
Στην Σύρο ένα έθιμο θέλει να τρώνε κουνουπίδι ή μπρόκολο και ψάρι την
παραμονή των Χριστουγέννων.
Στην Μυτιλήνη φτιάχνουν πλατσέδα, γλυκά πιτάκια με καρύδι .
Τα αμυγδαλωτά και οι δίπλες γλυκαίνουν σε όλα τα νησιά το γιορτινό
τραπέζι.
Στον Πόρο χοιρινό με σέλινο ήταν η νησιώτικη εκδοχή του
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.
Κρήτη
Στο Λασίθι ανήμερα τα Χριστούγεννα τρώνε τηγανητό συκώτι.
Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι υπάρχει οπωσδήποτε το χοιρινό κρέας,

όπως το γουρουνόπουλο στον ξυλόφουρνο με λεμονόφυλλα, αλλά
και τις επόμενες ημέρες το κρέας δεν λείπει.
Τα λουκάνικα, απάκια, σύγκλινο, οι «τσιγαρίδες» αλλά και η
γαλοπούλα είναι αγαπημένα χριστουγεννιάτικα φαγητά σε όλο το
νησί.
Στα Σφακιά εκτός από τις γνωστές σφακιανές πίτες με μέλι και
μυζήθρα, συναντάμε και τις χοιρινές ομάτες ή οματιές/ομαθιές που
έχουν ως βάση τα έντερα του χοίρου.

7

BCNU applauds new mental health and
wellness centre at Riverview lands
Friday, November 17, 2017
BCNU is very pleased to hear the provincial government will reopen the Riverview psychiatric hospital in Coquitlam as a 105-bed mental health and addiction wellness centre.
Acting President, Christine Sorensen says while a lot more still needs to happen in order to deal with the enormous
challenge of treating those struggling with mental health and substance use, she is optimistic this is a step in the right
direction.
“BCNU recently took part in a meeting with B.C. addictions minister Judy Darcy and other important stakeholder groups to discuss improvements to safe, quality mental health care for all British Columbians,” says Sorensen.
“We’ve also encouraged the Ministry of Mental Health and Addictions to learn from the experiences of nurses working on the front lines of the substance use crisis in BC.”
The province’s opioid crisis has been taking a major emotional and physical toll on nurses in a variety of health care
settings. BCNU is a firm believer in harm reduction policies that provide support for people coping with the effects
of substance use and recently partnered with the B.C. Centre on Substance Use to fund education and research needed to manage the opioid crisis.
“BCNU is committed to finding a solution to the ongoing and devastating public health emergency,” says Sorensen.
“The new health and wellness centre on the Riverview lands is hopefully just the beginning when it comes to stepping up the support needed for patients, family members and even health care workers.”

Justin Trudeau Failing to Help the
Growing Number of Canadian who
are Struggling to Save for their
First Home: Scheer
November 22, 2017
OTTAWA, ON – The Honourable Andrew Scheer, Leader of the Official
Opposition and Leader of the Conservative Party of Canada, today
issued the following statement in response to Prime Minister Justin
Trudeau’s announcement of a national housing strategy:
“Conservatives support helping those who are less fortunate. But when
Justin Trudeau says he wants to give Canadians a break, I just don’t
believe him. As many as 60% of lower income Canadians are paying
higher taxes under this Liberal Prime Minister. This is a Prime Minister
who gives with one hand and takes more with the other.
“Today’s announcement fails to help the growing number of Canadians
who are struggling to save for their first home and keep up with Justin
Trudeau’s tax hikes.
“As a result of Liberal policies, Canadians now pay more for gasoline,
home heating, hydro, housing, sports and arts programs for children,
personal savings, and much more.
“You simply cannot trust Justin Trudeau when he says he’s going to
solve a problem. Everything he touches turns into a disaster.
“Canada’s Conservatives understand what the dream of homeownership
means to so many people, whether you were born here or have recently
arrived to Canada. It represents opportunity, greater control over your future, and a chance to build a better life for your family. The government
needs to focus on making home ownership more affordable for Canadians, while at the same time ensuring results for those less fortunate.”

Canada lifts visa
requirements
on Romania and
Bulgaria
December 1, 2017– Ottawa,
ON – Citizens of Romania and
Bulgaria no longer need a visa
as of 9 a.m. ET (4 p.m. EET)
today, to travel to Canada for
short stays (normally for up
to six months) for business, to
visit family and friends, or for
tourism.
However, similar to other
visa-exempt travellers, they
will need an Electronic Travel
Authorization (eTA) to fly
to or transit through a Canadian airport. An eTA allows
officials to screen travellers
for potential inadmissibility
before they board their flight
to Canada.
The decision to lift the visa
requirements is a culmination
of high-level engagement with
Romania and Bulgaria on visa
issues that began in 2014. It
demonstrates the importance
the Government of Canada
places on its relationship with
both countries, and the EU
more broadly.

Greek female physicist wins
international prize
November 10, 2017
Greek physicist Asimina Arvanitaki will be awarded this year’s
“Giuseppe Sciacca” International Science Prize at the 16th World
Volunteer Institution, which will take place on Saturday, November
11 at 17:30, at the Pontifical University of Urbaniana Lecture Hall in
the Vatican in Rome.
Asimina Arvanitaki is a top-level scientist and the first Greek woman to hold the chair of Aristarchos Research Center at the Perimeter
Institute in Canada, the world’s largest theoretical physics research
center, and has been distinguished for her groundbreaking research
on unlocking the secrets of the universe.
“We are delighted that for the third year the Science Award is
awarded to a Greek woman, Asimina Asimina Arvanitaki, who
has excelled on the global stage of science and makes us proud,”
said Ms. Vicky Baffatakis, General Secretary of the International
Giuseppe Sciacca Prize, Archaeologist – Communicator, who is
effectively the ambassador of the Sciacca Awards not only in Greece
but also globally, particularly in promoting the values of Solidarity
and Volunteerism.
The “Giuseppe Sciacca” International Awards are one of the world’s
largest institutions, promoting the principles of volunteering, values,
and ideals, ethos, love, and friendship among peoples. The institution acknowledges the excellence of young people around the world
who stand out and distinguish themselves in different fields.
The awards were founded in 2001 in L’Aquila, Italy, by the Vatican
clergyman and Professor of Law, Bruno Lima. They are dedicated to
the memory of Giuseppe Sciacca, a 26-year-old student of Architecture, who lost his life when his parachute failed to open during
celebrations of “Our Lady of Love” Virgin Mary.
Source: en.protothema.gr

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Κονέ: «Το κλίμα στα αποδυτήρια
δείχνει την εικόνα μας στο γήπεδο»

αυτή η χρονιά όπως ξεκίνησε.
Πολλοί θα πουν ότι η Ντιναμό
είναι στα μέτρα μας αλλά εκεί την
πατάνε οι ελληνικές ομάδες, εγώ
θα ήθελα μια πιο δύσκολη ομάδα
για να είναι το φαβορί. Αν παίξουμε
το ποδόσφαιρο που ξέρουμε τότε
θα τα καταφέρουμε ωστόσο είναι
ακόμα πολύ μακριά. Και το 0-0
είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα
αλλά δεν πρέπει να παίξουμε για

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΗ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Την Πέμπτη το μεσημέρι στις 7 Δεκεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος
Κώστας Κοντογιαννάτος και τα μέλη του Δ.Σ. , παρέθεσαν στα μέλη
και σε ομογενείς μεζέδες για τις εορτές, ευχόμενοι στις οικογένειες
όλων καλά χριστούγεννα και ευτυχές το νέο έτος. Για την πρόδο
αυτού του συλλόγου είχαμε γράψει στο προηγούμενος φύλλο της
εφημερίδας. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι το καφενείο του συλλόγου
ανοίγει Δευτέρα έως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 4 το
απόγευμα.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχει ζεστό μαγειρευμένο φαγητό από
εθελοντές μαγείρους με $5 δολλάριο το άτομο. Ελάτε να βοηθήσετε
τις προσπάθειες που γίνονται για την υποστήριξει των ηλικιωμένων.
Η παρουσία του Γιώργου Ζερμπίνου φίλου πολλών μελών και
ομογενών, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Ο Γιώργος
Ζερμπίνος υπήρξε ένας από τους μαχητικότερους ομογενείς του
Βανκούβερ για μια προοδευτική Κοινότητα και για την ελληνική
εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά όλων μας. Είχε
πολλούς εχθρούς για τις προοδευτικές του ιδέες και τον πολέμησαν,
φίλοι και συγγενείς. Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα
Κώστας Καρατσίκης

Ο Παναγιώτης Κονέ τόνισε μετά
το ματς με την Κέρκυρα πως η
ομάδα έχει ενθουσιασμό και το
κλίμα στα αποδυτήρια δείχνει
πως θα συνεχιστούν τα ελληνικά
αποτελέσματα.
Αναλυτικά:
«Καλά βγήκε από άποψη

«Βόμβα» από
τον προπονητή
της Καλαμαριάς:
«Ομάδες της Football
League δέχονται 4-5
γκολ για 20.000 ευρώ»!
26/11/17 - Μία, πραγματικά,
τρομερή κατάσταση στο
πρωτάθλημα της Football League
περιέγραψε ο τεχνικός του
Απόλλωνα Πόντου, Δημήτρης
Καλαϊτζίδης, μετά τη λήξη της
αναμέτρησης με τον Αιγινιακό.
Ο κ. Καλαϊτζίδης ζήτησε να τον
καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας,
προκειμένου, όπως τόνισε,
να του πει τους απίστευτους
τρόπους και τις τακτικές, που
χρησιμοποιούνται, για να
«στηθούν» αγώνες!

τρεξιμάτων, θέλαμε τη νίκη, ξέραμε
ότι μετά από μεγάλες προκρίσεις η
ΑΕΚ πάντα σκόνταφτε στο επόμενο
ματς. Θέλαμε να είμαστε σοβαροί,
σκοράραμε νωρίς, μετά το τρίτο
γκολ θέλαμε να ελέγξουμε λίγο το
ρυθμό γιατί είμαστε κουρασμένοι.
Αυτή η νίκη είναι σημαντική για τη
συνέχεια γιατί θέλουμε να είμαστε
πρώτοι. Η συγκέντρωση είναι πολύ
σημαντική, θέλαμε τη νίκη γιατί δεν
θέλαμε να μείνουμε εκτός κορυφής.
Είδαμε το μεσημέρι την κλήρωση,
η Ντιναμό είναι μια πολύ καλή
ομάδα, θα έχει πολύ κρύο αλλά
αυτά είναι τον Φεβρουάριο.
Έχουμε καλό υλικό, παίζουμε
ωραίο ποδόσφαιρο και με την
προετοιμασία που έχει γίνει τα
παιδιά θα είναι σε καλή κατάσταση
μέχρι τον Απρίλιο και να είμαστε
στους στόχους μας. Να τελειώσει

την ισοπαλία.
Η ομάδα έχει πολλούς Έλληνες
νέους παίκτες, είναι μια ομάδα που
τρέχει και κυνηγάει το γκολ, μου
αρέσει πολύ ο ενθουσιασμός στα
αποδυτήρια και έχουμε πολλούς
ποιοτικούς παίκτες και αυτό
καλύπτει τις απουσίες του Πέτρου
και του Γιάκομπ. Όποιος παίζει
δείχνει την ποιότητά του και όλο το
κλίμα δείχνει πως τα πράγματα θα
συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά.
Πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά οι
γραμμές, να μην πουλάμε εύκολα
την μπάλα και να ελέγχουμε το
ρυθμό. Με αυτές τις ομάδες πρέπει
να έχεις υπομονή και να μη δίνεις
την μπάλα. Θυμάμαι το παιχνίδι
Κυπέλλου με τη Λάτσιο. Αυτό είναι
το πιο δύσκολο γκολ μου».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:
«Προτείνω στον αθλητικό
εισαγγελέα να με καλέσει και
να του πω για παράγοντες που
παίρνουν τηλέφωνο στο ημίχρονο
και λένε να βάλουν ένα και δύο
γκολ και να χάσουν με 4-5 γκολ!
Διαιτητές που μιλάνε με κάποιον
τεχνικό διευθυντή, κουμπάρο του
προέδρου και παίρνουν εντολές να
στήνουν το ματς και να μπαίνουν
κάποια γκολ, για να κερδίζει η
ομάδα 20.000 ευρώ.
Περιμένω τον εισαγγελέα να με
καλέσει, να τα αξιολογήσει όλα
αυτά, για να καθαρίσουμε αυτό
το δύσμοιρο ποδόσφαιρο από τα
μιάσματα που κυκλοφορούν μέσα
σε αυτό».
Πηγή:www.sport-fm.gr

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

Εμείς όμως στο ύψος μας.....
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Όταν ο Μποδοσάκης έστηνε βιομηχανίες υλικών αμύνης ακόμη
και με πολιτική παράκληση και υπόδειξη να βοηθήσει την Ελλάδα
στους πολέμους της. Ο Νιάρχος έχτιζε το μεγαλύτερο ναυπηγείο των
Μεσογείων. Και οι Γάλλοι μετέφεραν την παραγωγή αλουμινίου
τους, της Ευρώπης, στην Ελλάδα δεν είχε κανείς τους ιδέα για τον
«σοσιαλισμό του χαβαλέ» που θα ακολουθούσε:
Όταν ο καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης έχτιζε τον όμιλο της
Εμπορικής, τα πράσινα λεωφορεία του Πειραιά, τα Λιπάσματα
της Καρβάλης και σχεδίαζε Διυλιστήρια στην Πάχη Μεγάρων και
τον σημερινό Προαστιακό σε συνδυασμό με Μετρό, δεν μπορούσε
να φανταστεί ότι θα τον διέλυαν (κυριολεκτικά) οι κομματικές
εκτιμήσεις για το πολιτικό κόστος και κάποια συγκεκριμένα
πολιτικά παρασκήνια.
Όταν ο πατέρας των Αγγελόπουλων έφερνε στην Αθήνα, από τον
Βλαχόραπτη Αρκαδίας, τα τέσσερα παιδιά του τον Δημητρό, τον
Παναγιώτη, τον Άγγελο και τον Γιάννη, για να φτιάξει μαγαζί
με πρόκες στην οδό Αθηνάς, με τους δυο πρώτους και να κάνει
καθηγητή τον τρίτο και δικηγόρο τον τέταρτο επίσης δεν μπορούσε
να φανταστεί το μίσος που θα προκαλούσε η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και
ότι θα οδηγούσε στην δολοφονία του Δημητρού επειδή έτσι έκρινε η
17 Νοέμβρη που ήταν τότε μέρος της κοινωνίας μας...
Όταν ο Γεώργιος Δράκος της ΙΖΟΛΑ (που ξεκίνησε από
γκαζιεράδικο της Πειραιώς) απαντούσε στον Κωνσταντίνο
Καραμανλή που τον «μάλωνε» γιατί δεν του άρεσαν οι Έλληνες
βιομήχανοι «Κύριε πρόεδρε δεν είμαστε πολλοί, είμαστε περίπου
200. Βάλτε μας σε μια βάρκα και πνίξτε μας. Αλλά για όνομα
του Θεού κρατήστε την βιομηχανία του τόπου γιατί δουλεύουν
εκατοντάδες χιλιάδες» επίσης δεν φανταζόταν ότι θα έφτανε η ώρα
να κρατήσουμε μόνο τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και να
πετάξουμε στην θάλασσα την ελληνική βιομηχανία...
Όταν η Shell το 1930 έστηνε τις πρώτες τρόμπες βενζίνας για τα
αυτοκίνητα στην Αθήνα και την ακολουθούσαν η BP, η ΜOBIL, η
TOTAL, η ΕSSO και οι υπόλοιπες πολυεθνικές θα γέλαγαν μόνο με
την ιδέα ότι κάποτε θα έφευγαν κυνηγημένες από την Ελλάδα για το
χατίρι των λαθρεμπόρων και των κομματικών συμφερόντων ακόμη
και των (λεγομένων) φιλελεύθερων κυβερνήσεων.
Έτσι ένοιωσαν, όπως εκ των υστέρων ομολόγησαν, και η Pirelli, και
η Nissan και η Good Year, και η Petrogaz και μια σειρά ενεργειακές
και χημικές πολυεθνικές μετά τον κάθε μορφής διωγμό τους...
Οι μόνοι που δεν ένοιωσαν και δεν νοιώθουν έκπληξη αλλά αντίθετα
σχολιάζουν δυσμενώς όσους «ανοίγουν πανιά» και χάνονται από την
Ελλάδα είναι οι Έλληνες πολιτικοί όλων των παρατάξεων.
Και μαζί με αυτούς όλοι οι επαγγελματίες «αριστεροί επαναστάτες»
που, πρέπει να δείχνουν, ότι παθαίνουν αλλεργία σε οτιδήποτε
λέγεται ιδιωτικός τομέας και ιδιωτική πρωτοβουλία.
Είναι οι ίδιοι «λόγιοι αριστεροί» που κατεβάζουν από το ράφι
τις κονσέρβες -συνθήματα «...για την ελληνική ολιγαρχία που
φτιάχτηκε με τα λεφτά του σχεδίου Μάρσαλ και έβγαλε τα λεφτά
της στην Ελβετία πίνοντας το αίμα του ελληνικού λαού...».
Είναι αυτοί που προσκυνούν και λιποθυμάνε από ενθουσιασμό όταν
ιδρύονται τα κρατικά τεμπελχανεία με την μορφή Οργανισμών και
ΔΕΚΟ όπου εκεί μπορούν να δουλέψουν χωρίς αφεντικό και να
κλέβουν ανενόχλητοι. Γιατί οι έξω κλέφτες του δημόσιου χρήματος
έχουν μόνιμη «ομερτά» με τους εντός του δημοσίου κλέφτες...
Έχετε σκεφτεί τι «δεκεμβριανά» θα ζούσαμε αν, ας πούμε, ο
πρωθυπουργός έπαιρνε τον κ. Φιλίππου, τον κ. Μυτηλιναίο, τον
κ. Στασινόπουλο, τον κ. Κανελλόπουλο, τον κ. Παπαλεξόπουλο
και άλλους βιομήχανους και (όπως έκανε η κ. Μέρκελ) τους
πήγαινε στην Γερμανία και στην Γαλλία για δουλειές; Θα έπεφτε
η Ακρόπολη και θα καιγότανε η Βουλή.Ευτ υχώς που ουδέποτε
Έλληνας πρωθυπουργός σκέφτηκε... να κάνει τέτοιο «ατόπημα».
Ευτυχώς που όλοι τους παραμένουν πιστοί στη γραμμή «Εμείς
είμαστε με το κράτος και με τους κρατικούς υπαλλήλους». Τώρα
αν αυτά τα κάνει η Μέρκελ στους δικούς της επιχειρηματίες είναι
γιατί θέλουν να ξεπουλήσουν την Ελλάδα... Αν τα κάνει ο κ.
Ερντογάν με τους Τούρκους επιχειρηματίες είναι γιατί οι Τούρκοι
είναι απολίτιστοι... Αν τα κάνουν οι Αμερικανοί είναι γιατί έτσι
συνηθίζουν οι φονιάδες των λαών...
Εμείς όμως στο ύψος μας.
Να κλείσουμε και αυτά τα εργοστάσια που μας έμειναν. Και τι θα
γίνουν οι εργαζόμενοι; Είναι δουλειά της ελληνικής σοβιετίας να
τους απασχολήσει.
Ποιος επιχειρηματίας λοιπόν μπορεί να αντέξει, πριν από όλα, αυτό
το κλίμα.
Ποιος μπορεί να αντέξει αυτήν την κατακραυγή σε ό,τι λέγεται
ιδιωτική επιχείρηση. Ας αλλάξει λοιπόν, πριν απ όλα, το κλίμα.
Και αν αλλάξει (πράγμα απίθανο) τότε ας ψάξουμε για αντικίνητρα,
φορολογικές αδικίες, υψηλό κόστος παραγωγής και υποβαθμισμένη
ανταγωνιστικότητα.
Πρώτα απ΄ όλα όμως ας ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε ιδιώτες
επενδυτές στην χώρα.

Του Γιώργου Κράλογλου

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Marriage Humor
Wife: ‘What are you doing?’
Husband: Nothing.
Wife: ‘Nothing . . . ? You’ve
been reading our marriage certificate for an hour.’
Husband: ‘I was looking for the
expiration date.’
***
Wife : ‘Do you want dinner?’
Husband: ‘Sure! What are my
choices?’
Wife: ‘Yes or no.’
***
Son: ‘Mum, when I was on the
bus with Dad this morning, he
told me to give up my seat to a
lady.’
Mom: ‘Well, you have done the
right thing.’
Son: ‘But mum, I was sitting on
daddy’s lap.’
Management Course Lesson
*A priest offered a Nun a lift..
*She got in and crossed her legs,
forcing her gown to reveal a
leg.*
*The priest nearly had an accident. After controlling the car,
he stealthily slid his hand up her
leg.*
*The nun said, ‘Father, remember Psalm 129?’*
*The priest removed his hand
But, changing gears, he let his
hand slide up her leg again.*
*The nun once again said, ‘Father, remember Psalm 129?’*
*The priest apologized ‘Sorry
sister but the flesh is weak.’*
*Arriving at the convent, the
nun sighed heavily and went on
her way.*
*On his arrival at the church, the
priest rushed to look up Psalm
129.*
*It said, ‘Go forth and seek, further up, you will find glory.’*
*Moral of the story:*
*If you are not well informed in
your job, you might miss a great
opportunity.*
Το Ποτό
Ένας άντρας μπαίνει σε ένα
μπαρ και βλέποντας μια
ελκυστική γυναίκα να κάθεται
μόνη στη μπάρα την ρωτάει:
- Δεσποινίς η μοναξιά είναι κακό
πράγμα! Μπορώ να σας κεράσω
ένα ποτό;
- Όχι ευχαριστώ συμπαθή
μου κούκλε, απαντά εκείνη
μισογελώντας, το αλκοόλ κάνει
κακό στα πόδια μου!
- Λυπάμαι που το ακούω
αυτό ωραία μου δεσποινίς...
Πρήζονται;”
- “Όχι...ανοίγουν!!!
Χριστουγεννιάτικα Ανέκδοτα
για πολύ γέλιο! Λόγω των
ημερών συγκεντρώσαμε
τα καλύτερα Ανέκδοτα των
Χριστουγέννων….
Ένας δικαστής που εκδίκαζε
μια υπόθεση λίγο πριν από τις
διακοπές των Χριστουγέννων,
βρισκόταν σε καλή διάθεση,
λόγω εορτών.
– «Γιατί βρίσκεσαι εδώ;»
ρωτάει τον κατηγορούμενο.
«Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα
Χριστουγεννιάτικα δώρα!»

Αυτό δεν είναι ποινικό
αδίκημα», λέει έκπληκτος ο
δικαστής, «πόσο πιο νωρίς
ψωνίσατε κύριε;»
– «Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα…», απαντάει ο
κατηγορούμενος.
***
Η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά
στην τάξη, πως φαντάζονται τον
Άγιο Βασίλη.
Άλλα απαντούν πως τον
φαντάζονται με έλκηθρο, άλλα
χοντρό με άσπρη γενειάδα, άλλοι
με ένα σάκο γεμάτο δώρα…
ώσπου η δασκάλα ρώτησε τον
Μπόμπο.
Ο Μπόμπος με βλοσυρό ύφος.
– Σαν κ*λο…
– Και πως έβγαλες αυτό το
συμπέρασμα; ρωτάει η δασκάλα.
– Να τις προάλλες ρώτησα τον
μπαμπά μου τι δώρο θα μου
φέρει φέτος ο Άγιος Βασίλης και
μου είπε…μια σκατούλα…
***
Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων
που κατασκηνώνει στις μεγάλες
λίμνες κοντά στα σύνορα με
τον Καναδά. Την εβδομάδα των
Χριστουγέννων, οι γηραιότεροι
της φυλής ρώτησαν τον αρχηγό
αν θα είναι κρύος ή όχι ο φετινός
χειμώνας. Ο αρχηγός πήγε και
ρώτησε το μάγο της φυλής,
αλλά αυτός ήταν τύφλα στο
μεθύσι και ήταν αδύνατον να
συνεννοηθεί μαζί του. Το παίρνει
λοιπόν απόφαση και πηγαίνει
στην γειτονική πόλη και από τον
τηλεφωνικό θάλαμο καλεί τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία και
ρωτάει πώς θα είναι ο καιρός το
χειμώνα.
Πολύ κρύος, του απαντά η
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Επιστρέφει λοιπόν στον
καταυλισμό και διατάζει τους
άντρες του να συλλέξουν όσο
περισσότερα ξύλα μπορούν.
Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο,
περιμένει να περάσουν 10
μέρες και ξαναπηγαίνει στην
πόλη για να τηλεφωνήσει στη
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πάρα πολύ μεγάλο κρύο
έρχεται, τον πληροφορούν από
εκεί. Επιστρέφει στη φυλή του
και τους λέει να μαζέψουν και
το παραμικρό ξυλαράκι γιατί
έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας.
Βαρύς χειμώνας όμως δεν ήρθε
κι ένα μήνα μετά ξαναπηγαίνει
στην πόλη για να τηλεφωνήσει.
“Είστε ακόμα σίγουροι ότι
έρχεται βαρυχειμωνιά” ρωτάει
τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
“Μα τι λέτε κύριε”, του
απαντούν, “να φανταστείτε ότι
οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν
στις μεγάλες λίμνες, κοντά στα
σύνορα του Καναδά, μαζεύουν
ξύλα σαν τρελοί!
***
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα
και κατεβαίνει ο Άγιος Βασίλης
στην Αθήνα.
Πηγαίνει στον πρώτο άντρα που
βρίσκει μπροστά του και τον
ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα
Χριστούγεννα;
– Ένα τζιπ, λέει ο πρώτος
άντρας.
Πηγαίνει στον δεύτερο άντρα
που βρίσκει μπροστά του και τον
ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα

Χριστούγεννα;
– Ένα iphone, λέει ο δεύτερος
άντρας.
Πηγαίνει στον τρίτο άντρα που
βρίσκει μπροστά του και τον
ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα
Χριστούγεννα;
– Ένα @ρχίδι, γιατί το έχασα
όταν ήμουν πολύ μικρός λέει ο
τρίτος άντρας.
Και του λέει ο Αγιος Βασίλης:
– Γιατί οι άλλοι δύο τι νομίζεις
πως θα πάρουν;
Έκοψε το χέρι του
Ο Κωστίκας βλέπει τον Γιωρίκα
με κομμένο το αριστερό του χέρι
και τον ρωτάει :
– Τι έπαθε το χέρι σου ρε
Γιωρίκα;
– Άσε το έκοψα στην
πριονοκορδέλα!
– Ευτυχώς πού δεν έκοψες το
δεξί χέρι γιατί είναι πιο χρήσιμο,
του λέει ο Κωστίκας.
– Το δεξί παραλίγο να κόψω,
αλλά την τελευταία στιγμή το
τράβηξα και έβαλα το αριστερό!
Το αγγελάκι
Τρεις από τους νάνους του
Άγιου Βασίλη αρρωσταίνουν
με αποτέλεσμα τα παιχνίδια να
μην παράγονται με γρήγορους
ρυθμούς. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την τσαντίλα του
Άγιου Βασίλη.
Έπειτα, η κυρία Αγιοβασίλαινα
λέει στον Άγιο Βασίλη πως η
μητέρα της επρόκειτο να τους
επισκεφτεί για τις γιορτές,
πράγμα που εκνεύρισε τον Άγιο
Βασίλη περαιτέρω…
Έπειτα ο Άγιος Βασίλης
πήγε να ζεύσει τα ελάφια και
ανακαλύπτει πως δύο από αυτά
το είχαν σκάσει…
Αργότερα άρχισε να φορτώνει
το έλκηθρο και μία από τις
σανίδες του πατώματος ράγισε,
με αποτέλεσμα ο σάκος με τα
δώρα να πέσει κάτω και όλα τα
παιχνίδια να σκορπιστούν.
Ακριβώς εκείνη τη στιγμή
χτυπάει το κουδούνι και
ένας πολύ τσατισμένος Άγιος
Βασίλης 120 κιλών τραβάει
προς την πόρτα, την ανοίγει,
και βλέπει να στέκεται μπροστά
του ένα αγγελάκι με ένα
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Το αγγελάκι του λέει
χαμογελαστά : «Καλά
Χριστούγεννα, Άγιε Βασίλη!
Έχω ένα πολύ ωραίο δέντρο για
εσένα. Που να το βάλω»;
Και κάπως έτσι αγαπητοι
αναγνώστες, ξεκίνησε το έθιμο
με το αγγελάκι στην κορυφή του
χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Ο Άγιος Βασίλης είναι άνδρας
Πως είμαστε σίγουροι πως ο Αϊ
Βασίλης είναι άντρας;
Επειδή μια γυναίκα, ποτέ δεν θα
φορούσε γιορτινές μέρες, κάθε
χρόνο τα ίδια ρούχα
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ
κ. ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Στις 15 Νοεμβρίου 2017 Τετάρτη το βράδι ο Υπουργός Άμυνας κ. Πάνος Καμένος ζήτησε να
συναντηθεί με την ελληνική ομογένεια του Βανκούβερ στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus
Street. Δυστυχώς ο κ. Καμένος πήρε μια καναδική κρυάδα από την υποδοχή και την παρουσία του
ελληνισμού του Βανκούβερ. Φυσικά όπως μάθαμε μια ομάδα από αντιπροσώπους κοινοτήτων και
άλλους ορισμένους άλλους ομογενείς τον πήγαν για φαγητό σε ένα ονομαστό εστιατόριο
του Βανκούβερ.

Ευχαριστούμε τον Νίκο Στρατιδάκη για το φωτογραφικό ρεπορτάζ.

Statement by the Prime Minister
on National Child Day
November 20, 2017
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following
statement on National Child Day:
“On National Child Day, we celebrate our children and young
people, and make sure they have every opportunity to succeed and
reach their full potential. It is up to all of us to ensure children’s
rights are protected, that they are protected from harm, and have a
voice in issues that matter to them.
“The toughest issues of our time – fighting climate change, making
gender equality a reality, building a fairer, more inclusive world –
have no easy solutions. These challenges demand a global response,
shaped across borders, involving every generation. Ultimately,
success depends on our youngest leaders and their ability to lead –
which starts with a safe and happy childhood.
“The Government of Canada is committed to making sure our children have the best possible start in life. Through the Canada Child
Benefit (CCB), we have put more money in the pockets of Canadian
families to help them with the high costs of raising their children.
The CCB has helped lift 300,000 children out of poverty. We will
strengthen the CCB by increasing the benefits annually to keep pace
with the rising cost of living, starting July 2018.
“Last March, we committed $7.5 billion over 11 years to support
early learning and child care and make high-quality, affordable
child care available to more Canadian families. As part of this
investment, we will establish, in cooperation with Indigenous
communities, a distinct Indigenous Early Learning and Child Care
Framework that reflects the unique cultures and needs of First Nations, Inuit, and Métis children.
“We remain committed to providing services to Indigenous children and families that better meet their needs. To that end, we have
established a new department focused on Indigenous services. We
will work together with Indigenous partners to transform services
so that they are truly child-centred, community-directed, and focused on prevention, family preservation, and well-being.
“Our children deserve the very best. We will continue to help build
a better quality of life for future generations through investments
that give young people better access to mental health services and
help them afford post-secondary education and prepare for the jobs
of today and tomorrow.
“Today, organizations all over Canada will host special events
to commemorate National Child Day. In Ottawa, more than 30
children and young people from across the country will gather for
a National Summit to begin creating a Canadian Children’s Charter – a plan of action to respect, protect, and fulfil the rights of our
children.
“Sophie and I invite all Canadians to join us in celebrating National
Child Day. Together, we must make sure children everywhere get
the love, safety, and support they need to live a full childhood and
pursue their dreams.”

101-19475 FRASER HWY,SURREY,B.C. V3S 6K7

Οι νέοι ιδιοκτήτες του εστιατορίου
“GALINI” Γιώργος και Ελένη
Παλιάτσος και η οικογένειά τους
θα χαρούν να γνωρισθούν
με την Ελληνική Παροικία.
Βρίσκονται πάντα εκεί τις ώρες του
εστιατορίου. Εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την ελληνική παροικία

χρόνια πολλά,

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2018
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Η αντιστασιακή δράση του Στρατηγού Γεώργιου GREEK SENIOR CITIZENS
Γρίβα – Διγενή, κατά τη γερμανική κατοχή
SOCIETY Β.C.
Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής
αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες
που ανέδειξε η νεότερη κυπριακή
ιστορία, με σημαντική προσφορά
και στην ευρύτερη ελληνική
Iστορία. Ο Γεώργιος Γρίβας
έλαβε μέρος και διακρίθηκε σε
όλους τους αγώνες του Έθνους,
από τη Μικρασιατική Εκστρατεία
(1919-1922), στο Έπος της Πίνδου
(1940-1941) στην Εθνική Αντίσταση
κατά της γερμανικής κατοχής
(1941-1944) και στην απόκρουση
της κομουνιστικής προσπάθειας για
μετατροπή της Ελλάδας σε Λαϊκή
Δημοκρατία (1944). Η κορυφαία,
όμως, εθνική συνεισφορά του
ήταν η οργάνωση και η διεξαγωγή
του επικού Αγώνα της ΕΟΚΑ
(1955-1959), που οδήγησε στην
ανεξαρτησία της Κύπρου.
Στο σημείωμα που ακολουθεί,
φέρουμε σε γνώση του κυπριακού
Ελληνισμού ένα ιδιαίτερα
βαρυσήμαντο και ιστορικό
ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος
και με το οποίο επιβεβαιώνεται η
αντιστασιακή δράση του Γεώργιου
Γρίβα, κατά τη διάρκεια της
γερμανικής κατοχής της Ελλάδας.
Το έγγραφο αυτό, φέρει ημερομηνία
14 Ιουνίου 1947 και κατά τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώνει
ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ότι ο
Γεώργιος Γρίβας και η οργάνωση
της οποίας ηγείτο, η «Χ», ανέπτυξαν
πλούσια αντιστασιακή δράση. Sτο
βιβλίο του Γιώργου Ν. Καραγιάννη,
«Η Εκκλησία από την Κατοχή
στον Εμφύλιο»: Αθήνα 2001. σσ.
353-354 αναφερεται «Βεβαίωσις
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος
βεβαιοί ότι ο αντισυνταγματάρχης
κ. Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της
Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως
«Χ» κατά την περίοδο της κατοχής:
1. Ευρίσκετο εν στενή επαφή μετ’
εμού διά την τηρητέαν στάσιν υπό
της οργανώσεως «Χ» και ελάμβανε
οδηγίας, τας οποίας είχον εξ επαφών
μου μετά της εν Καΐρω Ελληνικής
Κυβερνήσεως και προς τα οποίας
ούτος συνεμορφώθη.
2. Οργάνωσε μαχητικά τμήματα
εντός των πόλεων Αθηνών –
Πειραιώς και εις τα Περίχωρα, διά
δράσιν κατά του κατακτητού και
ειδοποίησε τόσο την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν Καΐρου όσον και το
στρατηγείον Μ. Ανατολής, ότι
αυταί ήσαν εις την διάθεσίν των δι’
οιανδήποτε αποστολήν.
3. Εξόπλισεν τα τμήματα ταύτα δι’
οπλισμού προερχόμενοι εξ αγοράς
διά συλλεγέντων εράνων υπό της εν
Αθήναις Εθνικής Επιτροπής.
4. Απέστειλε αξιωματικούς της
οργανώσεως δι’ ενίσχυσιν των
ανταρτικών σωμάτων Ζέρβα και
Ψαρρού.
5. Συνειργάζετο μετά της εν
Αθήναις μυστικής αγγλικής

υπηρεσίας πληροφοριών «Κόδρος»,
μετά της οποίας είχον θέσει τούτον
εις επαφήν, και εις την οποίαν
διέθεσε προσωπικόν εξ αξιωματικών
και πολιτών της οργανώσεων
διά την συλλογήν πληροφοριών
προς όφελος του Στρατηγείου Μ.
Ανατολής.
6. Παρέδωσε εις ενταύθα Αγγλικήν
υπηρεσίαν διάγραμμα των
ναρκοπεδίων των λιμένων Πατρών,
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προς
αποστολήν τούτου εις το Γενικόν
Στρατηγείον Μ. Ανατολής.
7. Ηρνήθη οιανδήποτε συνεργασίαν
της οργανώσεως μετά της
Κυβερνήσεως Ράλλη, ου ένεκεν
αρκετοί αξιωματικοί αυτής
εδιώχθησαν. Ο ίδιος δε ο αρχηγός
της οργανώσεως, διατεθείς εις τα
τάγματα ασφαλείας διά διαταγής
της Κυβερνήσεως Ράλλη, δεν
συνεμορφώθη προς την διαταγήν
ταύτης, εξ ου και εστερήθη των
αποδοχών του και εδιώχθη,
επιχειρηθείσης μάλιστα υπό της
Κυβερνήσεως Ράλλη και της
συλλήψεώς του.
8. Λόγω της δράσεώς του ταύτης
εδιώκετο απηνώς μετά των
κυριωτέρων συνεργατών του υπό
των Γερμανών από τον Μάρτιον
1943 μέχρι και της αποχωρήσεώς
των εξ Ελλάδος, και
9. Επί παρουσία μου παρεδόθη υπό
του κ. Χρήστου Ζαλοκώστα εις τον
αντισυνταγματάρχη κ. Γ. Γρίβα,
ως αρχηγόν της στρατιωτικής
οργανώσεως «Χ», αποσταλέν προς
αυτόν τηλεγράφημα εκ Καΐρου
υπό του τότε πρωθυπουργού κ.
[Γεωργίου] Παπανδρέου έχον
ούτως:
«Εθνική Ένωσις απολύτως
αναγκαία. Δι’ επίτευξιν σκοπού
ωρίσαμεν Στρατιωτικόν Διοικητήν
Αττικής. Σας διατάσσομεν
εκτελέσητε διαταγάς του, όταν
κληθήτε διά στρατιωτικήν
ενέργειαν».
Εν Αθήναις τη 14η Ιουνίου 1947
Ο Βεβαιών Ο Αρχιεπίσκοπος
Χρύσανθος»
Το άνω έγγραφο αποτελεί μιαν
αποστομωτική απάντηση στους
αυτόκλητους «ιστορικούς» της
αριστεράς ή των «συνοδοιπόρων»
της, οι οποίοι εμφανίζονται κατά
καιρούς να γράφουν αβασάνιστα
ότι «Η «Χ» δεν είχε την παραμικρή
δράση κατά των Γερμανών» (βλ.
Μακάριος Δρουσιώτης, «ΕΟΚΑ: Η
σκοτεινή όψη» σ. 28).
Η ιστορική βαρύτητα της μαρτυρίας
του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου,
καταδεικνύεται από την πορεία του
θαυμαστού αυτού Έλληνα ιεράρχη
και από την προσφορά του στο
Έθνος.
Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης (1881
– 1949) διετέλεσε Μητροπολίτης
Τραπεζούντας σε μιαν ιδιαίτερα

δύσκολη περίοδο για τον Ποντιακό
Ελληνισμό. Ήταν τότε που ο Κεμάλ
Αττατούρκ επιχειρούσε να αφανίσει
τους Ποντίους. Έλαβε μέρος στις
διαπραγματεύσεις για την τύχη
του Πόντου και συνεργάστηκε με
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ως
αποκρισάριος του Οικουμενικού
Θρόνου. Το 1938 ο Χρύσανθος
εκλέγηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και παρέμεινε στον Αρχιεπισκοπικό
Θρόνο μέχρι το 1941. Με την
είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα,
αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση
των δοσίλογων του Γεώργιου
Τσολάκογλου . Η άρνηση του
Χρύσανθου να συνεργαστεί με τους
Ναζί προκάλεσε την αντίδραση των
γερμανικών κατοχικών αρχών και
τον υποχρέωσαν να απομακρυνθεί
από τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο.
Ο Χρύσανθος έχει και μιαν
ενδιαφέρουσα σύνδεση με την
Κύπρο. Την περίοδο της χηρείας
του Αρχιεπισκοπικό Θρόνου
της Κύπρου, μετά το θάνατο
του Κύριλλου του Γ΄ (1933)
ο Χρύσανθος προτάθηκε για
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Οι Άγγλοι, όμως, αντέδρασαν
άμεσα και δεν τον δέχθηκαν, γιατί
αντιλαμβάνονταν ότι οι εθνικές
και αγωνιστικές περγαμηνές
τού Χρύσανθου και η ισχυρή
προσωπικότητά του θα φούντωναν
ακόμη περισσότερο τον ενωτικό
πόθο των Κυπρίων.
Με αυτό το σύντομο οδοιπορικό
στους αγώνες και τη δράση του
Χρύσανθου, καταδεικνύεται
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η
βεβαίωση, που υπογράφει για την
εθνική προσφορά του Γεώργιου
Γρίβα κατά την Κατοχή, αποκτά
τεράστια ιστορική βαρύτητα. Όταν
φυσιογνωμίες, όπως του πρώην
Μητροπολίτου Τραπεζούντας,
επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν
την εθνική προσφορά του Αρχηγού
Διγενή κατά την περίοδο της
Κατοχής, οι εμπάθειες και οι
διαστρεβλώσεις των κονδυλοφόρων
της κομουνιστικής αριστεράς
εναντίον του Γεώργιου Γρίβα
μένουν στο κενό.
Η κομουνιστική Αριστερά στην
Κύπρο και στην Ελλάδα δεν
συγχώρεσαν στον Γεώργιο Γρίβα
το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του
1944 τους ανέτρεψε τα σχέδια να
μεταστρέψουν την Ελλάδα σε Λαϊκή
Δημοκρατία.
Η ιστορία, όμως, και η συνείδηση
του Ελληνισμού τον έχει
κατατάξει μεταξύ των εξέχουσων
φυσιογνωμιών του Έθνους. Δεν
είναι τυχαίο ότι τόσο η Ελληνική
όσο και η Κυπριακή Βουλή έχουν
ανακηρύξει τον Γεώργιο Γρίβα –
Διγενή άξιον τέκνον της πατρίδος,
με την ανοχή τόσο της ΕΔΑ (το
1959) όσο και του ΑΚΕΛ (το 1974)

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

12

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Πωλείται στην ΙΚΑΡΙΑ παραθαλάσσιο κτήμα «άρτιο και οικοδομήσιμο» δεν αποτελεί Δασική έκταση.
Είναι 4.876 τ.μ. ξεκινά από ασφαλτοστρωμένο δρόμο και καταλήγει στη θάλασσα που απέχει 20 μέτρα
Συνορεύει βόρεια με την θάλασσα και ανατολικά με οικισμό και ρυάκια. Η απόσταση από το λιμάνι του
ΕΥΔΗΛΟΥ που έρχεται το πλοίο από τον Πειραιά είναι 10 λεπτά.
Η τιμή 450.000 ΕΥΡΟ – Ιδανικό για ξενοδοχειακή επιχείρηση. Μπορεί να πωληθεί και μόνο
το 50% με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα διαπραγματεύσιμο στην τιμή.
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GRECIAN SENIOR’S ASSOCIATION OF VANCOUVER
Ένας δυναμικός γυναικείος
σύλλογος που είναι αγαπητός σε
όλους για την δημιουργικότητά
του και τις προσφορές του στα
μέλη του και στην ομογένεια.
Κάθε εβδομάδα συγκεντρώνονται
και παίζουν μπίγκο, επίσης
γιορτάζουν τις εορτές με όλα τα
μέλη και τα Χριστούγεννα κάθε
χρόνο συγκεντρώνονται για το
καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο
γεύμα. Φέτος το χριστουγεννιάτικο
γεύμα έγινε στο ελληνικό
εστιατόριο «Μύθος» στο Βόρειο
Βανκούβερ. Η Πρόεδρος κα
Νιόβη Στεργίου και το διοικητικό
συμβούλιο για την μεταφορά των μελών είχαν ενοικιάσει δυο λεωφορεία από την Μπρότγουεη για το
Βόρειο Βανκούβερ όπου βρίσκεται το εστιατόριο. Εγώ μπήκα στο δεύτερο λεωφορείο που επικεφαλής
του συλλόγου ήταν η γνωστή σε όλους Αθηνά και ξεκινώντας απέξω από το Μακτόναλτς η Αθηνά
άρχισε την προσευχή για να φθάσουμε καλά, όπως και έγινε. Στο εστιατόριο «Μύθος» είχα να παω
πολλά χρόνια. Είναι ένα φημισμένο ελληνικό εστιατόριο στην καναδική κοινωνία. Τα δυο λεωφορεία
γέμισαν το εστιατόριο απ’ άκρη σ’
άκρη, δεν υπήρχε άδεια καρέκλα.
Εκεί είχαν πάει ενωρίτερα οι
τρείς ιερείς με τις Πρεσβυτέρες,
ο π. Δημήτριος Παρτσάφας, ο π.
Δωρόθεος Τριφωνόπουλος και
ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου
οι οποίοι ευλόγησαν το φαγητό,
το οποίον ήταν υπέροχο και όλοι
μας μείναμε ευχαριστημένοι από
την περιποίηση και γρήγορη
εξυπηρέτηση σε λίγο χρόνο των
100 περίπου ατόμων.
Μετά το φαγητό με τα δυο
λεωφορεία περάσαμε από το
Στάνλεη Πάρκ και στη συνέχεια πήγαμε στο Queens Elizabeth Park να δούμε τα χριστουγεννιάτικα
φώτα αλλά στις 5 η ώρα είχαν κλείσει και δεν προλάβαμε λόγω τις μεγάλης κίνησης στο δρόμο, έτσι
επιστρέψαμε στην Μπρόντγουεη μετά από μια ευχάριστη εκδήλωση. Ο σύλλογος αυτός χάρης την
καλή διοίκηση απ’ αρχής που ξεκίνησε και για τους σκοπούς που ιδρύθηκε για τα μέλη του, κράτησε
μια απόσταση από τις κοινότητες με σκοπό να εξυπηρετεί ηλικιωμένους, χωρίς δεσμεύσεις και απόλυτη
ανεξάρτησία στη διοίκηση και στα
προγράμματά του. Ετσι πέτυχε και
έχει τα μέλη που το υποστηρίζουν
και τον αγαπούν τον σύλλογό τους,
με τις εκδρομές τους και χωρίς
να παύουν να υποστηρίζουν τις
εκκλησίες στο Βανκούβερ και στην
Βικτώρια.
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο ευχήθηκαν στα μέλη
και σε όλη την ομμογένεια Καλά
Χριστούγεννα και ευτυχές το νέο
έτος.
Κώστας Καρατσίκης
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ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
το κέφι και άρχισε ο χορός,

(Συνέχεια από σελίδα 1)

Ακολούθησαν ομιλίες από την
αντιπρόσωπο Φιλοπτώχων κα
Λιζέτε Πάππας, εκ μέρους του
Αρχιεπισκόπου μίλησε ο π. Κων/
νος Οικονόμου, στη συνέχεια
μίλησε ο Γενικός Πρόξενος
του Βανκούβερ κ. Αθανάσιος
Ιωάννου.
H κα Ρούλα Λιάσκα στα

ξεσηκώνοντας την νεολαία στην
πίστα να χορεύουν μέχρι αργά.

ελληνικά και ο κ. Πήτερ
Κλέτας στα αγγλικά μίλησαν
περιλυπτικά για την ιστορία της
κοινότητας.
Το πρόγραμμα μετά τις ομιλίες

Για την επέτειο η κοινότητα
τύπωσε ένα αναμνηστικό
έγχρωμο βιβλίο με ιστορικά
γεγονότα και φωτογραφίες
από διάφορες εκδηλώσεις της
κονότητας και της εκκλησίας.

άνοιξε η ορχήστρα του Δημήτρη
Μπάση. Ο γνωστός καλλιτέχνης
με τα τραγούδια του, έφερε

Η οργανωτική Επιτροπή
φρόντισε η αίθουσα να είναι
κατάλληλα στολισμένη για να
τιμήσουν μαζί με όλους τους
ομογενείς την επέτειο των 90
χρόνων της κοινότητας.

Κώστας Καρατσίκης
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w:mythostaverna.ca

604-984-7411

1811 Lonsdale Avenue, North Vancouver. B.C.

Ο Νίκος Φύκερης άνω αριστερά ο ιδιοκτήτης της Ταβέρνας “ΜΥΘΟΣ” και το προσωπικό του
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια, για τις γιορτές χρόνια πολλά.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχoνται στην ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST VANCOUVER
4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. V5R 2N5

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΪ - ΒΑΣΙΛΗ
Συγγραφέας: Κατερίνα Ζωντανού
Εικονογράφηση: Γεωργία Στύλου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Hello everyone,

Ο Αϊ – Βασίλης ήταν έτοιμος να μοιράσει τα
δώρα στα παιδιά. Λίγα ακόμα σπίτια είχαν
μείνει να επισκεφτεί όταν ανακάλυψε πως ο
σάκος του είχε ξηλωθεί κι όσα δώρα είχαν
απομείνει ήταν σκορπισμένα εδώ κι εκεί στη
γη…
Μια ευαίσθητη ιστορία με έναν Αϊ – Βασίλη
τόσο ανθρώπινο και τρυφερό που γράφει
γράμματα στα παιδιά και με τον τρόπο του τούς δείχνει πως αυτό που
έχει σημασία είναι το όνειρο, η φαντασία και η αγάπη. Ακόμα κι αν τα
δώρα είναι 4 ρόδες ή ένα μικρό μολύβι, μοιάζουν με πολύτιμο θησαυρό.
Κι είναι τόσο όμορφο να βλέπεις παιδικά μάτια να λάμπουν από γλύκα
και αισιοδοξία. Γιατί αυτό είναι και το νόημα του Αϊ – Βασίλη αλλά και ο
σκοπός του: τα χαμογελαστά παιδικά μάτια!

Vespers for the Feast of St. Nicholas will be held on December 5th at 7 pm, while Matins and Divine Liturgy will be
celebrated on December 6th from 8:30 to 11 am. The annual luncheon will be served after Liturgy. Anyone wanting more information about the feast of St. Nicholas, including getting a letter to attend church for school or work,
please email me at frprattas@gmail.com.

December is a very important month for all of us at the Greek Orthodox Community of East Vancouver, as we prepare for the feast of our Patron Saint, St. Nicholas the Wonderworker, and celebrate the Christmas season.

This year, we are blessed to have so many events going on in honour of the Christmas season, such as the Philoptochos Christmas Greek Bake Sale, the Giving Tree helping Children’s Hospital and our Greek School, our Youth
Retreat, Greek School Christmas Celebration, and Christmas Church celebrations with His Eminence, to name just
a few. Greek and English Programs of Services and Events are attached for your convenience. Information for many
of our Christmas events can be found here.
On behalf of everyone at our Community, I hope you can attend these events with your family and friends and celebrate a Christmas season centred around Christ, family, and community.
Καλά Χριστούγεννα! Merry Christmas to all!

ΓΙΑΣΜΙΝ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Συγγραφέας: Μερκούριος Αυτζής
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Φθινοπώριασε κι ένα μικρό κορίτσι, σέρνει με
δυσκολία τα πόδια του στο πεζοδρόμιο. Είναι η
Γιασμίν και είναι ταλαιπωρημένη. Σφίγγει στις
χούφτες της ένα σπασμένο μενταγιόν. Το όνομά
της στη γλώσσα της σημαίνει γιασεμί, όμως
σταμάτησε πια να μυρίζει γιασεμί όταν ξεκίνησε
ο πόλεμος…
Μια ιστορία που δεν μιλά μόνο για τους
πρόσφυγες. Μιλά για την αγάπη, για την
ελευθερία και την ανθρωπιά. Με τρυφερότητα
κι ευαισθησία ο συγγραφέας μάς κάνει να
κοιτάξουμε γύρω μας. Να συμπονέσουμε και
να ενδιαφερθούμε. Το ωραιότερο δώρο που
μπορούμε να προσφέρουμε σε κάποιον είναι η ευκαιρία για μια νέα αρχή.
Κλείνοντας το βιβλίο χαμογελάς γιατί η ιστορία της μικρής Γιασμίν σου
θυμίζει πως ναι, υπάρχει ελπίδα από τη στιγμή που υπάρχει και ανθρωπιά.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

ΠOIHMA

Η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Ανατολικού
Βανκούβερ καλωσορίζει
ένα νέο μέλος της,
τον Κρητικό Σύλλογο
Βρεττανικής Κολομβίας.

Η ζωή μου
Η ζωή μου όλακερη μέσα σε
σε ένα μικρό μικρό δάκρυ
που σκάει στο πάτωμα και
φαντάζομαι πως ο πόνος
διαλύεται.
Η ζωή μου θλιμένο δείλι
που ξημεροβραδιάζεται
στο παράθυρο ενός καημού
περιμένοντας κάποιο
φανερώμα.
Η ζωή μου τόση δα ζωούλα
κ πάλι λέω “”διάολε!!! δε με
νοιάζει μικρούλα που είμαι
γραμμή.

Αυτό όμως που με πονάει είναι
που είμαι αναγκασμένη να
βλέπω να σβήνονται όλες οι
άλλες γραμμές που αγάπησα.
Όλες οι άλλες ζωές που
ζήλεψα κ που θα θελα να
ξεδιψάσω πίνοντας νερό από
τις χούφτες τους”...

Χριστίνα Γαλιάνδρα.
Christina Strada
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Canadian Hellenic Rod &Gun Club “ARTEMIS”
Την Δευτέρα βράδι στις 4
Δεκεμβρίου 2017 ο Σύλλογος
Κυνηγών, φυσιολατρών και
ψαράδων, είχε συνεδρίαση
των μελών του με κύριο θέμα
όπως τόνισε ο προεδρός τους
κ.Δημήτρης Πυλαρινός τον
ετήσιο χορό του συλλόγου που
έχει προγραμματισθεί για τις 13
Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα
της Ελληνικής Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ στο
4641 Boundary Road, Vancouver. Επειδή ο χόρος στην
αίθουσα είναι περιορισμένος
και πέρυσι δεν είχαν μέρος για

Canadian Hellenic Rod & Gun Club “ARTEMIS”

O Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο
του συλλόγου “ΑΡΤΕΜΙΣ” εύχονται
στα μέλη στις οικογένειές τους και σε όλη
την ελληνική παροικία χρόνια πολλά, καλές γιορτές,
χαρούμενα και ευτυχισμένα Χριστούγεννα.
Με υγεία, αγάπη και ομόνοια να υποδεχθούμε
τον καινούργιο χρόνο 2018
Ο ετήσιος χορός του συλλόγου θα γίνει

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Στην Ελληνική Κοινότητα Ανατολικού Βανούβερ
Εισιτήρια $45 το άτομο
Εισιτήρια περιορισμένα λόγω χώρου, παρακαλείσθε
να κλείσετε τραπέζι με την παρέα σας.

περισσότερους, ο πρόεδρος
συνέστισε στα μέλη να
δηλώσουν τραπέζι για να μην
παρουσιασθούν μέλη του
συλλόγου να μην έχουν τραπέζι
να καθήσουν.
Επίσης συζητήθηκαν και άλλα
θέματα σχετικά με τον σύλλογο,
και στο τέλος ο πρόεδρος κ.
Πυλαρινός αναφέρθηκε στις
υπηρεσίες που προσφέρει

μέλος του συλλόγου ο κ.
Θανάσης Στούμπος ο οποίος
αναλαμβάνει τις συνεστιάσεις
του συλλόγου και του δώρησε
εκ μέρους του συλλόγου ένα
ζευγάρι κυάλια για το κυνήγι.
Στη συνέχεια ακολούθησε
φαγητό και αναψυκτικά.
Παρευρέθηκαν περίπου 60 με
65 μέλη.
Κώστας Καρατσίκης
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NEW INTERNATIONAL “YOUNG ARTIST OPERA AND ORATORIO COMPETITION” TO TAKE PLACE ON JULY 29, 2018, IN HERMOUPOLIS, SYROS,
GREECE: GRAND/GOLD PRIZE INCLUDES A CONCERT IN HISTORIC CARNEGIE HALL. NOW ACCEPTING APPLICATIONS.
September 25, 2017 MidAmerica Productions
MidAmerica Productions and MidAm International of New York, and The Festival of the Aegean of
Hermoupolis, Syros, Greece, announce the first-ever
annual worldwide International Festival of the Aegean
“Young Artist Opera and Oratorio Competition,”
which will be held on Sunday, July 29, 2018, at the
Apollo Theater on the Island of Syros, Greece. The
Festival of the Aegean is in cooperation with the
Municipality of Syros, Mayor George Marangos, and
Vice-Mayor Thomai Mendrinou.
The competition is open to singers of all voice types between the ages of 22 and 32. Applicants are
invited to submit an audition application and a two-page resume along with a YouTube or MP3 upload
including one aria and one oratorio selection performed within the past 12 months, all to: opera.competition@midamerica-music.com.
The Grand/Gold Prize will be 5000 Euros, an appearance in historic Carnegie Hall in the Spring of
2019 with the New England Symphonic Orchestra, and an appearance at the 15th Annual Festival of the
Aegean in July 2019. The Silver Prize is 3000 Euros and an appearance at the 15th Annual International
Festival of the Aegean in an opera production or oratorio, and the Bronze Prize is 1000 Euros and an
appearance at the 15th Annual Festival of the Aegean in an opera production or oratorio.
Honorable Mentions will be given to seven artists who may be also considered for opera productions and
oratorios during 2019 and 2020.
All performances in Syros at the Apollo Theater in 2019 and beyond are with the Pan-European Philharmonia of Warsaw. The Pan-European Philharmonia has been the resident orchestra at the Festival of the
Aegean for the past five years.
The application deadline for the competition is December 15, 2017.
MidAmerica Productions and MidAm International
Founded by the conductor Peter Tiboris in 1983, MidAmerica Productions has presented more than 1300
choral and symphonic concerts worldwide, including 1000 concerts in New York and 575 in Carnegie
Hall – making MidAmerica the most prolific presenter of vocal music concerts in Carnegie Hall’s history. During its 35 years, MidAmerica Productions has brought together conductors, soloists, and choral
and symphonic ensembles from the U.S. and abroad to appear at New York’s top venues, including Stern
Auditorium at Carnegie Hall, Weill Recital Hall at Carnegie Hall, as well as Alice Tully Hall and Avery
Fisher Hall at Lincoln Center. Additionally, MidAmerica Productions has presented concerts in numerous U.S. cities and in countries throughout the world, including Greece, England, Austria, Bulgaria,
the Czech Republic, Italy, France, and Russia. In 2012, Peter Tiboris founded MidAm International to
produce MidAmerica Productions’ concerts abroad.
During 2017, MidAmerica Productions produced its regular season of concerts in Carnegie Hall, and
MidAm International presented concerts in Florence, Vienna, and Syros,
Greece [as the 13th Annual Festival of the Aegean]. In 2018, MidAmerica Productions and MidAm
International will produce concerts in Carnegie Hall, Florence, Verona, Vienna, Salzburg, Syros, Paris,
Lisbon, Porto, and Macao, China.
Festival of the Aegean
The Island of Syros in Greece

«Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα»
Από που προέκυψε η φράση και πως ...κακοποιείται η έννοιά της

Η φράση προέρχεται από τον μύθο του Αισώπου, «Ανήρ Κομπαστής», ο άντρας δηλαδή, που καυχιέται.
Σύμφωνα με τον μύθο, ένας Αθηναίος αθλητής κατά την αρχαιότητα, υποστήριζε ότι είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο
άλμα στη Ρόδο. Το νησί δεν επιλέχτηκε τυχαία, καθώς βρισκόταν μακριά από την Αθήνα και ήταν δύσκολο
για κάποιον να πάει εκεί, ώστε να εξακριβώσει τα λεγόμενα του αθλητή. Ο ίδιος, όμως, προέτρεπε τους
καχύποπτους να πάνε στη Ρόδο και να ρωτήσουν αυτόπτες μάρτυρες του άλματος. Κάτι τέτοιο, όμως την εποχή
εκείνη ήταν σχεδόν αδύνατον. Ενω ο αθλητής επέμενε και καυχιόταν, ένας άλλος Αθηναίος, κάποια στιγμή τον
προκάλεσε να επαναλάβει το άλμα του. Για να τον χλευάσει μάλιστα, πήγε σε ένα σκάμμα και έγραψε τη λέξη
Ρόδος και του είπε: «Αυτού γαρ και Ρόδος και πήδημα».
Με την πάροδο του χρόνου, η έκφραση έγινε «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»

Πηγή : Η ΡΟΔΙΑΚΗ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤ0ΠΩΛΕΙΟΥ «ΠΑΡΘΕΝΩΝ»
Τα δυο αδέλφια Γιώργος (δεξιά στις φωτογραφίες) και Δημήτρης Μορφίδης είναι οι νέοι
ιδιοκτήτες του Ελληνικού Σούπερ Μάρκετ του Βανκούβερ «ΠΑΡΘΕΝΩΝ». Υπόσχονται
να διατηρήσουν την άριστη ποιότητα των προϊόντων και εξυπηρέτηση των πελατών του
καταστήματος. ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΕΣ

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2018
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AHI, Lexington Institute Host Greece’s
National Defense Chief for Policy Discussion
WASHINGTON, DC — Lexington Institute, a nonprofit public-policy think tank, in cooperation with
the American Hellenic Institute (AHI) hosted a high-level policy luncheon discussion for Admiral
Evangelos Apostolakis, chief of
the Hellenic National Defense
General Staff, on the occasion of
the admiral’s visit to Washington, D.C., October 23, 2017, at
the Capital Hilton. More than 30
policy experts from the public and
private sectors, including officials
from the White House, Pentagon, and Department of State; as
well as representatives from the
defense and security industries
and think-tanks, attended the
invite-only event.
“We had a substantive discussion about Greece’s geostrategic importance, its vision for enhanced defense cooperation with the United States, and its national security challenges in an increasingly uncertain part of the world,” Larigakis said. “The event was extremely timely, coming soon after the visit
of Prime Minister Alexis Tsipras to Washington. On behalf of AHI, I thank our colleagues at Lexington Institute, Chief Executive
Officer Merrick “Mac” Carey
and Vice President Constance
Douris. It was a pleasure to
work with them to make the
event a productive one.”
Admiral Apostolakis commended the Lexington Institute
and AHI for their successful
roles to strengthen U.S.-Greece
relations.
“I give to both the Lexington
Institute and the “American
Hellenic Institute the credit for
their successful efforts to build a special bond of partnership and friendship between the United States
and Greece,” he said. “Mr. Larigakis has been very active with his initiatives and he has really helped
promote our bilateral relations.”
The admiral also took the opportunity to share the concerns of Greece and its Armed Forces as well as
his perspective on relations with the United States.
“Our close neighborhood is full of
challenges that are interlinked. You
are perfectly aware of the situation
in Syria and Libya, as well as how
much the East Med is affected by
the terrorist threat and refugee
flows,” he said. “My country is
placed at the center of this volatile
region and we remain very concerned about the security issues.”

Australia’s Hellenic Initiative Campaign raises
more than $1.1 million

T

he Hellenic Initiative Australia’s One Greece 2017 national philanthropic endeavour has raised more than $1.1 million in an impressive
show of support for Greece during successful events in five cities
across Australia.
More than 1,300 people attended events organized over 10 days as part
of One Greece 2017, which for the first time brought together Greek and
philhellene communities in five major cities to harness the strength and
resources of the Hellenic diaspora in Australia for the benefit of Greece and
its people.
The premier event
of the series was the
sold-out Sydney Gala
Dinner on Friday,
6 October at the
spectacular Sydney
Town Hall, where
more than 650 guests
were treated to a
special performance
by Greece’s renowned
songstress Alkistis
Protopsalti in her only
Australian show.
Special international
guest speakers Princess Tatiana, The Hellenic Initiative’s inaugural International Ambassador, and Alexander Theodoridis, the inspirational co-Founder
of the innovative food saving and donating non-profit organisation, Boroume
(We Can) distinctly brought home the current issues facing Greece and
plight of those affected by the current social and economic situation.
One Greece 2017 has been an ideal representation of how the Greek-Australian community across the country galvanises in support of the people of
Greece. The series raised more than $1.1 million nationally, which will fund
THI programs over the next five years, focusing on crisis relief, entrepreneurship and sustainable economic development initiatives.
The Hellenic Initiative Australia will also be enhancing its pioneering
Internship Program following strong support from businesses and corporate
Australia, with several new fully-funded internship positions offered across
Australia to promising Greek graduates. Fourteen interns from Greece have
already participated in the program since it was launched in 2015.
The Hellenic Initiative Australia will also be supporting initiatives that have
a positive impact on Greek society and raising Australian involvement in
programs that promote entrepreneurship and encourage investment and
longer-term economic renewal for Greece, such as Venture Fair, Venture
Garden and the Hellenic Entrepreneurship Awards.
One Greece 2017 was a unique opportunity to promote the great work being
done in Greece by organisations such as Boroume, with support of The Hellenic Initiative Australia, which are making a real difference.
One Greece 2017 events featured a private dinner in Melbourne hosted by
The Hellenic Initiative Australia Board Director, Mr Harry Stamoulis, on
Tuesday, 3 October.
In Western Australia, 200 people participated in the Perth Gala Dinner on
Sunday, 8 October at Government House.
In South Australia, an intimate fundraiser was organized at Penfold’s Magill
Estate on Tuesday, 10 October, while the Treasurer, The Hon Tom Koutsantonis MP hosted a reception at the Convention Centre for more than 150
members of the Adelaide Greek and business community.
The final event, took place in Darwin on Thursday, 12 October, was hosted
by the Deputy Chief Minister of the Northern Territory, The Hon Nicole
Manison MLA at Parliament House.

Admiral Apostolakis added,
“Greece, being a stable country and
maintaining competent Armed Forces, plays a crucial role as stability and security provider.”

O Ιδιοκτήτης του εστιατορίου “KOSTAS”, Κώστας Πάππας,
η σύζυγός του Μποζένα και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες, φίλους και σε όλη την ομογένεια,

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2018
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9 μ.μ. ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΑΕΙ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Με το φαγητό και ένα ποτήρι σαμπάνια το άτομο
Please call fo your table:604-530-9531

Source: tornosnews.gr
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Ανακάλυψε «δίδυμο» πλανήτη της Γης η NASA;
12 Δεκεμβρίου 2017
Σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση θα προχωρήσει η NASA, όπου πρόκειται να αποκαλύψει την
ανακάλυψη που έκανε το τηλεσκόπιο της που αναζητά πλανήτες σαν τη Γη, δηλαδή πλανήτες που
θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή, σε οποιαδήποτε μορφή. Η ανακοίνωση έχει προγραμματίσει
για την προσεχή Πέμπτη.
Το τηλεσκόπιο Κέπλερ, το
οποίο είναι επιφορτισμένο με
τον εντοπισμό εξωπλανητών
που είναι πιθανό να φιλοξενούν
οποιαδήποτε μορφή ζωής,
ενδεχομένως και ειδών
εξελιγμένων εξίσου ή και
περισσότερο από τον άνθρωπο.
Σύμφωνα με όσα έχουν
διαρρεύσει, η τελευταία
ανακάλυψη της επιστημονικής
ομάδας που χειρίζεται το
Κέπλερ, ήταν αρκούντος μεγάλη,
ώστε να οργανωθεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ώστε να ενημερωθεί ολόκληρος ο πλανήτης.

«Κρυφή» συμφωνία Τσίπρα - Ερντογάν για προσφυγικό
ΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Η κατ’ αρχήν συμφωνία ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει αποδεκτές στο μέλλον
η Τουρκία επιστροφές προσφύγων και μεταναστών όχι μόνο από τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και από την ενδοχώρα, κατά παρέκκλιση
του στενού πλαισίου της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για τη διαχείριση των
προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών, βρίσκεται, σύμφωνα με έγκυρες
κυβερνητικές πηγές, πίσω από τη φράση του πρωθυπουργού, στις κοινές
δηλώσεις του με τον κ. Ερντογάν, ότι «συμφωνήθηκαν νέα μέτρα για
συνεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας».
Το αίτημα του πρωθυπουργού, το οποίο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν,
έκανε αποδεκτό ο Τούρκος πρόεδρος, αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση που
υφίσταται η Αθήνα από την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί εκ νέου
στα νησιά, όπου, εξαιτίας της αύξησης ροών, αλλά και της επί της ουσίας
μη υλοποίησης του μέρους της συμφωνίας που αφορά τις επιστροφές στη
γείτονα, οι αριθμοί προσφύγων και μεταναστών αυξάνονται διαρκώς.
Η φιλοξενία τους στις υφιστάμενες δομές είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς
το δυναμικό τους έχει προ πολλού ξεπερασθεί, ενώ, ταυτόχρονα, οι
αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών πληθαίνουν και η κατάσταση είναι
εκρηκτική.
Πηγή: H Καθημερινή

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν διέρρευσαν, ωστόσο ακριβώς λόγω του αντικειμένου με το οποίο
είναι επιφορτισμένο το Κέπλερ, εικάζεται πως πρόκειται για μία σημαντική ανακάλυψη πλανήτη
που μοιάζει με τη Γη και ενδέχεται να φιλοξενεί κάποια μορφή ζωής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαστημική υπηρεσία, η μεγάλη ανακάλυψη επιτεύχθηκε με τη
βοήθεια του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης της Google, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα που
συνέλεξε το Κέπλερ και παρουσίασε τα απρόσμενα αποτελέσματα.
Στο πρόγραμμα συνεργασίας μετέχουν τέσσερις κορυφαίοι επιστήμονες της NASA και ο στόχος
είναι να επιτυγχάνεται η ανάλυση των «πληροφοριών» στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να
επισπευστεί η αποστολή.
Το Κέπλερ ξεκίνησε την αναζήτηση πιθανών «κατοικήσιμων πλανητών» το 2009, όταν οι
επιστήμονες δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για το πλήθος των εξωπλανητών που μπορεί να
μοιάζουν με τη Γη.
Το πρώτο σκέλος της αποστολής του ολοκληρώθηκε το 2012. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν τόσο
εντυπωσιακή, που το 2014 χρηματοδοτήθηκε νέα, πολύ μεγαλύτερη αποστολή, αναζητώντας ακόμη
περισσότερους εξωπλανήτες και κοσμικά φαινόμενα.

Αίθουσα «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»
αποκτά το Ευρωκοινοβούλιο
30.11.2017
Αίθουσα με το όνομα του «Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», θα υπάρχει
από σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνωρίζοντας
την συνεισφορά του στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
πραγματοποιεί τελετή ονοματοδοσίας στις 14:00 ώρα Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Αντόνιο Ταγιάνι και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
κ. Μάνφρεντ Βέμπερ θα μιλήσουν για το πολιτικό έργο και την
πολιτική παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Την τελετή
θα κλείσει με μια σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Ταγιάνι θα πραγματοποιήσει και τα αποκαλυπτήρια της
τιμητικής μαρμάρινης πλακέτας που θα κοσμεί την είσοδο της
αίθουσας «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» και στην οποία θα
αναγράφονται αποσπάσματα από έργα των Κωστή Παλαμά,
Βίκτορος Ουγκό και Γιόχαν Βόλφγκαν Γκαίτε τα οποία συνήθιζε να
επικαλείται ο πρώην Πρωθυπουργός.
Στην εκδήλωση θα παρίστανται, εκτός από τον Αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η κυρία
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη - Gourdain, η κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη
- Μαυραγάνη, ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και
μέλη του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Επιπλέον, έξω από την αίθουσα «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»,
αναγράφονται τρία αποσπάσματα από ποιητικά έργα των
Παλαμά, Γκαίτε και Ουγκό, καθώς όπως αναφέρει η κυρία Ντόρα
Μπακογιάννη, ο πατέρας της λάτρευε την ποίηση:
- «Xρωστάμε σ´όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί». Η Λειτουργία δεν
Τέλειωσε, Κωστής Παλαμάς.
- «Το χαρακτηριστικό της αλήθειας είναι η έλλειψη αυταρέσκειας»
Βίκτωρ Ουγκό.
- «Γιατί θες περί άλλα να τυρβάζεις; Κοίτα, την ευτυχία δίπλα σου
θα βρεις. Μάθε πώς την ευτυχία να αρπάζεις, Γιατί είναι πάντα σε
απόσταση αφής» Ανάμνηση, Γιόχαν Βόλφγκαν Γκαίτε.
Πηγή: Η Καθημερινή

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!
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Ο μελλοντικός προγραμματισμός για
την τριετία 2017/2020 της παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Συνάντηση
στο Υπουργείο Εξωτερικών

Διδάσκοντας αρχαία Ελληνικά
στο δημοτικό σχολείο!
Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκίς
Με ρώτησαν κάποιοι φίλοι και συνάδελφοι πώς την διδάσκω;
Κατ’ αρχάς τα κείμενα που χρησιμοποιώ είναι κυρίως μύθοι του Αισώπου .
Φωτοτυπώ και μοιράζω το κείμενο. Για παράδειγμα: «Κοχλίαι: Γεωργού παις κοχλίας ώπτει. Ακούσας δε αυτών
τριζόντων έφη: ω, κάκιστα ζώα, των οικιών υμών εμπιπραμένων αυτοί άδετε; Ο λόγος δηλοί ότι παν το παρά καιρόν
δρώμενον επονείδιστον».
Αφού γίνει, μία καλά, ορθή και αργή ανάγνωση από τον δάσκαλο, ζητώ από κάποιους μαθητές να προσπαθήσουν
να το διαβάσουν μεγαλοφώνως. (Τους προτρέπω να πράξουν το ίδιο στο σπίτι τους ως άσκηση ορθοφωνίας,
ευκρινούς προφοράς και άρθρωσης).
Στην συνέχεια τους ζητώ να υπογραμμίσουν ποιες λέξεις αναγνωρίζουν. Σε κάθε κείμενο αγγίζουμε σχεδόν το
90% των λέξεων.

Τ

ην Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Διαμαντής
Γκίκας συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κ.
Μιχάλη Κόκκινο στο γραφείο του στην Αθήνα, όπου τον ενημέρωσε
για τον σχεδιασμό της παγκόσμιας συνομοσπονδίας Θεσσαλών για
την τριετία 2017/2020 που έχει ως εξής:
1. 10ο Παγκόσμιο Αντάμωμα Θεσσαλών σε Δήμο της περιοχής/
νομού Καρδίτσας το καλοκαίρι 2018 2. 11ο Παγκόσμιο Αντάμωμα
Θεσσαλών σε Δήμο της περιοχής/νομού Μαγνησίας το καλοκαίρι
2019 3. 12ο Παγκόσμιο Αντάμωμα Θεσσαλών σε Δήμο της
περιοχής/νομού Λαρίσης το καλοκαίρι 2020 4. Πανηγυρικός
εορτασμός των δέκα ετών της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας το 2018
5. Έκδοση ενός λευκώματος για τα δέκα χρόνια της παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας το 2018 6. Εκδηλώσεις για όλους τους ήρωες (π.χ.
Καραϊσκάκης, Ρήγας Φεραίος κ.α.) της επανάστασης 7. Υποστήριξη
και προώθηση της ίδρυσης της πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Θεσσαλών 8. Συνάντηση με Προεδρεία άλλων Παγκοσμίων
Συνομοσπονδιών (Κρήτη, Ήπειρος, κλπ.) στην Αθήνα 9. Τιμητικές
διακρίσεις για πρόσωπα Θεσσαλών για τα επόμενα τρία χρόνια
10. Συμμετοχή σε τρεις εκδηλώσεις στην Ευρώπη, Αυστραλία και
Καναδά τα έτη 2018, 2019 και 2020
Ο κ. Μιχάλης Κόκκινος συνεχάρη τα μέλη της παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών τονίζοντας ότι οι Θεσσαλοί και
γενικότερα οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό αποτελούν ένα
ζωντανό συνδετικό κρίκο μεταξύ της χώρας φιλοξενίας και της
μητέρας πατρίδας!
Με εκτίμηση – Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Διαμαντής Γκίκας
Η Γραμματέας Μαρία Ρίγγα

Ο χάρτης της διαφθοράς
Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και κακοδιοίκησης,
παραβιάσεις σε θέματα δημοσίων έργων, προμηθειών, αδειών
λειτουργίας καταστημάτων είναι τα βασικότερα θέματα που
περιέχονται στο «φάκελο» για τη διαφθορά στο Δημόσιο το
2016.
Αυτό αποτυπώνεται στις 1.688 υποθέσεις που διερεύνησαν και
επεξεργάστηκαν κλιμάκια ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) κατά το έτος 2016. Σύμφωνα με
δημοσίευμα του «Βήματος» , οι ποινικές υποθέσεις οι οποίες
αφορούν σε υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου τομέα,
καθώς και σε αιρετούς και μετακλητούς, και κοινοποιήθηκαν
στον ΓΕΔΔ ήταν συνολικά 1267.
Πρόκειται για 1214 υποθέσεις που κατέληξαν στην άσκηση
ποινικής δίωξης, για 14 οι οποίες αφορούν σε βουλεύματα και
39 σε δικαστικές αποφάσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Ειδικότερα, ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε 466 δημόσιους/
δημοτικούς υπαλλήλους , σε 378 αιρετούς, 159 αστυνομικούς
της ΕΛ.ΑΣ , 34 υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
56 μετακλητοί, , 46 ιατροί, και 75 εκπαιδευτικοί/καθηγητές.
Οι διωκόμενοι που περιλαμβάνονται σε βουλεύματα είναι 3
δημόισοι/δημοτικοί υπάλληλοι, 6 αιρετοί, ένας αστυνομικός
, δυο ιατροί, ένας υπάλληλος ευρύτερου δημόσιου τομέα ,
ένας εκπαιδευτικός. Καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν
από δικαστήρια για 29 δημόισους/δημοτικούς υπαλλήλους,
2 αιρετούς, 2 αστυνομικούς, 4 υπαλλήλους φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 2 εκπαιδευτικούς.
Αξίζει να επισημανθεί ότι και κατά το 2016 διαπιστώθηκε
η αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι υποθέσεις ελέγχου
εποπτευόμενων ιδιωτικών φορέων του Δημοσίου, με τις
υποθέσεις διαφθοράς στους δήμους να ακολουθούν και
να έχουν χάσει την πρωτοκαθεδρία. Ήδη προ διετίας είχε
επισημανθεί από τον Γενικό Επιθεωρητή ότι η αύξηση των
υποθέσεων με επίκεντρο τους εποπτευόμενους από το δημόσιο
ιδιωτικούς φορείς ενδεχομένως να οφείλεται στην ολοένα και
αυξανόμενη τάση της νομοθεσίας να αναθέτει σε αυτούς τους
φορείς άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Στο παραπάνω κείμενο υπογράμμισαν, κατά μέσο όρο, τις λέξεις: γεωργού, παις, ακούσας, αυτών, κάκιστα,
τριζόντων, ζώα, οικιών, λόγος,
παρά, καιρόν.
Στην συνέχεια βοηθώντας
διακριτικά τα παιδιά, τους παρωθώ
να μεταφράσουμε, όλοι μαζί, το
κείμενο για να καρπωθούν αυτά την
χαρά της αποκάλυψης του κειμένου.

ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ”

«Σαλιγκάρια: Το παιδί ενός γεωργού
έψηνε σαλιγκάρια κι ακούγοντάς τα
να τρίζουν, είπε: Ε, κάκιστα ζώα,
τα σπίτια σας καίγονται και εσείς
τραγουδάτε. Ο μύθος σημαίνει ότι
είναι αξιοκατάκριτο καθετί που
γίνεται παράκαιρα».
Στην συνέχεια έπεται το ωραιότερο:
η ετυμολογία, σκαλίζουμε τις
γενέθλιες λέξεις της ελληνίδας
γλώσσας, το φως του πολιτισμού
μας φεγγοβολά στην αίθουσα. (Και
η αίθουσα, από το ρήμα «αίθω»
παράγεται, που σημαίνει καίω,
φωτίζω. Εξ ου και αίθριος και
αιθίοψ, από τα αίθω+όψη).

Άνω: Υπερήλικοι ομογενείς της περιοχής Κιτσιλάνο τα πρωϊνά
συκεντρώνοντε στο φαστ φούτ Μακντόναλτ για καφέ.
Κάτω: Υπερήλικοι ομογενείς της περιοχής Σούρεη κάθε Τρίτη και
Πέμπτη γευματίζουν στο Καφενείο του συλλόγου “Ζεστή Γωνιά”

Το γεωργός από γη+έργον και
καταλήγουμε στην γεωργία,
στον Γεώργιο, στην γεωγραφία,
στην γεωμετρία, στο γεωτρύπανο
(λέξεις που βρήκαν τα παιδιά).
Παραγωγή λόγου και εκμάθηση
του πρώτου συνθετικού «γέω», το
οποίο σημαίνει γη, πράγμα που πριν
αγνοούσαν.
Το ίδιο με την λέξη «παις», απ’
όπου το παιδί, το παιχνίδι, παιδεία,
παιδίατρος, παιδαγωγός.
Τους λες ότι κανείς σήμερα δεν λέει
«πάω στην οικία μου», όμως λέμε
οικογένεια, οικοδέσποινα, οικοδομή,
οικονομία.
Eξηγείς ότι η οικονομία παράγεται
από το οίκος+νέμω, που σημαίνει
μοιράζω, αλλά και διοικώ και
καταλήγουμε στον νόμο και ότι
σήμερα καταστράφηκε η οικονομία μας, γιατί δεν διοικεί ο νόμος,
αλλά οι άνομοι και παράνομοι, που
νέμονται το δημόσιο ταμείο).
Τους εξηγείς ότι το «εμπιπραμένων»
παράγεται από το «πίμπρημι» και
φτάνουμε στον εμπρησμό.
Τους λες ότι «άδω» σημαίνει
ψάλλω και τραγουδώ και ανοίγεται
μπροστά μας ένα απέραντο
φύλλωμα λέξεων: κωμωδία, ωδείο,
μελωδία, τραγωδία (βάζεις και την
λέξη «τράγος» και... αμηχανούν)
και αηδόνι και αυδή, που σημαίνει
φωνή, η οποία διασώζεται στο
επίθετο άναυδος και στο απηύδησα.
Παιδεία φτιάχνεις με οράματα και
όχι με προγράμματα. Η πατρίδα
θέλει αναλυτικό… όραμα και εμείς
«μουρμουρίζουμε σπασμένες λέξεις
από ξένες γλώσσες» (Σεφέρης).
Στην αίθουσα όμως δεν μπαίνει
το υπουργείο να διδάξει, μπαίνει
ο δάσκαλος. Με το υπουργείο,
θα ασχολούμαστε τώρα, με τους
γκρεμιστές της Παιδείας…

G R E E K R E S TA U R A N T
14871 Marine Drive, White Rock B.C.
Tel: 604-531-3511
To Εστιατόριο «ΚΟΣΜΟΣ» μετά από 8 μήνες από
τις ζημές της πυρκαγιάς επαναλειτουργεί κανονικά
και οι πελάτες εξυπηρετούνται όπως και τα
προηγούμενα χρόνια από τους ιδιοκτήτες Γιώργο και
Χριστίνα Ζάμπος και από τον Δημήτρη και Γεωργία
Θεοδοσάκης.Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό
του εστιατορίου, εύχονται στους πελάτες, φίλους
και σε όλη την ελληνική παροικία Χαρούμενα και
ευτυχισμένα Χριστούγεννα. ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ να
φέρει υγεία, ευημερία, ευτυχία και επαγγελματική
άνοδο.

Τη μέρα τη πρωτοχρονιά
χίλιες ευχές χαρίζω,
σε φίλους που τους αγαπώ
και τους υπολογίζω.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παγκόσμια ανησυχία για τη Μέση Ανατολή – Νεκροί και βίαια επεισόδια
09/12/17
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι
σκοτώθηκαν στη διάρκεια
συγκρούσεων με τον ισραηλινό
στρατό χθες Παρασκευή, όταν
χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν
κατά της απόφασης του Αμερικανού
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να
αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσας του Ισραήλ.
Σε όλο τον αραβικό και
μουσουλμανικό κόσμο
πραγματοποιήθηκαν δεκάδες
διαδηλώσεις μετά την προσευχή
της Παρασκευής σε ένδειξη
υποστήριξης προς τους
Παλαιστίνιους.
Ο ΟΗΕ, κατά την έκτακτη σύνοδο
του Συμβουλίου Ασφαλείας,
εξέφρασε «την ιδιαίτερη ανησυχία
του για τον κίνδυνο βίαιης
κλιμάκωσης» της έντασης, όπως
δήλωσε ο Νικολάι Μλαντένοφ
ειδικός συντονιστής για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση
Ανατολή.
Οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν
έναν Παλαιστίνιο κοντά στα σύνορα
με τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ
δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν
στη διάρκεια της χθεσινής
«ημέρας οργής». Ένας δεύτερος
Παλαιστίνιος υπέκυψε αργότερα
στα τραύματά του.
Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός
ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι
αναχαίτισε μια ρουκέτα που
εκτοξεύθηκε από τη Γάζα. Σε
απάντηση έπληξε στρατιωτικές
θέσεις της Χαμάς στον
παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα
με το παλαιστινιακό υπουργείο
Υγείας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά,
τραυματίστηκαν από τα πλήγματα
αυτά.
Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η
Βρετανία και η Σουηδία κάλεσαν
τις ΗΠΑ «να παρουσιάσουν
λεπτομερείς προτάσεις για μια
συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και
Παλαιστινίων».«Οι αποφάσεις αυτές
δεν εξυπηρετούν την προοπτική της
ειρήνης στην περιοχή», σχολίασε
ο πρεσβευτής της Βρετανίας στα
Ηνωμένα Έθνη Μάθιου Ράικροφτ,
κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο
Ασφαλείας.
«Ενθαρρύνουμε σθεναρά την

αμερικανική κυβέρνηση να
παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις
για μια διευθέτηση μεταξύ
Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Το
Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει επίσης
ό,τι μπορεί για να στηρίξει την
πρόοδο και το όραμα μιας βιώσιμης
ειρήνης», συνέχισε ο Βρετανός
διπλωμάτης.
Ο πρεσβευτής της Αιγύπτου Αμρ
Αμπουλάτα είπε ότι η απόφαση των
ΗΠΑ θα έχει «σοβαρές, αρνητικές
επιπτώσεις» στην ειρηνευτική
διαδικασία.
Από την πλευρά του ο Αμερικανός
πρόεδρος υπερασπίστηκε την
απόφασή του επισημαίνοντας ότι
εκπλήρωσε μια προεκλογική του
υπόσχεση και επικρίνοντας τους
προκατόχους του ότι δεν έπραξαν
το ίδιο.

τα μεγαλύτερα εμπόδιο στην
επίτευξη μιας ειρηνευτικής
συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και
Παλαιστίνιων.
Το Ισραήλ τη θεωρεί πρωτεύουσά
του, όμως οι Παλαιστίνιοι θέλουν
για πρωτεύουσα του μελλοντικού
τους, ανεξάρτητου κράτους την
Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Οι περισσότερες χώρες θεωρούν
την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την
οποία προσάρτησε το Ισραήλ το
1967, κατεχόμενη. Επί δεκαετίες
η Ουάσινγκτον απέφευγε να
αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

«Εγώ τήρησα την προεκλογική
υπόσχεσή μου, οι άλλοι όχι!»,
έγραψε χθες στον λογαριασμό του
στο Twitter ο Τραμπ.
Με αυτό τον τρόπο κατηγόρησε
τους τρεις προκατόχους του, τον
Μπιλ Κλίντον, τον Τζορτζ Ου.
Μπους και τον Μπαράκ Ομπάμα,
ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις
τους σε ό,τι αφορά το θέμα της
Ιερουσαλήμ.
Αποδεικνύοντας τα λεγόμενά
του με ένα βίντεο, ο Αμερικανός
πρόεδρος υπενθύμισε τις υποσχέσεις
που είχαν δώσει οι προηγούμενοι
πρόεδροι, οι οποίοι στη συνέχεια
υπαναχώρησαν.
Η ανακοίνωση του Τραμπ την
Τετάρτη έχει εξοργίσει τον αραβικό
κόσμο και έχει αναστατώσει
τους δυτικούς συμμάχους της
Ουάσινγκτον. Το καθεστώς της
Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα από

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
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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Τ

ην Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
2017 έγινε η Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ
στην οποίαν παρευρέθηκαν
πάνω από 200 μέλη της
κοινότητας και ήταν μια πολύ
ενδιαφέρουσα συνέλευση

στην οποίαν ελέχθησαν πολλά
και ενδιαφέροντα θέματα. Η
έκθεση των προβλημάτων
που έχει το κτήριο της
κοινότητας και η εκκλησία, προς
δυσφορία μερικών αλλά και η
σκληρή πραγματικότητα των
προβλημάτων είναι κάτι που

δυστυχώς πρέπει να γίνουν. Δεν
θα αναφερθώ ονομαστικά στα
προβλήματα που αναφέρθηκαν,
αλλά είναι ζημιές απαραίτητες
που πρέπει να γίνουν.
Το αισιόδοξο μήνυμα ήταν
η έκθεση της οικοδομικής
Επιτροπής εκ μερος της
οποίας μίλησε ο κ. Αλέκος
Β. Τσακούμης εξηγώντας
λεπτομερώς τα εικονιζόμενα
εντός φυλλαδίου που είχε
διενεμηθεί στα μέλη που
παρευρέθηκαν. Η Επιτροπή
αυτή εργάζεται περίπου πέντε
χρόνια αποσκοπούσα να βρεθεί
οικοδομική εταιρεία στην
οποίαν θα ανατεθεί η έρευνα,
και η άδεια και ανοικοδομής
του κοινοτικού κέντρου και
των οικιών που ανήκουν στην
κοινότητα, παραχωρώντας
στην κοινότητα ένα Κέντρο
σύγχρονο, με αίθουσες για
γραφεία, αίθουσες για σχολείο
και άλλα που θα δούμε μια
μέρα που θα παρουσίασουν
τα πλάνα στην κοινότητα και
σε μια γενική συνέλευση θα
αποφασίσουν τα μέλη για τα
μελλοντικά αυτά σχέδια.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο
της κοινότητας απαρτίζεται
από νέους, με νέες ιδέες και
νέα όνειρα για την πρόοδο
της κοινότητας. Η παλαιά
φρουρά παραιτήθηκε και
δικαιολογημένα ακούγονται
πολλά παράπονα. Ευχόμαστε
αυτά τα νέα βλαστάρια που
είναι τα παιδιά μας, όχι μόνο να
διατηρήσουν αυτά που βρήκαν
αλλά να τα μεγαλώσουν και να
τα αυξήσουν.

Άνω: ο π. Κων/νος Οικονόμου αναφέρθηκε σε θέματα που δημοσιεύουμε
στη σελιδα 26 και για την κατασκήνωση.

Κώστας Καρατσίκης

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ορθόδοξος Κοινότητας
Surrey & Fraser Valley
Την Κυριακή μετά την εκκλησία
στην αίθουστοα της κοινότητας
ήταν προγραμματισμένο να
γίνει η Γενική Συνέλευση της
κοινότητας αλλά λόγω μή
απαρτίας και επειδή μεσολαβούν
οι εορτές η επόμενη Γενική
Συνέλευση θα προγραμματισθεί
με τον καινούργιο χρόνο.
Αλλά ο Πρόεδρος ζήτησε από
τα παρευρεθέντα μέλη εάν
επιθυμούν να παραμείνουν λίγο
και να μιλήσουν χωρίς πρακτικά,
όπως και έγινε. Ο πρόεδρος
κ. Τόνης Ζήσκος αναφέρθηκε
εν συντομία στην πρόοδο της
κοινότητας, στις εργασίες που
έγιναν, στη βοήθεια που είχε η
κοινότητα από εθελοντές, από
την Φιλόπτωχο, των Σύλλογο
Υπερηλίκων ακόμη και από τα
παιδιά του χορευτικού.
Επίσης η σύμβουλος της
Φιλοπτώχου κα Μπέτη

Πώς είναι δυνατόν να
δικαιολογούν άτομα που
καταχράστηκαν εκτός των
χρημάτων την εμπιστοσύνη των
μελών της κοινότητας, και όχι
μόνον.
Πώς είναι δυνατόν μέλη
που θέλουν να βοηθήσουν
οικονομικά την κοινότητα να
δώσουν δωρεές όταν μαθαίνουν
ότι δε υπάρχει εμπιστοσύνη
στον Πρόεδρο ή στον Ταμία
ή στα άτομα που βγάζουν τον
δίσκο;

Στρατιδάκη, ανέφερε ότι κυρίες
από την ελληνική κοινότητα
του Βανκουβερ οργανώνουν
την Κυριακή 14 Ιανουαρίου
2018 μετά την εκκλησία ένα
γεύμα στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο 4500 Arbutus Street
και τα χρήματα θα δοθούν για
την ενίσχυση της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας του
Surrey & Fraser Valley.

Αναφερόμενος ο πρόεδρος στο
θέμα πρώην αξιωματούχου της
κοινότητας που κατηγορείται
για κατάχρηση χρημάτων της
κοινότητας και η υπόθεση
βρίσκεται πλέον στο δικαστήριο,
ανάψανε λίγο τα αίματα όταν
δυο άτομα ζήτησαν από τον
πρόεδρο να μην συνεχίσουν το
δικαστήριο. Αλλά βρέθηκαν
αντιμέτωποι από μέλη που ήταν
ενατίον αυτής της ιδέας.

As το σκεφθούν οι φίλοι αυτοί
που λόγω φιλίας ή άλλων

σχέσεων, ζητούν από την
κοινότητα να ξεχασθεί το θέμα
που ήδη είναι στο δικαστήριο.
Είναι ένα θέμα κοινωνικό
πολύ λεπτό, και ευαίσθητο για
την κοινότητα. Δυστυχώς οι
πολλές προσπάθειες που έγιναν
εκ μέρους της κοινότητας να
αποφύγουν το δικαστήριο
απέφυγαν. Τώρα είναι αργά που
η άλλη πλευρά, εκπλιπαρώντας
φίλους και γνωστούς να
μεσολαβήσουν στην κοινότητα
δεν βρήκαν την συμπάθεια που
περίμεναν από τα μέλη της
κοινότητας,λυπούμαστε.
Κώστας Καρατσίκης
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ωρα να ενεργοποιηθούν
οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου
12.12.2017
Εχει έρθει η στιγμή να σταθεί ο τόπος στα πόδια
του, να γυρίσει σελίδα και να περάσει στην εποχή
μιας ριζικής παραγωγικής ανασυγκρότησης με
δίκαια κοινωνικά χαρακτηριστικά, διαμήνυσε ο
πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 180 χρόνια
λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Σε μήνυμά του που διαβάστηκε στην εκδήλωση,
καθώς ο ίδιος δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω της
συμμετοχής του στη διεθνή σύνοδο στο Παρίσι
για το Κλίμα, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως και σήμερα,
στη φάση που διανύει η χώρα, μετά από μια μακρά
και δύσκολη περίοδο ύφεσης και στασιμότητας, έχει έρθει η στιγμή να σταθεί ο τόπος στα πόδια
του, να ενεργοποιήσει τις παραγωγικές του δυνάμεις και να αξιοποιήσει παραγωγικά το πολύτιμο
επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει.
Σε αυτή τη νέα εποχή, επισήμανε ο κ. Τσίπρας, ο ρόλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μπορεί
και πρέπει να είναι καθοριστικός, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερη και πολύτιμη τη συνεισφορά του, που
διατηρείται ολοζώντανη και σχεδόν δύο αιώνες τώρα, καθιστώντας το Ίδρυμα αναπόσπαστο κομμάτι
της ελληνικής ιστορίας.
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για τεράστια πνευματική και
επιστημονική παράδοση που μας κάνει σήμερα υπερήφανους. Στα 180 χρόνια λειτουργίας του το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδέθηκε στενά με την επιστημονική και την τεχνολογική πρόοδο
και την παραγωγική εξέλιξη του τόπου μας και ανάθρεψε πολλές γενιές επιστημόνων, τους οποίους
εφοδίασε με πλέον σύγχρονες για την εποχή γνώσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάμεσα τους
υπήρξαν κάποια από τα πιο φωτεινά μυαλά του τόπου μας, προσέθεσε και σημείωσε πως δάσκαλοι
στο ΕΜΠ υπήρξαν προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας και κύρους.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως το Πολυτεχνείο, του υψηλότατου επιπέδου γνωστικό και επιστημονικό
έργο, δεν εγκλωβίστηκε ποτέ στα όρια ενός αυστηρού ακαδημαϊκού συντηρητισμού, αλλά αντίθετα
υπήρξε πάντοτε ένας ζωντανός χώρος, όπου μαζί με την επιστήμη και την τεχνική, άνθιζαν οι ιδέες και
οι ευγενείς ανθρώπινες αξίες, και αυτός είναι ο λόγος που το Πολυτεχνείο έδωσε το «παρών» και είχε
τη δική του ξεχωριστή συνεισφορά σε κάποιες από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας, όπως η
εθνική αντίσταση και ο αντιδικτατορικός αγώνας, με αποτέλεσμα να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο
πέρα από την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και με τις αξίες της Δημοκρατίας και της ελευθερίας
στον τόπο μας. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε πως έχει την τιμή να είναι απόφοιτος του ΕΜΠ και
πως γνωρίζει από πρώτο χέρι το πώς στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια του δεν υπηρετείται μόνο η
επιστημονική γνώση και η αγάπη γι’ αυτή τη γνώση, αλλά και παρέχονται στους νέους ανθρώπους και
τα εφόδια για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Ειδική αναφορά έκανε στο νέο νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση, λέγοντας πως δίνεται στο
Πολυτεχνείο όπως και σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας η δυνατότητα
μιας εξωστρεφούς λειτουργίας, μιας λειτουργίας που θα κάνει τα ιδρύματα κοινωνούς, αλλά και
πρωταγωνιστές στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας.
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε το Πολυτεχνείο να συνεχίσει τη φωτεινή του
πορεία στον τόπο μας για πολλές ακόμα εκατοντάδες χρόνια.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Putting smiles on Kids faces and Helping our Community grow
one ball at a time!
Dearest Members,
As we all know Christmas is a time of giving. This year the children
are having a fundraiser to decorate our Community Tree. For every
ball donated, partial proceeds will go to the Building project and
partial proceeds to BC Children’s Hospital. Every little bit helps!!!
Buy a Ball for the tree and help put smiles on children’s faces!!!
Balls are $10, $25 or $50.
Buy one for each family member, one for your family or even one
for a friend and decorate our GIVING TREE and help our community grow one ball at a time!!!
Please look for representatives after church service on Sundays and
other service days or contact the office directly during the week to
buy your “Christmas Giving Tree Balls”.
Warmest regards, The Students and Greek School Committee of
G.O.C.O.E.V.
Χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών μας και
Βοήθεια στην Κοινότητά μας μέσω απ’τα Χριστουγεννιάτικα
στολίδια
Αγαπητά μέλη,
Όπως ξέρουμε, τα Χριστούγεννα είναι ημέρες προσφοράς. Φέτος,
τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου θα αποφάσισαν να στολίσουν το
Χριστουγεννιάτικο δένδρο με διάφορα στολίδια. Το κάθε στολίδι
θα φέρει μαζί του και μια προσφορά από το άτομο ή την οικογένεια
που θα το προσφέρει. Τα χρήματα θα προσφερθούν στο Νοσοκομείο
Παίδων και στο νέο κτήριο της Κοινότητάς μας. Κάθε προσφορά
μας βοηθά πάρα πολύ!!!Κάθε Χριστουγεννιάτικο στολίδι του
δένδρου μας θα βοηθήσει να φέρει χαμόγελα σε πολλά παιδιά!!!
Οι τιμές των Χριστουγεννιάτικων στολίδιων θα είναι
$10, $25 ή $50.
Θα δοθούν αποδείξεις για φορολογικές δηλώσεις για προσφορές
άνω των $10 (Donations over $10 will be given a receipt for income
tax purposes).
Αγόρασε ένα για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, ένα για ολόκληρη
την οικογένεια, ή και για φίλων σας. Βοηθείστε μας να στολίσουμε
το ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΦΟΡΑΣ αυτά τα Χριστούγεννα!!!
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε μέλη του Συμβουλίου μετά την
Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ή καλέστε το γραφείο μας. Καλά
Χριστούγεννα!!
Με θερμότερες ευχές, οι μαθητές και σχολική επιτροπή
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST VANCOUVER
4641 Boundary Road, Vancouver, BC V5R 2N5 | Tel:
604.438.6432

Greek Orthodox
Community of
Surrey &Fraser
Valley Association
Saints Constantine and Helen
Church
13181 96 Avenue, Surrey B.C.

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος π. Κων/νος Καλτσίδης. η Πρόεδρος και
το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
του Ι.Ν. των Αγίων Κωσταντίνου & Ελένης, εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειεσ τους. στις επιχειρήσεις και δωρητές
της οργάνωσης

Χρόνια πολλά για τις γιορτές, Καλά
Χριστούγεννα και το νέο έτος 2018 να
φέρει υγεία, ευτυχία και ειρήνη
στον κόσμο.

Η οικογένεια του Ανδρέα Αρβανίτη, εύχεται
στους συγγενείς, φίλους και σε όλη
την ελληνική παροικία τα φετινά
Χριστούγεννα να αγγίξουν τις καρδιές όλων
μας και να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε
για να είμαστε ευτυχισμένοι.
Υγεία, ευτυχία και ευημερία να φέρει σε
όλους ο καινούργιος χρόνος 2018
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HELLENIC COMMUNITY
OF VANCOUVER
4500 Arbutus Street, Vancouver
B.C. V6J 4A2

HONORING MEDICAL
PROFESSIONALS AND
FIRST RESPONDERS
On Sunday November 12th,
2017 an Artoclasia was celebrated for the feasts of the Holy

Unmercenaries, Patrons of Physicians, and the Holy Archangels and
all Bodiless Powers, Patrons of First Responders. Our Community
honored members who serve in these capacities and prayed for their
health, safekeeping, and salvation.

ST. GEORGE VANCOUVER YOUTH FEEDING THE HOMELESS
On Tuesday November 14th, 2017 the Youth of St. George Vancouver made and distributed over 300
meals to those in need in Vancouver’s Downtown East Side. The
HOPE and JOY Youth ages 5-12
decorated paper bags with prayers
and well wishes, the GOYA Youth
ages 13-17 made the sandwiches and packaged the meals, and
the MET YOUTH - ENA Young
adults, ages 18 +, led by Fr. Constantinos Economos, handed them
out on a cold and windy evening,
bringing joy and blessings to the
less fortunate. Pictured are GOYA
and ENA members with the packaged meals.

ο καινούργιος χρόνος 2018

Φιλόπτωχος Αδελφότης Αγίου Γεωργίου
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης,
οι Ιερείς Πάτερ
Κωσταντίνο Οικονοµου,
Πρωτοπρεσβύτερο Δηµήτρη
Παρτσαφα,

Εύχονται
στα Μέλη και Οµογένεια

Χρόνια Πολλά,
Καλά Χριστούγεννα
Ευτυχισµένο
και Ειρηνικό το Νέο
Ετος 2018
A heartfelt thank you for your
continued support for, “Your
support allows us to support
those in need.”

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 2018 να φέρει υγεία , ευημερία,
ευτυχία και πολύ αγάπη.

Tel: 604 253-8714

2411 Nanaimo Street, Vancouver, B.C. V5N 5G5

Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου
“TROCADERO”
και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη
την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Bouzouki Night

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ

Yianis Sahamis Sofia Roberto

HAPPY NEW YEAR

Saturday December 16 limited seating
Saturday December 30 On The Eve Of The Eve

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Οι τρείς κουρείς Νίκος Μεσοτοπίτης,
Νίκος Στρατιδάκης και Βασίλης (Bill)
Μεσοτοπίτης, εύχονται στους πελάτες,
συγγενείς, φίλους και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ
ΦΕΡΕΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΥΤΥΧΊΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
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Η Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ τσακίζει Μπουτάρη:
Δεν έχεις ίχνος σεβασμού
20 Νοεμβρίου 2017
Ο σάλος που έχει ξεσπάσει λόγω της απόφασης του
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, να αποκαλέσει
τα Σκόπια … «Μακεδονία» μετά την συνάντησή του με τον
πρωθυπουργό της γείτονος χώρας, Ζόραν Ζάεφ, δεν δείχνει
σημάδια υποχώρησης.
Με την ενέργειά του αυτή βάζει την δική του προσωπική
ατζέντα «μπροστά» και ξεχνά ότι στην συνάντηση αυτή
παρίστατο σαν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και όχι σαν ιδιώτης.
Οπότε έπρεπε να τηρήσει την εθνική γραμμή και όχι να
εκφράζει τις δικές του … απόψεις.
Με έντονη ανακοίνωσή της, η Παμμακεδονική Ένωση
ΗΠΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου
Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας «ανοησίες» τις δηλώσεις τους, για τις οποίες στο παρελθόν είχε ζητήσει
συγγνώμη.
Η ανακοίνωση:
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, έχει ως εξής:
«Τίποτα πλέον δεν μας προκαλεί εντύπωση και έκπληξη όσον αφορά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη
Μπουτάρη!
Μας προκαλεί όμως οργή και απογοήτευση το νέο ολίσθημα του συγκεκριμένου κυρίου! Ο κ. Μπουτάρης, με
μία αβάσταχτη ελαφρότητα, απεκάλεσε Μακεδονία την γειτονική χώρα κατά την διάρκεια της επίσκεψης του
εκεί, ενώ αργότερα, με περίσσιο θράσος, τόνισε ότι τον αφήνουν παγερά αδιάφορο οι επικρίσεις για την στάση
του.
Ως Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ, γνωρίζουμε πολύ καλά την κρισιμότητα της συγκεκριμένης στιγμής και
ενώ βρισκόμαστε λίγο πριν δρομολογηθούν νέες διαπραγματεύσεις για το θέμα της ονομασίας!», συνεχίζει
η Παμμακεδονική και τονίζει ότι «εμείς με τους αγώνες μας υπό αντίξοες συνθήκες στέλνουμε ένα βροντερό
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Καμία ονομασία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει την χρήση του
όρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!».
Εσείς κ. Δήμαρχε Γιάννη Μπουτάρη, επιβεβαιώνετε αυτό που λένε πολλοί! Δεν δείχνετε να γνωρίζετε σε ποια
πόλη είστε Δήμαρχος! Δεν δείχνετε να γνωρίζετε την ιστορική αλήθεια! Δεν έχετε κανένα ίχνος σεβασμού
απέναντι στους πολίτες που σας εξέλεξαν αλλά και στην πόλη που βρίσκεστε!
Στο παρελθόν είχατε ζητήσει συγγνώμη για παρόμοιες ανοησίες, πλέον όμως καμία συγγνώμη σας, δεν μας
πείθει, κανένα πολιτικό σας τέχνασμα δεν αλλάζει την απαράδεκτη εικόνα σας!
Ως Παμμακεδονική Αμερικής, δηλώνουμε απερίφραστα, ότι πλέον ΔΕΝ υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν
ανθρώπινα λάθη! Υπάρχουν μόνο πολιτικά παιχνίδια από ανιστόρητους ή ύποπτους για το εθνικό συμφέρον!
Η ιστορία, αυτούς που την λυμαίνονται και δεν την σέβονται, τους βάζει στο μαύρο χρονοντούλαπο της! Εκεί
ανήκετε κύριε Μπουτάρη!
Ως απόδημοι Έλληνες με καταγωγή από τον ιερό τόπο της Μακεδονίας, κάνουμε έναν αγώνα για την
αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ανοίγουν κερκόπορτες από μέσα για
μία ακόμη φορά!
Κύριε Μπουτάρη με την στάση σας δεν ανήκετε στην υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν μπορείτε να
εκπροσωπείτε την Πρωτεύουσα της Μακεδονίας! Μπορείτε όμως επάξια να γίνετε.
Εσείς κ. Δήμαρχε Γιάννη Μπουτάρη, επιβεβαιώνετε αυτό που λένε πολλοί! Δεν δείχνετε να γνωρίζετε σε ποια
πόλη είστε Δήμαρχος! Δεν δείχνετε να γνωρίζετε την ιστορική αλήθεια!

ΠΕΝΘΗ
ΒΕΖΟΣ ΕΛΠΙΔΑ
1932-2017
Πέθανε στο Βανκουβερ στις 26 Οκτωβρίου
2017 η ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΖΟΥ. Το τρισάγιο
έγινε στην εκκλησία των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017,
στις 7 μ.μ. και η κηδεία έγινε στις 8
Νοεμβρίου 2017. Η Ελπίδα ΒΕΖΟΣ αυτή
και η οικογένειά της ήταν εθελόντρια στη
Φιλόπτωχου Αδελφότητα του Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου-Δημητρίου.
Στην οικογένειά της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1934-2017
Πέθανε στο Βνακούβερ στις 27 Οκτωβρίου
2017 η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ. Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τετάρτη
1η Νοεμβρίου 2017 και η κηδεία έγινε την
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 κα η ταφή στο
κοιμητήριο Forest lawn memorial Park Burnaby. Στα παιδιά της Γιώργο (Μπέτη), Αννα
(John) στα εγγόνια Johnny and Marcus. Στα
αδέλφια της Δημήτρη, Πήτερ και οικογένειες, και στην αδελφή
της Γεωργία και οικογένειά της, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΞΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
1941-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28 Οκτωβρίου 2017
ο ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΞΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στη Μεσσήνη,
τον Απρίλιο 1941. Το τρισάγιο έγινε την Κυριακή
29 Οκτωβρίου 2017 στο Mount Pleasant Funeral
Home, 306 East 11th Ave, Vancouver.
Στη σύζυγό του Έφφη, στα παιδιά του John (Jaime), daughter Valery, grandsons. Philip, Kosta,
and Stephen.Στον αδελγό του Γιώργο και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΤΑΡΠΟΥΣΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις27 Νοεμβρίου 2017 η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑΡΠΟΥΣΚΑ. Η κηδεία της έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 2017 στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 12 μ.μ. Στης κόρη της Κατερίνα
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Δεν έχετε κανένα ίχνος σεβασμού απέναντι στους πολίτες που σας εξέλεξαν αλλά και στην πόλη που βρίσκεστε!
Στο παρελθόν είχατε ζητήσει συγγνώμη για παρόμοιες ανοησίες, πλέον όμως καμία συγγνώμη σας, δεν μας
πείθει, κανένα πολιτικό σας τέχνασμα δεν αλλάζει την απαράδεκτη εικόνα σας».
Πυρά και από την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
Ανοιχτή επιστολή προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης κοινοποίησε π πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Γεώργιος Τζούλης, κατηγορώντας τον ευθέως για φιλοσκοπιανά
και φιλοτουρκικά… αισθήματα.
Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής :
«Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, και με αφορμή την επίσκεψη του
δημάρχου Θεσσαλονίκης και τις δηλώσεις του στα Σκόπια, εκφράζω την αγανάκτησή μου για την συνεχιζόμενη
περίεργη, ανθελληνική και άκρως εθνικά επικίνδυνη στάση, του κακή τη μοίρα, δημάρχου της πόλης μας. κύριε
Μπουτάρη (το μικρό κ δεν είναι ορθογραφικό λάθος, τέτοιο σε πρέπει!!).
Εμάς τους Μακεδόνες δεν είναι η πρώτη φορά που μας προκαλείς με τις δηλώσεις σου σχετικά με τα Σκόπια τα
οποία εσύ αποκαλείς ανερυθρίαστα Μακεδονία. Εξάλλου, τα δύο βασικά σου χαρίσματα όλα αυτά τα χρόνια,
πρόκληση και μόνον προκαλούν.
Πρωτίστως ο φιλοτουρκισμός σου (πρόταση για αλλαγή ονομάτων των δρόμων της Θεσσαλονίκης, ακόμα και
αυτής της ..ιερής οδού Αγίου Δημητρίου, με τούρκικα ονόματα, και δεύτερον ο φιλοσκοπιανισμός σου, με το
χάρισμα του ονόματος της αγαπημένης μας Μακεδονίας στους σφετεριστές ανιστόρητους γείτονές μας τους
Σκοπιανούς. Όμως αιτία του σχολείου μου αυτού στάθηκε ΚΥΡΙΩΣ η απάντησή σου στην κριτική που δέχθηκες
για το γεγονός πως αποκάλεσες τα Σκόπια Μακεδονία και η επιχειρηματολογία σου!!!
Σχολιάζω ένα προς ένα τα επιχειρήματά σου:
1) Χαρακτηρίζεις “θόρυβο” την αντίδραση των Μακεδόνων για την απαράδεκτη δήλωσή σου υπέρ των Σκοπίων,
εσύ ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, της πρωτεύοσας της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και ότι αυτό σε “αφήνει παγερά
αδιάφορο”. Οι Μακεδόνες θα σε κρίνουν και για το ..νταιλίδικο ύφος σου και για την υποτιμητική για αυτούς
δήλωση.
2) Αποκαλείς ” εθνοκοκάπηλους” όλους εμάς τους Μακεδόνες που δεν δέχονται να χαρίσουν το ιερό όνομα της
πατρίδας μας στους παραχαράκτες της ιστορίας μας, Σκοπιανούς. Ασχολίαστο!!!
3) Δηλώνεις πως ένα από τα θέματα που συζητήσατε με τους Σκοπιανούς ήταν ” ..η ανάπτυξη των δρόμων του
κρασιού” (σου;)
4) Με ποιό δικαίωμα, δήμαρχος εσύ της Θεσσαλονίκης, δέχεσαι ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΗΣΗ πως “η θέση της
Ελλάδος για την ονομασία των Σκοπίων “είναι υπέρ μιας “σύνθετης ονομασίας” ‘Oταν πρώτος εσύ θα έπρεπε
να είσαι αντίθετος, όσο τουλάχιστον είσαι δήμαρχος Θεσσαλονίκης, διότι ως απλός Μπουτάρης μπορείς να
δηλώνεις και να δέχεσαι ό,τι δήποτε επιθυμείς και σε εκφράζει ως άνθρωπο ακόμα και ως κρασοπαραγωγό!!
5) Το πιο όμως ανησυχητικό κύριε Μπουτάρη, είναι ότι με τη γραπτή σου δήλωση, αφήνεις να εννοηθεί πως με
τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ, Κοτζιά, αποκάλεσες τα Σκόπια Μακεδονία. Αν
αυτό είναι πραγματικότητα τότε η αντίδραση των Ελλήνων και όχι μόνο των Μακεδόνων πρέπει να είναι άμεση
και δυναμική.
Κανείς δεν έδωσε το δικαίωμα σε κανέναν πολιτικό, σε κανένα κόμμα, σε κανένα δήμαρχο να ξεπουλήσει το
όνομα της πατρίδας μας, ούτε με αντάλλαγμα την “ανάπτυξης του τουρισμού” όπως ο ίδιος ισχυρίζεσαι ούτε για
την προώθηση των κρασιών, ούτε για το ότι έτσι η Θεσσαλονίκη μας θα “γίνει Μητρόπολη των Βαλκανίων”. Τη
Θεσσαλονίκη μας την θέλουμε πρωτίστως, πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας.
Τελειώνοντας κ. Μποτάρη, ας γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν την ίδια με σένα άποψη, πολιτικοί, για την ονομασία
των Σκοπίων, πως πριν βάλλουν την υπογραφή τους σε μια τέτοια απόφαση, ας το σκεφθούν καλύτερα, γιατί θα
βρουν απέναντι τους το σύνολο των Ελλήνων και τότε θα είναι … αργά για όλους σας».

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

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
Tel: 604-732-8608

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

O Γιάννης Χήρας και η οικογένειά του εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την ομογένεια χρόνια πολλά. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018
ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

25 χρόνια από την ίδρυσή του
το ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΑΝΟ»
στην Μπρόντγουεη.

Χταπόδι τουρσί
για τα τις γιορτές,
καπνιστός Σολομός
και λακέρδα

160 gm

25 χρόνια δημιουργίας με
απολαυστικά παραδοσιακά γλυκά,
με ποιότητα και ασυναγώνιστη
γεύση.

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

Ο Έρικ Σαγεώργης και η
οικογένειά του ευχαριστούν
την ομογένεια για την υποστήριξη και εύχονται

Καλά Χιστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος 2018
ΓΝΩΜΗ - OPINION
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