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Γουάτσα (Fairfax): Το 2018 θα είναι η χρονιά της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας:

«Πρέπει να
είμαστε σαφείς
απέναντι
στην Τουρκία»

14 Μαρτίου 2018

Ιδιαίτερα αισιόδοξος
εμφανίζεται ο Πρεμ Γουάτσα
για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας. «Το 2018 θα είναι η
χρονιά της Ελλάδας» γράφει ο
ισχυρός άνδρας της Fairfax στο
ετήσιο γράμμα του προς τους
επενδυτές προσθέτοντας ότι
με την χώρα μας να επιστρέφει
στην αγορά ομολόγων και
σε μια δυνατή οικονομική

ανάπτυξη αναμένεται ότι οι
«ελληνικές επενδύσεις μας θα
πάνε πολύ καλά (επιτέλους!)».
«Δεδομένου το πόσο έχει
υποχωρήσει η ελληνική
οικονομία είναι πολύ πιθανό
η Ελλάδα να παρουσιάσει μια
δυνατή ανάκαμψη για την
επόμενη τετραετία», σημειώνει
ακόμη ο κ. Γουάτσα.

Greek-French Alexandre Desplat Wins His
2nd Oscar, Thanks
His Greek Mother
March 6, 2018
Composer
Alexandre
Desplat’s
music for
“The Shape
of Water”
has won the
Academy
Award for
best original
score.

and “Shape of Water” director Guillermo del Toro.

He thanked
his mother, who he
said turns
90 this year
and “she’s
Greek, by
the way”,

Desplat’s parents, (French father, Greek mother), met while both
were studying in the United States at the University of California,
Berkeley, and then they moved to Paris where he was born and
raised.
Against all odds, love won out at the 90th Academy Awards.
Guillermo del Toro’s lavish, full-hearted monster romance “The
Shape of Water” swam away with best picture at an Oscar ceremony
flooded by a sense of a change for a movie business confronting the
post-Harvey Weinstein era. The ceremony, held Sunday at the Dolby
Theatre in Los Angeles, exorcised some demons — like last year’s
envelope fiasco — and wrestled with other, deeper problems in Hollywood, like gender equality and diversity.
“The Shape of Water,” which came in with 13 nods, took a leading
four awards, including best production design, best score and best
director for del Toro. The Cold War-set movie, about a mute woman
and a captive fish-man, is del Toro’s Technicolor ode to outsiders of
all kinds — and species.
“The greatest thing that art does, and that our industry does, is erase
the lines in the sand,” said del Toro, accepting the best director
award.
Source: thenationalherald.com

Αναφερόμενος ειδικά στην
Eurolife, ο ινδοκαναδός γκουρού
των επενδύσεων αναφέρει ότι
η ασφαλιστική έχει αποφέρει
στην Fairfax κέρδη ύψους 111
εκατ. από τότε που την αγόρασε,
επωφελούμενη κυρίως από
το χαρτοφυλάκιο ελληνικών
ομολόγων ύψους 1 δισ. ευρώ
που κατέχει.
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι
που είμαστε συνεργάτες
με τον Αλέξανδρο (σ.σ.
Σαρρηγεωργίου) και την ομάδα
του στην Eurolife καθώς χτίζουν
μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία
στην Ελλάδα», γράφει ο κ.
Γουάτσα.
Ο ίδιος εμφανίζεται
ενθουσιασμένος με την
επένδυση στην Grivalia Properties. «Έχουν περάσει έξι χρόνια
από τότε που πρωτογνωρίσαμε
τον Γιώργο Χρυσικό, τον
εξαιρετικό διευθύνοντα
σύμβουλο της Grivalia.
Ο Γιώργος έχει οδηγήσει
την εταιρεία εν μέσω της
οικονομικής κρίσης με
εξαιρετικό τρόπο, αγοράζοντας
μόνο τα πιο υψηλής ποιότητας
εμπορικά ακίνητα και εμπορικά
κέντρα, με μεγάλες εκπτώσεις
και αποδόσεις της τάξης του 8%
με 10%, χωρίς να καταφεύγει σε
υπερβολική μόχλευση και πάντα
στοχεύοντας μακροπρόθεσμα»,
γράφει ο κ. Γουάτσα.
Για την Eurobank ο διευθύνων
σύμβουλος της Fairfax αναφέρει
ότι καθώς αυτή είναι η χρονιά
της Ελλάδας η τράπεζα θα
ευνοηθεί σε μεγάλο βαθμό,
καθώς μειώνεται το απόθεμα
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων της.
«Η Eurobank διοικείται με
εξαιρετικό τρόπο από τον
Φωκίων Καραβία… είναι
καλά κεφαλαιοποιημένη και
αναμένουμε ότι θα περάσει
τα stress tests», γράφει ο κ.
Γουάτσα και προσθέτει:
«Με την τιμή της μετοχής να
βρίσκεται στα 74 λεπτά του
ευρώ και την εσωτερική της
αξίας (book value) να εκτιμάται
στα 2,64 ευρώ ανά μετοχή,
πιστεύουμε ότι η Eurobank είναι
μια από τις πιο φθηνές μετοχές
του κόσμου. Ας δούμε τι θα
συμβεί φέτος!».
Πηγή:Tribune.gr
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«Να είμαστε ευθείς προς την τουρκική πλευρά ως προς τον σεβασμό
του διεθνούς δικαίου αλλά και να διατηρήσουμε τις πόρτες του
διαλόγου ανοιχτές» ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά
την είσοδό του στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
Υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή Ευρώπη που θα αποτελέσει
έναν ισχυρό «παίχτη» αλλά και θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις
γεωπολιτικές προκλήσεις.
Ζήτησε τη στήριξη όλων των χωρών της Ε.Ε. κατά των πολιτικών
καταστρατήγησης από τρίτες χώρες, ζητώντας να χρησιμοποιηθούν
όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά εργαλεία.
«Νομίζω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη.
Χρειαζόμαστε μια μεταρρυθμισμένη Ευρωζώνη, έναν ισχυρό και
δεσμευτικό κοινωνικό πυλώνα, μια έγκυρη τραπεζική ένωση» είπε.
Πηγή: TA NEA

«Πάγιο αίτημα ο σεβασμός διεθνούς δικαίου»

Απελευθέρωση των Ελλήνων
στρατιωτικών ζητεί
το Ευρωκοινοβούλιο
Προειδοποίηση προς την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο
απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι,
ζητώντας και την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.
«Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι πάγιο αίτημα μας και αυτό
περιλαμβάνει και τους δύο Ελληνες στρατιωτικούς» είπε ο Α.Ταγιάνι
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συμμετοχή του στη
Σύνοδο Κορυφής.
«Έχουμε καλέσει την Τουρκία να τους απελευθερώσει πολύ
γρήγορα» προσέθεσε, αναφέροντας ότι «η Τουρκία είναι ένας
από τους συνομιλητές μας αλλά οφείλουν να σέβονται το διεθνές
δίκαιο».
Νωρίτερα, σύγχυση προκλήθηκε μετά από δημοσίευμα της

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Απελευθέρωση των Ελλήνων
στρατιωτικών ζητεί
το Ευρωκοινοβούλιο
(Συνέχεια από σελίδα 1)

«απαράδεκτο το γεγονός ότι
η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ,
εξακολουθεί να εντείνει
εσκεμμένα τις συγκρούσεις
και τις εντάσεις εναντίον της
Κύπρου». Οι ηγέτες του ΕΛΚ
εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες
για τις συνεχείς επιθετικές
ενέργειες της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο και
ειδικότερα για τις κλιμακούμενες
παραβιάσεις της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κύπρου στα χωρικά ύδατά
της και στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη.
«Η συμπεριφορά αυτή
αποσταθεροποιεί την ασφάλεια
στην περιοχή και είναι αντίθετη
με την υποχρέωση της Τουρκίας
να σέβεται τις σχέσεις καλής
γειτονίας με όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ», τονίζει στη δήλωσή
του ο Ζ. Ντολ.

εφημερίδας Hurriyet, σύμφωνα
με το οποίο στην εξωτερική
μνήμη κινητού τηλεφώνου των
δύο στρατιωτικών βρέθηκαν
στρατιωτικά σχεδιαγράμματα.
Την είδηση, ωστόσο, διαψεύδει
το ελληνικό Πεντάγωνο,
υποστηρίζοντας ότι τα κινητά
ελέγχθηκαν, παρουσία Ελληνα
εμπειρογνώμονα, και ήταν
«καθαρά».
Τις πρόσφατες προκλητικές

ενέργειες της Τουρκίας
καταδίκασαν οι ηγέτες του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(ΕΛΚ), που συναντήθηκαν
την Πέμπτη στις Βρυξέλλες,
ζητώντας από την Τουρκία
να σεβαστεί την εδαφική
ακεραιότητα της Κύπρου
και να ξεκινήσει διάλογο με
την Ελλάδα για την άμεση
απελευθέρωση των Ελλήνων
στρατιωτών.
Ο πρόεδρος του ΕΛΚ Ζόζεφ
Ντολ δήλωσε ότι είναι

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος
του ΕΛΚ επισημαίνει πως η
ασφάλεια στη Μεσόγειο δεν
πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.
«Καλούμε την Τουρκία να
αποφύγει αμέσως τη μελλοντική
επιθετικότητα και να σεβαστεί
την εδαφική ακεραιότητα της
Κύπρου. Η Τουρκία πρέπει
επίσης να ξεκινήσει διάλογο με
την Ελλάδα για να επιτρέψει
την άμεση απελευθέρωση των
δύο Ελλήνων στρατιωτών
που συνελήφθησαν την 1η
Μαρτίου», αναφέρει ο Ζ. Ντολ.

Nancy Papaioannou: The First Greek American
Woman President of a Bank in New York
March 14, 2018
On international women’s day we met Nancy Papaioannou, the
first Greek-American woman who became a president of a bank
in the United States. Papaioannou, today the president of Atlantic Bank, talks to us about how it is to work in a men’s world and
what was her secret to success.
The Greek-American who still remains a big advocate of Greece
came to the States as a young employee from the Bank of Greece
– then the parent company of Atlantic Bank. Starting from zero,
she worked in all aspects of banking for Atlantic Bank while she
was trying to figure out life in New York City.
“It wasn’t easy but the tough times build you up,” says Papaioannou, today the head of the banking institution who has connected its history with the history of the
Greek American community in New York.
Source: usa.greekreporter.com
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Πούτιν: Το προφίλ του Ρώσου προέδρου που
κρατά για τέταρτη θητεία τα κλειδιά του Κρεμλίνου
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Έπειτα από 18 χρόνια στην εξουσία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενσαρκώνει με πυγμή τη φιλοδοξία μιας μεγάλης Ρωσίας που ξαναβρήκε την ισχύ της, με τίμημα μία άνευ
προηγουμένου ένταση στις σχέσεις της με τη Δύση και την οπισθοδρόμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Νικητής, έχοντας εξασφαλίσει το 73,9% των ψήφων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των exit poll, με την ολοκλήρωση μίας εκλογικής διαδικασίας με φόντο πλήθος
καταγγελιών για νοθεία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κρατά τα κλειδιά του Κρεμλίνου για τέταρτη θητεία. Δηλαδή μέχρι το 2024, όταν θα είναι 72 ετών, και 25 χρόνια αφού
ορίσθηκε διάδοχος του Μπορίς Γέλτσιν.
Πρώην αξιωματικός της KGB, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, 65 ετών, ανέλαβε το 2000 την εξουσία μίας χώρας με αποσταθεροποιημένη ηγεσία και παραπαίουσα οικονομία.
Για πλήθος συμπατριωτών του είναι ο άνθρωπος της σταθερότητας και μίας νέας ευημερίας χάρη στην εκμετάλλευση του πετρελαϊκού μπουμ επί σειρά ετών, αλλά για
άλλους ευθύνεται για τη σαφή υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στη χώρα του.
Στη διεθνή σκηνή, αυτός που χαρακτήρισε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική
καταστροφή του 20ού αιώνα», έβαλε ως στόχο να επαναφέρει την επιρροή της Ρωσίας στον κόσμο μετά τη
διάλυση την πτώση της ΕΣΣΔ και τα χαώδη χρόνια της περιόδου Γέλτσιν που ακολούθησαν.
Η μέθοδός του, ένας εμμονικός και υπομονετικός αγώνας, παρακολούθηση των σημείων αδυναμίας του
αντιπάλου, εξηγούσε το 2013 ο κάτοχος οκτώ νταν στο τζούντο, απαντώντας σε έναν Ρώσο που του ζητούσε να
κάνει τα πάντα «για να φτάσει και να ξεπεράσει την Αμερική», ένα παλιό σύνθημα της σοβιετικής εποχής.
Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Συρία, όπου η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας από το 2015 για
την υποστήριξη του καθεστώτος της Δαμασκού άλλαξε την πορεία του πολέμου και επέτρεψε στον Μπασάρ αλ
Ασαντ να παραμείνει στην εξουσία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Δύσης που παραμερίστηκε.
Τον περασμένο χρόνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε τον μανδύα του ανορθωτή της μεγάλης Ρωσίας με την
προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, μετά την επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων και ένα
δημοψήφισμα που κρίθηκε παράνομο τόσο από το Κίεβο, όσο και από τις δυτικές χώρες.
Στη διεθνή σκηνή, αυτός που χαρακτήρισε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική
καταστροφή του 20ού αιώνα», έβαλε ως στόχο να επαναφέρει την επιρροή της Ρωσίας στον κόσμο μετά τη
διάλυση την πτώση της ΕΣΣΔ και τα χαώδη χρόνια της περιόδου Γέλτσιν που ακολούθησαν.
Η μέθοδός του, ένας εμμονικός και υπομονετικός αγώνας, παρακολούθηση των σημείων αδυναμίας του
αντιπάλου, εξηγούσε το 2013 ο κάτοχος οκτώ νταν στο τζούντο, απαντώντας σε έναν Ρώσο που του ζητούσε να
κάνει τα πάντα «για να φτάσει και να ξεπεράσει την Αμερική», ένα παλιό σύνθημα της σοβιετικής εποχής.
Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Συρία, όπου η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας από το 2015 για την υποστήριξη του καθεστώτος της Δαμασκού άλλαξε την πορεία του πολέμου και
επέτρεψε στον Μπασάρ αλ Ασαντ να παραμείνει στην εξουσία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Δύσης που παραμερίστηκε.
Τον περασμένο χρόνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε τον μανδύα του ανορθωτή της μεγάλης Ρωσίας με την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, μετά την επέμβαση των ρωσικών
δυνάμεων και ένα δημοψήφισμα που κρίθηκε παράνομο τόσο από το Κίεβο, όσο και από τις δυτικές χώρες.
Η επιχείρηση αυτή αύξησε το κύρος του στο εσωτερικό, αλλά έγινε η αιτία για την μεγαλύτερη κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου , σε συνδυασμό με
την υποστήριξη της Μόσχας προς την αποσχιστική εξέγερση στην ανατολική Ουκρανία, την οποία διαψεύδει το
Κρεμλίνο.
Στις εντάσεις ως προς τη Συρία και την Ουκρανία προστέθηκαν μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην
προεδρία των ΗΠΑ οι κατηγορίες για ανάμειξη της Μόσχας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και πιο πρόσφατα
η κρίση στις σχέσεις Λονδίνου -Μόσχας μετά την δηλητηρίαση του πρώην ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι
Σκριπάλ και της κόρης του στο βρετανικό έδαφος.
Παθιασμένος με τα σπορ, ο Πούτιν θέλησε να επιβάλει τη χώρα του και ως αθλητική δύναμη.
Το 2014, η Ρωσία οργάνωσε τους ακριβότερους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της ιστορίας στο Σότσι. Αλλά το
όνειρα του Κρεμλίνου σκιάστηκαν από τις κατηγορίες για θεσμοποιημένο ντόπινγκ - το οποίο επίσης διαψεύδει μετά την δημοσίευση της έκθεσης ΜακΛάρεν το 2016.
«Χτύπα πρώτος»
Γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου 1952 σε οικογένεια εργατών που έμενε σε διαμέρισμα του ενός δωματίου σε εργατική
πολυκατοικία του Λένιγκραντ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προοριζόταν για το Κρεμλίνο.
Από την νεανική του ζωή στους δρόμους του Λένιγκραντ, όπως δήλωσε το 2015, έμαθε ένα πράγμα: «Εάν ο καυγάς
είναι αναπόφευκτος, χτύπα πρώτος».
Εφοδιασμένος με πτυχίο Νομικής, μπαίνει στην KGB, όπου γίνεται εξωτερικός πράκτορας. Θα σταλεί σε ένα
ταπεινό πόστο στη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας από το 1985 μέχρι το 1990.
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο πράκτορας της KGB μεταλλάσσεται σε σύμβουλο για τις εξωτερικές
σχέσεις του τότε φιλελεύθερου δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης Ανατόλι Σαμπτσάκ. Από εκεί αρχίζει η θεαματική άνοδός του.
Το 1996 καλείται να εργαστεί στο Κρεμλίνο. Το 1998 ορίζεται αρχηγός της FSB, διαδόχου της KGB, και μόλις έναν χρόνο αργότερα, ορίζεται πρωθυπουργός από τον Μπορίς Γέλτσιν.
Ο Γέλτσιν και το περιβάλλον του είχαν γοητευτεί από «τη διακριτικότητα και την αποτελεσματικότητα» του άνδρα αυτού με το γυμνό μέτωπο και το διαπεραστικό βλέμμα. Ορισμένοι συνεργάτες
του Γέλτσιν θεωρούν τότε ότι θα μπορέσουν να τον χειραγωγήσουν εύκολα. Ο Πούτιν όμως ξεκινά μια επιχείρηση ανασύστασης μιάς ισχυρής και συγκεντρωτικής κρατικής εξουσίας και ενίσχυσης
των προεδρικών εξουσιών.
Καλλιεργώντας ήδη την εικόνα του σκληρού, την 1η Οκτωβρίου 1999, έπειτα από ένα κύμα επιθέσεων, ξεκινά τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, έναν αιματηρό πόλεμο που σημαδεύεται από τις
ωμότητες του ρωσικού στρατού και τον τυφλό βομβαρδισμό του Γκρόζνι.
Ο πόλεμος αυτός θα γίνει το θεμέλιο της δημοφιλίας του στη Ρωσία και η βάση της εικόνας του ως ανθρώπου με
σιδηρά πυγμή που δεν φοβάται τις δύσκολες αποφάσεις
Όταν ο Μπορίς Γέλτσιν παραιτείται στο τέλος του 1999 και ορίζει διάδοχό του τον πρωθυπουργό του, ο Βλαντίμιρ
Πούτιν έχει ήδη γίνει ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας.
Εκλέγεται εύκολα το 2000 και επιταχύνει την εδραίωση της εξουσίας του βασιζόμενος στους κρατικούς θεσμούς
ισχύος, τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τον στρατό, και στους ανθρώπους του στην Αγία Πετρούπολη.

Κύμα αμφισβήτησης
Στρέφεται προς τους ολιγάρχες, τους επιχειρηματίες που έκαναν περιουσίες εκμεταλλευόμενοι τις
αδιαφανείς ιδιωτικοποιήσεις της δεκαετίας του ΄90, τους αποκλείει από το πολιτικό παιγνίδι και
καταδιώκει και φυλακίζει τους μη συνεργάσιμους, όπως ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, της Iukos.
Το Κρεμλίνο θέτει υπό έλεγχο τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα, αφού η ελευθερία του τόνου που έχουν
αποκτήσει κατά τη δεκαετία του ‘90 ενοχλεί. Πλέον, η τηλεόραση βρίσκεται στην υπηρεσία του
Βλαντίμιρ Πούτιν.
Το 2008, περιορισμένος από το ρωσικό Σύνταγμα που προβλέπει δύο μόνο συνεχείς προεδρικές θητείες,
ο Πούτιν αναθέτει προσωρινά την προεδρία στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ και κρατά για τον εαυτό του το
πόστο του πρωθυπουργού. Η ανακοίνωση το 2011 την πρόθεσής του να επανέλθει στην προεδρία και
για εξαετή θητεία προκαλεί πρωτοφανές κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας, το οποίο θα καταπέσει μετά την
εύκολη επανεκλογή του την άνοιξη 2012. Θα ακολουθήσει η υιοθέτηση σειράς νόμων που περιορίζουν τις ελευθερίες και η ισχυρή και συστηματική καταστολή κάθε μορφής
αμφισβήτησης.
Εξαιρετικά διακριτικός ως προς την ιδιωτική του ζωή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει δύο κόρες από την πρώην σύζυγό του, με την οποία πήρε διαζύγιο το 2013. Θέλει να καλλιεργεί
την εικόνα του ανθρώπου με λιτή και «κανονική» ζωή, που αγαπά «τα ιστορικά μυθιστορήματα και την κλασική μουσική».
Του αρέσει επίσης να σκηνοθετεί τον εαυτό του κάνοντας επιδείξεις τζούντο, κάνοντας ιππασία γυμνός από τη μέση και πάνω, σβήνοντας πυρκαγιές ως κυβερνήτης
πυροσβεστικού αεροπλάνου.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Γράφει ο π. Τιμολέων Πράττας,
Ιερατικός Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου-Δημητρίου
Ανατολικού Βανκούβερ
Με την χάρη του Θεού, η
Μεγάλη Εβδομάδα ξαναήρθε.
Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό,
είναι καιρός να συμπορευθεί
με τον Νυμφίο Χριστό, και να
Τον δεί ως «ο πρωτότοκος των
νεκρών». Περπατά το μονοπάτι
της συγχώρεσης, μετάνοιας,
νηστείας, φιλανθρωπίας, και
προσευχής, ώστε να φθάσει στην
ώρα του «Χριστός ανέστη».
Τη Κυριακή των Βαϊων,
ρωτούμε τον Κύριο να
μας ευλογήσει τη Μεγάλη
Εβδομάδα. Τα βάγια που
παίρνουμε σπίτια μας είναι μια
υπόσχεση στον Χριστό: όπως τα
παιδιά τότε, θα Σε υμνολογούμε
όλη τη ζωή μας.
Το «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται»
στις ακολουθίες του Νυμφίου

φέρνει στο νου μας την Δευτέρα
Παρουσία. Ο Δίκαιος Κριτής
δείχνει την αγάπη Του όταν
Τον ρωτήσουμε για συγχώρεση
με «καρδία συντετριμμένη και
τεταπεινωμένη». Εμείς πρέπει
να ζούμε ως πιστοί στην πράξη,
και όχι όπως οι Φαρισαίοι της
εποχής του Χριστού.
Το Μυστήριο του Ευχελαίου της
Μεγάλης Τετάρτης είναι τόσο
σημαντικό για την πνευματική
μας πορεία την Μεγάλη
Εβδομάδα. Προσευχόμαστε για
την σωματική και πνευματική
υγεία μας, αλλά και για την
υγεία των συνανθρώπων μας.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι η
υγεία είναι δώρο Θεού. Ο
άνθρωπος, όμως, που μετανοεί
στο κρεββάτι της αρρώστιας
έρχεται δίπλα στον Χριστό. Η

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

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους,
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ.,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσε¬¬¬ς, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)
25η Μαρτίου 1821 και η άλλη Ελλάδα
Εγκύκλιος 25ης Μαρτίου 1821
Μητροπολίτη Σωτηρίου

Τ

ετρακόσια χρόνια
εξουθενωτικής
σκλαβιάς. Η οθωμανική
αυτοκρατορία εγκολπώθηκε
τη θρησκεία του Μωάμεθ,
αλλά αυτή στην ουσία δεν
είναι θρησκεία. Eίναι πολιτικό
σύστημα. Το σύνθημά της
και σήμερα είναι «Islam will
rule». Ο Μωαμεθανισμός θα
κυβερνήσει. Kαι θα κυβερνήσει
δια παντός μέσου.
Αυτό το έζησαν στο πετσί τους,
οι Έλληνες και η Ελλάδα, στα
τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς.
Έχασαν κάθε ανθρώπινο
δικαίωμα. Δεν είχαν καμμία
ελευθερία. Επλήρωναν σκληρό
χαράτσι. Το πιο σκληρό απ΄όλα,
η οθωμανική αυτοκρατορία
και το πολιτικό σύστημα του
Μωάμεθ, έπαιρναν τα παιδιά
τους. Τα εξισλάμιζαν. Τα έκαναν
γενίτσαρους και τα έβαζαν να
σκοτώνουν τους γονείς τους
και τα αδέλφια τους. Ξύπνησε
ο Έλληνας. Αγανάκτησε και
φώναξε.
«Μάνα σου λέω δε μπορώ τον
Τούρκο να δουλεύω
δεν ημπορώ δεν δύναμαι
εμάλλιασε η καρδιά μου
θα πάρω το ντουφέκι μου να
πάω να γίνω κλέφτης»
Πολλές φορές ξεσηκώθηκε
η Ελλάδα και ο Ελληνας.
Ο ξεσηκωμός τους πνίγηκε
στο αίμα. Η σκλαβιά έγινε
χειρότερη.
Αγρυπνούσε, όμως, η άλλη
Ελλάδα. Οι Έλληνες που
ζούσαν εκτός της Ελλάδας.

Ήσαν ακραιφνείς Έλληνες.
Υπερήφανοι για την καταγωγή
τους. Ξεσηκώθηκαν και αυτοί.
Η άλλη Ελλάδα. Ένωσαν τις
δυνάμεις τους με την Ελλάδα
και τους Έλληνες της Ελλάδας
και έγινε το θαύμα. Η Ελλάδα
με την επανάστηση του 1821
αναστήθηκε. Λυγερόκορμη η
ελευθερία περπατεί στα βουνά
και τις ράχες. Στους κάμπους
και τις θάλασσες της ελεύθερης
Ελλάδας. Ζήτω η ελευθερία!
Καιρός να ρίξουμε μια ματιά
στην σημερινή άλλη Ελλάδα.
Οι Έλληνες που σήμερα ζουν
εκτός Ελλάδας, είναι ένας πολύ
υπολογίσιμος αριθμός. Όχι
μόνο υπολογίσιμος αριθμός. Οι
εκτός Ελλάδας Έλληνες είναι
πετυχημένοι. Στα γράμματα.
Στις τέχνες. Στο εμπόριο, στις
επιχειρήσεις γενικά. Γιορτάζουν
υπερήφανα την 25η Μαρτίου
1821 με δοξολογίες. Με γιορτές.
Με παρελάσεις. Θαυμάσια!
Αξίζουν συγχαρητηρίων.

υγεία, αλλά και η μετάνοια, είναι
μεγάλες ευλογίες. Όπως το κάθε
Μυστήριο της Εκκλησίας, μόνο
Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν
να χρισθούν με το άγιο έλαιο,
αλλά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι
στην ακολουθία.
Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης
μας οδηγεί στο τραπέζι του
Μυστικού Δείπνου. Ο κάθε
πιστός ζεί την στιγμή που ο
Χριστός πρωτοείπε το «Λάβετε,
φάγετε...» με την μετάδοση της
Θείας Κοινωνίας. Η Εκκλησία
μας δίνει την ευκαιρία να
ζήσουμε αυτή την ευλογία όχι
μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά
σε κάθε λειτουργία. Μετά
την κατάνυξη του Μυστικού
Δείπνου, βλέπουμε την
προδοσία του Ιούδα και πως
μερικοί χρησιμοποιούν την
ελευθερία που τους έδωσε ο
Θεός για εγωϊστικούς λόγους και
στρέφονται εναντίον Του.

Ελληνορθόδοξη οικογένεια.
Ελληνορθόδοξη εκκλησία.
Ελληνορθόδοξο σχολείο, για
να κρατιέται η άλλη Ελλάδα
πραγματική Ελλάδα.
Ελληνες και φιλέλληνες του
Καναδά, γιορτάστε την 25η
Μαρτίου 1821. Γιορτάστε την
ελευθερία. Η ελευθερία είναι
κοινό γνώρισμα. Ανήκει σε
όλους τους λαούς. Και σεις
Έλληνες του Καναδά γιορτάστε,
αλλά και καλλιεργείστε την
ελευθερία, στο ελληνορθόδοξο
σπίτι. Στην ελληνορθόδοξη
εκκλησία. Στο ελληνορθόδοξο
σχολείο. Αυτό σας πρέπει.
Αυτό σας ταιριάζει. Κρατήστε
την άλλη Ελλάδα, πραγματική
Ελλάδα. Αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος η άλλη
Ελλάδα να γιορτάζει την 25η
Μαρτίου 1821.

Στην ακολουθία των Παθών,
ακούμε πως ο Χριστός υπέστη
εμπτυσμούς, κτυπήματα,
ύβρεις, τα καρφιά, την λόγχην,
τον Σταυρόν και τον θάνατον.
Τα λόγια είναι περιττά όταν
ακούμε τα δώδεκα ευαγγέλια
και βλέπουμε τον Εσταυρωμένο
Χριστό, τον Βασιλέα της Δόξης
και τον Αναμάρτητον, ο Οποίος
δέχθηκε την Άκρα Ταπείνωση.
Μόλις προσκυνούμε τον Κύριο,
ας Του ζητήσουμε συγχώρεση
και να Τον ευχαριστήσουμε για
την αγάπη Του.
Οι ακολουθίες της Μεγάλης
Παρασκευής μας θυμίζουν
ότι ο Κύριος πήγε στον Άδη
μετά τον θάνατό Του. Οι ύμνοι
είναι θαυμάσιοι, διδάσκοντας
την πλούσια θεολογία της
Εκκλησίας. Με το, «Η Ζωή εν
τάφω», οι πιστοί εκδηλώνουν
την χαρμολύπη τους, αλλά
και τον ερχόμενο θρίαμβο του
Νικητού του Άδου. Ένα απ’τα
πιο όμορφα εγκώμια μας λέει:
«Με την πληγή από την πλευρά
Σου, Λόγε του Θεού, δίνεις ζωή
σαν πελεκάνος στα θανατωμένα
παιδιά Σου....» Γίνεται η
περιφορά του Επιταφίου, η
οποία δεν είναι το ξύλινο
κουβούκλιο στολισμένο με
λουλούδια, αλλά η εικόνα που
βρίσκεται μέσα στο κουβούκλιο.
Πρώτη Ανάσταση το πρωί,
τελετή Αναστάσεως και
πανηγυρική Θεία Λειτουργία
το βράδυ. Το μήνυμα ένα και
μοναδικό: Χριστός Ανέστη! Δεν

πρόκειται ο Άδης να κρατήσει
δέσμιο τον Αρχηγό της Ζωής.
Μπορεί να είναι μεσάνυχτα,
αλλά είναι η πιο λαμπρή ημέρα
του χρόνου! Μετά το πρώτο
«Χριστός ανέστη», πολύς
κόσμος δυστυχώς φεύγει για
να γιορτάσει στο σπίτι. Τί
νόημα έχει η Ανάσταση χωρίς
τον Χριστό; Γιατί νηστεύουμε,
μετανοούμε, κ.λπ. εάν δεν
μπορούμε να ζήσουμε την
Πασχαλιάτικη χαρά και να
κοινωνήσουμε το Σώμα και
Αίμα Χριστού; Η υπόσχεση του
Χριστού είναι ότι θα ζήσει στις
καρδιές και στις ψυχές όλων μας
όταν κοινωνούμε. Γι’αυτό, ας
κάνουμε ό,τι μπορούμε ως θυσία
για τον Κύριό μας.
Στον Εσπερινό της Αγάπης,
το ευαγγέλιο διαβάζεται σε
διάφορες γλώσσες. Αυτό δείχνει
ότι ο Χριστός ανοίγει την
αγκαλιά Του σε όλους μας, εάν
εμείς πιστέψουν σε Αυτόν. Ο
Θεός θέλει να σωθούμε όλοι
και να είμαστε κάτοικοι της
Ουράνιας Βασιλείας Του.
Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν
αρχίζει στον Επιτάφιο, ούτε
στο «Δεύτε, λάβετε φως». Αν
αρχίσουμε τη πορεία μας εκεί,
τότε θα έχουμε χάσει το νόημα
της Μεγάλης Εβδομάδος. Ας
αρπάξουμε αυτή την μοναδική
ευκαιρία για χαρά, για ειρήνη,
για ζωή! Ας ζήσουμε την
Μεγάλη Εβδομάδα όπως πρέπει:
με κέντρο τον Αναστάντα
Χριστό. Καλή Ανάσταση!

Με πατρική αγάπη και θερμές
ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο κτηματομεσίτης Βασίλης Δρίτσας, εύχεται
στους πελάτες του, στους συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ομογένεια

Κ Α ΛΟ Π Α Σ Χ Α
ΚΑΙ
Κ Α Λ Η Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η άλλη Ελλάδα, δηλαδή οι
Έλληνες του εξωτερικού, πρέπει
να προσέξουμε δύο πράγματα.
Οι πυλώνες που βασίζεται και
στέκεται η άλλη Ελλάδα είναι
δύο. Είναι η ελληνοπρέπεια και
η ορθόδοξη πίστη. Γλώσσα και
Ορθοδοξία.
.Αν χάσουμε αυτά τα δύο, θα
χαθούμε και σαν Έλληνες. Εάν
θέλουμε να υπάρχουμε, πρέπει
να καλλιεργούμε αυτά τα δύο
πράγματα. Αυτά καλλιεργούνται
στην οικογένεια. Στην εκκλησία.
Στο σχολείο. Κανείς δεν
πρέπει να το ξεχνάει αυτό.

Zorbas Bakery & Foods Ltd
7173 BULLER AVENUE
V5J 4S1 Burnaby
British Columbia
Tel:(604) 439-7731 Fax:(604) 439-0525
www.zorbafoods.com

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχοντα
στους πελάτες και σε όλη την παροικία μας

Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση

Τελεσίγραφο Τσίπρα στα Σκόπια:
«Εμείς μπορούμε να ζήσουμε και
χωρίς λύση» – Τι είπαν με Κοτζιά
στο Μαξίμου
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24 Μαρτίου 2018,

Τετ α τετ είχαν το Σάββατο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο
Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο
Κοτζιά.

Ο ΠΕΡΗΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ και
η οικογένειά του εύχονται στους
πελάτες και σε όλη την Ελληνική
Παροικία
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την
πορεία των διαπραγματεύσεων με την πΓΔΜ στον απόηχο και του
χθεσινού ταξιδιού του στα Σκόπια.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η διαπραγμάτευση έγινε σε καλό
κλίμα αλλά ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι να μπορέσει να
υπάρξει συμφωνία.
Μεγάλο εμπόδιο όπως όλα δείχνουν παραμένει το Σύνταγμα, για το
οποίο ελληνική πλευρά συνεχίζει να κρατά αποφασιστική στάση,
καθώς διαμηνύει ότι χωρίς αναθεώρηση είναι αδύνατον να υπάρξει
συμφωνία.
Το πρόβλημα για τον Ζάεφ είναι η συνταγματική αναθεώρηση,
καθώς δεν είναι πρακτικά εύκολο να συγκεντρώσει τα 2/3 της
Βουλής του που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί.
Σύμφωνα με πηγές που έχουν καλή γνώση διαπραγματεύσεων η
αναθεώρηση δεν πρέπει να αφορά μόνο την ονομασία αλλά και
διατάξεις του Συντάγματος που μπορεί να υπονοούν αλυτρωτισμό.
Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες έστειλε σαφές
μήνυμα για τις προθέσεις της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για
το ονοματολογικό, τονίζοντας πως «δεν είναι υπαρξιακό για εμάς.
Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς λύση».

Ο Γιώργος Πετροπαυλής, η οικογένειά του και το προσωπικό της επιχείρησής
του εύχονται στους πελάτες και σε όλο τον Ελληνισμό,

Καλό Πάσχα -Καλή Ανάσταση
Happy Easter

Τελετή έπαρσης
της ελληνικής
σημαίας
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο
Κοινοβούλιο του Οντάριο Kαναδα η τελετή έπαρσης της ελληνικής
f ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΑΔΑ η Δρ. Μαρία Λυχνάκη, Συντονίστρια
Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου στο Τορόντο καθώς και
άλλοι αξιωματούχοι της καναδικής κυβέρνησης.
Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στην μεγάλη συνεισφορά της Ελλάδας
στον σημερινό δυτικό πολιτισμό, τις αρχές της δημοκρατίας, της
ελευθερίας και της ενότητας, τις οποίες ο Ελληνισμός απλόχερα
χάρισε στους υπόλοιπους λαούς και στις οποίες βασίζεται το
καναδικό σύνταγμα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σημαντικό ρόλο
που έχουν παίξει οι Ελληνοκαναδοί στην πρόοδο και την ευημερία
του καναδικού κράτους.
Στην τελετή τραγούδησαν τον Ελληνικό και Καναδικό Εθνικό
Ύμνο αντίστοιχα. Μετά το τέλος οι παρευρισκόμενοι εισήλθαν
μέσα στο εσωτερικό του κοινοβουλίου όπου είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν ελληνικές γεύσεις και να καμαρώσουν τους νέους
της χορευτικής ομάδας του πολιτιστικού τμήματος της Ελληνικής
Κοινότητας του Τορόντο σε παραδοσιακούς νησιώτικους χορούς.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο Ιντερνετ:
https://youtu.be/eEs3RTen2Ro
Πήτερ Γαλιάτσος

O Δικηγόρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
και η εταιρεία Watson Goepel Maledy,
εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση

και να περάσετε υπέροχα όλες αυτές τις άγιες
ημέρες.
1700-1075 West Georgia St.
Vancouver, British Columbia
Canada V6E 3C9
www.wgmlaw.com

Phone:604-688-1301
Direct Line:604-609-3062
Fax:604-688-8193
amaragos@wgmlaw.com
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Βακαλάος αγιορείτικος με πατάτες και
κόκκινη σάλτσα
Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος

χειρός Μοναχού Επιφάνειου.

Η σάλτσα είναι εναργής
και λαμπερή, κάτι που
οφείλεται στη σύβραση
όλων των υλικών χωρίς
άλλη προεργασία, δια

Υλικά
•
1.200 γρ. φιλέτο παστού μπακαλιάρου, καλά
ξαρμυρισμένο από την προηγούμενη μέρα σε κρύο νερό
και κομμένο σε μεγάλα κομμάτια (περίπου 10 εκ.)
•
4 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
•
4 - 6 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες (ή όσο
σκόρδο μάς αρέσει)
•
1 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος, χωρίς τα
χοντρά κοτσάνια
•
600 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες
κυδωνάτες
•
3 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
•
5 φύλλα δάφνης
•
60 - 70 ml χυμός λεμονιού (αυξομειώνουμε την ποσότητα,
ανάλογα το γούστο μας)
•
1 κουτ. σούπας ξίδι
•
200 ml ελαιόλαδο
•
1 κουτ. γλυκού μαύρο πιπέρι, σε κόκκους
•
1/3 κουτ. γλυκού κόκκινο πιπέρι γλυκό
•
1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένη
•
1/2 κουτ. γλυκού κύμινο, σε σκόνη
•
1/2 κουτ. γλυκού κανέλα, σε σκόνη
Διαδικασία
Σε ένα μικρό μπολ ρίχνουμε 150 ml ζεστό νερό, τον ντοματοπελτέ,
το κόκκινο πιπέρι, τη ρίγανη, το κύμινο, την κανέλα και το ξίδι
και ανακατεύουμε. Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα (πλασοτέ)
βάζουμε τον μπακαλιάρο και τακτοποιούμε ολόγυρα τις πατάτες.
Ρίχνουμε τόσο νερό ώστε να καλύψει τις πατάτες και βράζουμε σε
δυνατή φωτιά για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν τα υγρά να
κοχλάζουν. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη δάφνη, τους
κόκκους πιπεριού και 150 ml από το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε
για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να αναμειχθούν τα αρώματα και οι
γεύσεις. Με τρυπητή κουτάλα βγάζουμε προσεκτικά τον μπακαλιάρο
σε ένα σκεύος και τον αφήνουμε στην άκρη. Σκεπάζουμε την
κατσαρόλα με το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε
για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μισομαλακώσουν οι πατάτες.
Ξαναβάζουμε τον μπακαλιάρο στην κατσαρόλα, περιχύνουμε με
τον αραιωμένο ντοματοπολτό και σείουμε την κατσαρόλα, να
αναμειχθεί η σάλτσα με τα υπόλοιπα υλικά. Μαγειρεύουμε για
άλλα 20 λεπτά, μέχρι να γίνει ο μπακαλιάρος και να δέσει ελαφρώς
η σάλτσα. Περιχύνουμε με το χυμό λεμονιού και το υπόλοιπο
ελαιόλαδο, σκορπίζουμε το μαϊντανό και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και αφήνουμε το φαγητό
να σταθεί για περίπου 10 λεπτά.Σερβίρουμε τον μπακαλιάρο με τις
πατάτες στα πιάτα, περιχύνουμε γενναιόδωρα με τη σάλτσα και
σερβίρουμε.
Στο ποτήρι μας: Ενα ελαφρύ, ερυθρό κρασί, χωρίς έντονες τανίνες.
Ενα Μούχταρο ή ένα Λημνιό.

Γεμιστά καλαμαράκια από τη Σίκινο

•
6 γεμάτες κουτ. σούπας
μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
2 κουτ. σούπας
σταφίδες ξανθές
•
150 γρ. άσπρο ρύζι,
πλυμένο
•
3 ώριμες ντομάτες,
τριμμένες
•
λίγο αλάτι
•
μπόλικο μαύρο πιπέρι
•
100 ml λάδι
•
περίπου 2 φλιτζ.
τσαγιού λευκό κρασί
Διαδικασία
Βάζουμε στο τηγάνι το μισό
από το μετρημένο λάδι και
τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια.
Οταν αρχίσουν να μαλακώνουν,
προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα
μουστάκια και συνεχίζουμε το
τσιγάρισμα για λίγο μέχρι να
αλλάξουν χρώμα τα μουστάκια.
Προσθέτουμε τις σταφίδες, τα
μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι,
το ρύζι και περίπου 2/3 φλιτζ.
τσαγιού από το κρασί.
Ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε
το ρύζι να πιει τα υγρά και
αποσύρουμε από τη φωτιά.
Οταν κρυώσει λίγο, γεμίζουμε
τα καλαμαράκια, αλλά όχι μέχρι
επάνω, για να έχει χώρο το
ρύζι να φουσκώσει και να μη
σκάσουν τα καλαμαράκια.
Τοποθετούμε το ένα καλαμαράκι
μέσα στο άλλο για να μη βγει
απέξω η γέμιση, όχι όμως
εντελώς στριμωχτά, για να
μπορεί να μαγειρευτεί το
ρύζι της γέμισης. Τα βάζουμε
προσεκτικά σε μια κατσαρόλα
που να τα χωράει ακριβώς
(η Κρυστάλλη Κυριαζή τα
έβαζε σε κυκλική διάταξη,
σχηματίζοντας ένα σαλίγκαρο),
τα περιχύνουμε με το υπόλοιπο
λάδι και προσθέτουμε 1 φλιτζάνι
κρασί και νερό, τόσο που ίσα να
σκεπάζει τα καλαμάρια.
Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά
και μετά από περίπου 20 λεπτά
προσθέτουμε τις ντομάτες και
αλατοπίπερο και συνεχίζουμε το
μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσουν
τα καλαμάρια, να γίνει το ρύζι
και να πήξει η σάλτσα.
Αν σωθούν τα υγρά και
χρειαστεί υγρό για να μην
κολλήσουν πριν μαγειρευτούν
τα καλαμάρια και το ρύζι,
προσθέτουμε επιπλέον κρασί.
Τι πίνουμε
Επιλέγουμε Μαλαγουζιά,
Βιδιανό, Sauvignon blanc, Chardonnay χωρίς βαρέλι.
• Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

Τηγανητός μπακαλιάρος
σε αφράτο κουρκούτι με
κόκκινη σκορδαλιά

μας)
•
100 ml ελαιόλαδο +
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
•
τα φυλλαράκια από
1/2 ματσάκι φρέσκο δυόσμο,
ψιλοκομμένα (ή 1 κουτ. σούπας
ξερός δυόσμος)
Για το κουρκούτι:
•
120 γρ. αλεύρι, για όλες
τις χρήσεις
•
120 γρ. κορν φλάουρ
•
300 ml μπίρα ξανθιά
•
1 κουτ. γλυκού πάπρικα
σε σκόνη
•
τα φυλλαράκια από
1/2 ματσάκι φρέσκο δυόσμο,
ψιλοκομμένα (ή 1 κουτ. σούπας
ξερός δυόσμος, κοπανισμένος)
•
αλάτι (με μέτρο), πιπέρι
Για την κόκκινη σκορδαλιά:
•
2 μέτριες πατάτες, κατά
προτίμηση βιολογικές, ολόκληρες,
ακαθάριστες και καλά πλυμένες
•
3 σκελίδες σκόρδο,
ακαθάριστες (ή όσο σκόρδο
θέλουμε)
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού (100
γρ. περίπου), καρυδόψιχα, αλεσμένη
στο μούλτι
•
1 κουτ. γλυκού πελτές
ντομάτας
•
30 ml (περίπου 2 κουτ.
σούπας) ξίδι, κατά προτίμηση
μηλόξιδο
•
70 ml ελαιόλαδο
•
1 κουτ. γλυκού πάπρικα
γλυκιά, σε σκόνη
•
τα φύλλα από 1/3 ματσάκι
φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα (ή 1
γεμάτο κουτ. γλυκού ξερός δυόσμος,
κοπανισμένος)
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία:
Κόκκινη σκορδαλιά: Σε μια μικρή
κατσαρόλα βράζουμε τις πατάτες σε
μπόλικο αλατισμένο νερό, σε μέτρια
φωτιά, για περίπου 30 - 40 λεπτά ή
μέχρι να μαλακώσουν (δοκιμάζουμε
αν έγιναν τρυπώντας τες με ένα
λεπτό μαχαίρι - πρέπει να τις
διαπερνά με ευκολία). Στραγγίζουμε
τις πατάτες και τις αφήνουμε λίγο
να κρυώσουν, για να μπορέσουμε
να τις πιάσουμε. Τις ξεφλουδίζουμε
(όσο πιο ζεστές είναι, τόσο πιο
εύκολα τις ξεφλουδίζουμε) και τις
κάνουμε πουρέ στο μύλο λαχανικών
ή με το ειδικό εργαλείο, το πρες
πουρέ. Από τον πουρέ αυτόν εμείς
θα χρειαστούμε 1 φλιτζάνι. Οσο
περισσέψει τον τρώμε επιτόπου (ο
μεζές του μάγειρα).
Εν τω μεταξύ, βράζουμε σε ένα

μπρίκι 1 φλιτζάνι νερό σε δυνατή
φωτιά. Οταν αρχίσει να κοχλάζει,
ζεματίζουμε τις σκελίδες του
σκόρδου για περίπου 2 - 3 λεπτά.
Τις βγάζουμε, τις ξεφλουδίζουμε
και τις λιώνουμε με ένα πιρούνι. Με
αυτόν τον τρόπο κάμπτεται η αψάδα
του σκόρδου.
Σε ένα μπολ βάζουμε τον πουρέ
πατάτας, το σκόρδο και όλα τα
υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε
με μια κουτάλα καλά, μέχρι να
προκύψει μια ομοιογενής, πηχτή
κρέμα.
Μπακαλιάρος: Σε ένα μεγάλο μπολ
βάζουμε τα ξαλμυρισμένα κομμάτια
του μπακαλιάρου, τα πασπαλίζουμε
με το δυόσμο και τα περιχύνουμε
με τα 100 ml ελαιόλαδο.
Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε με
μεμβράνη και τα βάζουμε στο
ψυγείο για περίπου 2 ώρες, να
μαριναριστούν. Στραγγίζουμε τα
κομμάτια από τη μαρινάδα.
Σε ένα άλλο βαθύ μπολ βάζουμε
όλα τα υλικά για το κουρκούτι και
τα ανακατεύουμε με το σύρμα.
Βάζουμε τα κομμάτια μπακαλιάρου
μέσα στο κουρκούτι και τα
γυρίζουμε με ένα πιρούνι ώστε
να καλυφθούν καλά από όλες τις
πλευρές. Σε ένα βαθύ τηγάνι (ή
σε μια κατσαρόλα), ζεσταίνουμε
μπόλικο λάδι σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά.
Τηγανίζουμε τα κομμάτια του
μπακαλιάρου ανά 2 ή ανά 3
(ανάλογα με το μέγεθος του
μπακαλιάρου και του σκεύους πάντως όχι στριμωχτά, για να μην
πέσει η θερμοκρασία του λαδιού
και ρουφήξουν πολύ λάδι), για
περίπου 5 - 6 λεπτά από κάθε μεριά,
μέχρι να χρυσίσουν. Βγάζουμε τον
μπακαλιάρο σε χαρτί κουζίνας, ώστε
να στραγγίξει από το περιττό λάδι.
Τον σερβίρουμε ζεστό με την
κόκκινη σκορδαλιά.
Τι πίνουμε:

Οταν η παράδοση φλερτάρει την
πρωτοτυπία, οι οινικοί συνδυασμοί
γίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. Μια
κεφαλονίτικη Ρομπόλα, με ελαφρύ
σώμα, αρώματα εσπεριδοειδών και
πράσινου μήλου και με ζωηρή οξύτητα,
ταιριάζει υπέροχα με όλα τα πιάτα
του τραπεζιού. Πιο ρηξικέλευθη
επιλογή είναι αυτή ενός ροζέ κρασιού,
ξεκινώντας από μια ροζέ ρετσίνα από
Ξινόμαυρο, περνώντας σε ένα ροζέ
από Αγιωργίτικο και καταλήγοντας σε
ένα ημίξηρο ροζέ από Ξινόμαυρο ή
Sangiovese.Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

“Zεστή Γωνιά”

Σύλλογος Υπερηλίκων Σούρεη και Περιχώρων
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους,
στους φίλους και σε ολους που με οποιονδήποτε
τρόπο ενισχύουν τις προσπάθειες και
προσφέρουν ώστε κάθε Τρίτη και Πέμπτη να
μαγειρεύουν εθελοντικά γεύμα για τα μέλη
με μια μικρή επιβάρυνση.

ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέτριας δυσκολίας /
Προετοιμασία: περίπου 30΄,
Ψήσιμο:περίπου 45΄- 1 ώρα
«“Τα καλαμαράκια, όπως και να τα μαγειρέψεις, θέλουν μπόλικο κρεμμύδι.
Είναι το στοιχείο τους το κρεμμύδι, πώς να σου πω...”. Ετσι μου έλεγε
η αλησμόνητη Κρυστάλλη Κυριαζή, που μου έδωσε αυτήν τη συνταγή
πριν από χρόνια. Για τα γεμιστά διαλέξτε μεγαλούτσικα καλαμάρια. Το
πιο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που τα τοποθετεί στο ταψάκι, για να μην
ανοίξουν και βγει έξω η γέμιση στο ψήσιμο».

Υλικά (για 4 άτομα)
•
1 κιλό καλαμαράκια, φρέσκα ή κτψ, καθαρισμένα
(ψιλοκόβουμε τα μουστάκια τους για τη γέμιση)
•
3 μεγάλα κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
•
4 γεμάτες κουτ. σούπας άνηθος, ψιλοκομμένος

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Προετοιμασία: περίπου
20΄, Αναμονή: 2 ώρες,
Μαγείρεμα+τηγάνισμα: περίπου 1
ώρα
Υλικά για 6 άτομα:
•
1.000 - 1.200 γρ.
παστός μπακαλιάρος, φιλέτο,
ξαλμυρισμένο και κατά προτίμηση
χωρίς την πέτσα του, κομμένο σε
μέτρια κομμάτια (την πέτσα την
αφαιρούμε, αφού ξαλμυρίσουμε το
ψάρι, τραβώντας την με το χέρι

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Applications open for 2018 EU-Canada Statement by the Prime Minister on
the International Day for the ElimiYoung Journalist Fellowship
by e-mail to DELEGATION-CANnation of Racial Discrimination
ADA-POL@eeas.europa.eu or by
Ottawa – The European Union Delin English or French, focusing on
egation to Canada and the Canadian
Association of Journalists (CAJ) are
thrilled to launch the 2018 edition of
the European Union-Canada Young
Journalist Fellowship.

The EU-Canada Young Journalist
Fellowship aims to recognize outstanding journalistic talent among
young Canadians. Since 2001, three
candidates have been selected every
year to participate in a week-long
study tour to experience the EU
institutions, the Canadian Mission to
the EU, and media outlets in Brussels. Winners will also attend the
daily European Commission press
briefing. All expenses are paid for
by the European Union Delegation
to Canada.
Prior to the trip, winners will be
invited to an awards ceremony
co-hosted by the Office of the
Speakers of the House of Commons
and the CAJ in Ottawa. Winners
will also benefit from a one-year
CAJ membership or one-year CAJ
membership renewal.
The EU-Canada Young Journalist
Fellowship seeks to foster links between Europeans and Canadians and
to raise awareness of the European
Union among a new generation of
Canadian students and journalists.
Winners are required to submit a
sample of their work and to chronicle their study tour experience online or in print during the study tour
or upon their return from Europe
(i.e. published articles, blogging,
social media platforms).
Eligibility:
In order to be eligible, participants
must be:
• Actively enrolled in a Canadian
university/post-secondary institution
or active in the field of journalism
• Between the ages 18-30
• Canadian citizen or permanent
resident
Applications must include:
1. Sample of work
• Applicants are invited to submit a
sample of their work in any format,

an issue of relevance concerning
the European Union or European
Union-Canada relations.

•
Entry requirements:
- If print: News stories or opinion
pieces of maximum 1,000 words,
recently published or unpublished.
- If audio-visual: News reports of up
to 90 seconds duration or mini-documentaries of anywhere between 4
and 5 minutes, previously aired or
not.
• The jury will pay particular
attention to journalistic qualities and
talent, including rigorous research,
factual accuracy and topic relevance
to EU and EU-Canada relations.
2. Letter of motivation
• Applicants must write a letter of
motivation clearly outlining specific
topics they plan to write about
during/upon return from Europe and
where their work will appear (media
outlet, social media, blog etc.)
• Winners will have complete
editorial independence and, while
the Delegation and the Canadian
Association of Journalists will retain
the right to publish/reproduce their
work to promote the program in future years, applicants will maintain
intellectual property rights of their
work.
• The letter should also include the
reasons for applying and the anticipated benefits to be derived from
participation in the study trip.
3. Curriculum vitae
4. Proof of Canadian citizenship
or permanent resident status
The closing date for applications
is 15 May 2018
Please note that incomplete applications, i.e. applications not containing all of the above documents
submitted at the same time, will not
be considered.
For audio-visual entries, please send
online link by e-mail or USB by
mail with the application.
Applications are to be sent either

mail to the following address:

Delegation of the European Union
to Canada
Ref.: EU-Canada Young Journalist Fellowship
150 Metcalfe Street, Suite 1900
Ottawa, Ontario K2P 1P1
Final selection by the Jury:
The Jury, consisting of EU Delegation representatives, professional
journalists and academics, will
meet in spring 2018 to select the
best pieces received by the closing
date. The decisions of the Jury will
be final. The three winners will be
notified directly.
The Study Tour will take place in
autumn 2018.
Established in 1976, the European
Union Delegation to Canada is a
fully-fledged diplomatic mission
and, as such, the natural contact
point in Canada between the EU and
the Canadian authorities. It also has
a strong public diplomacy mandate
designed to enhance the knowledge
and understanding of the European Union as well as EU-Canada
relations.
For further information:
Diodora Bucur, EU Delegation Press
Officer, Diodora.Bucur@eeas.europa.eu 613-563-6354 @EUinCanada
facebook.com/EUinCanada
Nick Taylor-Vaisey, Canadian
Association of Journalists President,
nick@caj.ca 613-933-3106 ext. 225
@caj facebook.com/CdnAssocJournalists

Delegation of the European
Union to Canada | 1900-150
Metcalfe Street, Ottawa,
Ontario, Canada K2P 1P1
| Délégation de l’Union européenne au Canada | 1900150 rue Metcalfe, Ottawa,
Ontario, Canada K2P 1P1

March 21, 2018
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on
the International Day for the Elimination of Racial Discrimination:
“As Canadians, we embrace diversity as a defining aspect of our identity.
Yet, over the centuries, people in Canada have not felt progress equally. Far
too many have faced discrimination, often on the basis of the way they look
or where they are from.
“Today, we take a hard look at the present, and recognize a reality at home
that does not always live up to the values we project to the world. Racial
discrimination persists in our communities, and every day denies friends and
neighbours – fellow Canadians – the opportunity and justice they deserve.
“Change starts when we examine our own attitudes and beliefs, and question
how they came to be. It takes daily, deliberate effort to recognize the biases
we hold, especially those we are unaware of. Biases, whether out in the open
or unseen, are barriers of our own making that bring us all down.
“The Government of Canada is committed to a future where all Canadians,
in particular those whose identities have been historically marginalized,
experience full and equal participation in society. We will continue to take
steps to renew the relationship between Canada and Indigenous Peoples,
based on recognition of rights, respect, cooperation, and partnership. We
will work harder to emphasize the stories and contributions of all Canadians, through initiatives recognizing the International Decade for People of
African Descent. And we will always stand up to racism, xenophobia, and
hate in all its forms.
“Despite the progress we have made, the fight against racial discrimination
is far from over. We cannot be complacent. It’s up to each of us to make sure
Canada lives up to its promise – for everyone.”

Budget 2018: historic pay equity
legislation will help close gender
wage gap
WINNIPEG, March 2, 2018 /CNW/ - A strong middle class depends on a job market
where both women and men have a real and fair chance at success. When Canadian
women can count on equal pay for work of equal value, our economy grows stronger,
families prosper, and communities thrive.
That’s why, in Budget 2018, the Government of Canada announced that this year
it will introduce proactive pay equity for workers in federally regulated sectors. It
is estimated that through this legislation alone, the gender wage gap can be moved
from 88.1 cents to 90.7 cents in the federal private sector alone. This is part of the
Government’s commitment to breaking down barriers to gender equality in education,
employment and entrepreneurship, so that women and girls can contribute to—and
benefit from—Canada’s success and prosperity.
Today, the Honourable Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children and Social
Development, was in the Winnipeg Chamber of Commerce to highlight Budget 2018
and to discuss how proactive pay equity can help close the gender wage gap.
The Government will continue its ongoing consultations with employers, workers and
other stakeholders in the coming months to ensure pay equity will be applied fairly
and effectively.
While proactive pay equity legislation is an important tool to close the gender wage
gap, it needs to be part of a broader array of policy tools, such as the Government’s
investments in early learning and child care, better training and learning financing,
enhanced parental leave flexibility, pay transparency, and the continued appointment
of skilled, talented women into leadership positions.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

«Ασημένια» στο παγκόσμιο κύπελλο η Ξουλόγη
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
18.03.2018

Με ένα ωραίο πρόγραμμα, στις
ασκήσεις εδάφους, η Ιωάννα
Ξουλόγη κατέκτησε το ασημένιο
μετάλλιο στον πρώτο αγώνα
από τα παγκόσμια κύπελλα
που βρίσκεται σε εξέλιξη στο
Μπακού (Αζερμπαϊτζάν). Η
πρωταθλήτρια της ενόργανης
συγκέντρωσε 12,733 βαθμούς.

Η 16χρονη Εβελίνα Μάγια, στην
πρώτη της διεθνή εμφάνιση
στην κατηγορία γυναικών,
πλασαρίστηκε στην 5η θέση με
12,566 β.
«Ο επιμένων νικά. Όλα πήγαν
καλά και είμαι ευχαριστημένη.
Στη δοκό, βέβαια, είχα αρκετές

αστάθειες και δε μου βγήκε
το πρόγραμμα όπως θα ήθελα,
αλλά το πάλεψα μέχρι τέλους.
Ακολουθούσε ο αγώνας στο
έδαφος. Εκεί πήγα με δυνατή
ψυχολογία, χωρίς άγχος, απλά
ήθελα να χαρώ τη συμμετοχή
μου. Παρόλη την κούραση
και την ένταση του αγώνα, το
χάρηκα πολύ το πρόγραμμα μου.
Ήθελα απλά να βγω στο ταπί
και να κάνω αυτό που ξέρω...
Και το κατάφερα. Όλα πήγαν
καλά. Ευχαριστώ όλους για την
υποστήριξη τους ιδιαιτέρως την
οικογένεια μου που με στηρίζει
όλα αυτά τα χρόνια και τον
χορηγό μου healing Art Massage που με βοηθάει για την
αποκατάσταση μου», μας είπε
αμέσως μετά την προσπάθειάς
της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η
Άνα Ντέρεκ από την Κροατία με
13,533 και το χάλκινο η Ντεμέτ
Μουτλού από την Τουρκία με
12,566.
Νωρίτερα στη δοκό ισορροπίας
η Ιωάννα Ξουλόγη ήρθε 4η με
12,000 και η Εβελίνα Μάγια
7η με 11,700. Πρώτευσε η
Σουάν Λούο (κίνα) με 13,400
και ακολούθησαν η Ζιάκι Λιού
(Κίνα) με 12.933 και η Οκσάνα
Χουσοβίτινα (Ουζμπεκιστάν) με
12,866.

Ελλάδα - Ελβετία (0-1) - Φιλικός αγώνας
Το μοναδικό τέρμα της
συνάντησης σημείωσε ο
Μπλερίμ Τζεμάιλι στο 59’ με
ανάποδο ψαλίδι. Επόμενο τεστ
για την ομάδα του Μίχαελ
Σκίμπε την ερχόμενη Τρίτη
(27/3) με αντίπαλο την Αίγυπτο
στην Ελβετία.

Το μοναδικό τέρμα σημείωσε
ο Τζεμάιλι στο 59’ με ανάποδο
ψαλίδι
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Με ήττα ξεκίνησε η ανανεωμένη

Εθνική ομάδα την προετοιμασία
της εν όψει του νεοσύστατου
UEFA Nations League. Το
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
ηττήθηκε σε φιλικό παιχνίδι που
διεξήχθη στο ΟΑΚΑ με 1-0 από
την Ελβετία.

Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό
ρυθμό και δημιουργήθηκαν
καλές ευκαιρίες μπροστά στις
δύο εστίες. Στο 12’ η Ελλάδα
έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο
Φορτούνης δεν εκμεταλλεύτηκε
το λάθος των αμυντικών της
Ελβετίας και το σουτ που
επιχείρησε κατέληξε ελάχιστα
άουτ.
Στο 41’ οι φιλοξενούμενοι
άγγιξαν το γκολ, αλλά η
προσπάθεια του Εμπολό
σταμάτησε στο δοκάρι.

Χρυσό μετάλλιο ο Πετρούνιας
στο κύπελλο του Μπακού
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
Το

σερί των επιτυχιών συνέχισε και στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν
ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε
πρώτος στους κρίκους, στο πρώτο κύπελλο της χρονιάς, της
παγκόσμιας ομοσπονδίας, με 15,333β. Για ελάχιστα εκατοστά έχασε
το χάλκινο μετάλλιο ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (14,700).
Η διοργάνωση στο Μπακού αποτελεί για τους πρωταθλητές της
ενόργανης τον πρώτο διεθνή αγώνα για το 2018. Εκεί, ο Λευτέρης
Πετρούνιας ανέβηκε και πάλι στην πρώτη θέση του βάθρου
επικρατώντας σε έναν αγώνα από τον οποίον, όμως, έλειπαν οι
περισσότεροι από τους βασικούς του αντιπάλους. Ήταν το 8ο
συνεχόμενο χρυσό για τον Ολυμπιονίκη μας που παρουσίασε
το πρόγραμμά του με τους ήχους του «Ζορμπά». Στο βάθρο
ακολούθησαν ο Τούρκος Ιμπραΐμ Τσολάκ (15,100 β.) και ο Κινέζος
Σινγκιού Λαν (14,866 β.).
Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί αύριο με τους τελικούς στα
υπόλοιπα όργανα. Από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν ο Βλάσης
Μάρας στο μονόζυγο και οι Ιωάννα Ξουλόγη και Εβελίνα Μάγια
στο έδαφος και στη δικό ισορροπίας.
Πηγή: Η Καθημερινή 17-03-2018
Στην επανάληψη η Ελβετία
συνέχισε να έχει την κατοχή της
μπάλας και μάλιστα κατάφερε
η πίεση να αποδώσει καρπούς.
Στο 59’ σε ωραία αντεπίθεση ο
Σεφέροβιτς έβγαλε τη σέντρα
και με υπέροχο τρόπο ο Τζεμάιλι
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
κι έκανε το 1-0. Στη συνέχεια
δεν άλλαξε κάτι και η Ελλάδα
ηττήθηκε στο πρώτο φιλικό της.
Διαιτητής: Μίγκελ (Πορτογαλία)
Κάρτες: Παπασταθόπουλος
Ελλάδα (Σκίμπε): Καρνέζης,
Τοροσίδης, Παπασταθόπουλος,
Μανωλάς, Ρέτσος, Ζέκα,
Σάμαρης, Δώνης, Φορτούνης,

Μπακασέτας, Μήτρογλου
Στο δεύτερο ημίχρονο
έπαιξαν και οι: Μπακάκης,
Χριστοδουλόπουλος,
Κουρμπέλης, Κουλούρης,
Πέλκας, Σταφυλίδης.
Ελβετία (Πέτκοβιτς): Ζόμερ,
Λιχτστάινερ, Σερ, Ακαντζί,
Ροντρίγκες, Φρίουλερ,
Μπεχράμι, Τσάκα, Τζεμάιλι,
Εμπολό, Σεφέροβιτς
Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν
οι: Γκαβράνοβιτς, Λανγκ,
Ζούμπερ, Φερνάντες, Ομπερλίν.
Πηγή: TO BHMA

Greek Senior Citizen
Society of B.C.
3634 West Broadway, Vancouver, B.C. V6R 2V7

O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη στις
οικογένειές τους και σε όλη
την παροικία

Ο Πήτερ Κουρής branch Manager και το προσωπικό της εταιρείας
Saputo Dairy Products Canada G.P.
εύχονται στους πελάτες τους και σε όλη την ελληνική παροικία

Kαλό Πάσχα –Happy Easter

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Αν μας πιάσει καμμιά μέρα το ελληνικό μας…

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
O ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ

Του Δημητρίου Νατσιού
μέλος του ΙΗΑ
«Την τύχη του κάθε λαός
την κάνει μοναχός του
και όσα του φταίει η κούτρα του
δεν του τα κάνει ο εχθρός του»
Στα «Σημειώματα» που μας κληροδότησε ο Διονύσιος Σολωμός
για την «Γυναίκα της Ζάκυθος» περιέχεται και μια έξοχη και
παραστατική αποστροφή του για την εικόνα και την πορεία του
έθνους. Γράφει: «Πώς πάει το έθνος…πώς πάνε οι δουλειές; Είδες
να μαδούν κότα και ο αέρας να συνεπαίρνει τα πούπουλα; Έτσι πάει
το έθνος». (Άπαντα, τομ.2, σελ. 40, εκδ. «ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ»). Όσοι
γεννηθήκαμε στα ευλογημένα χωριά μας-ο γράφων στα Πιέριακαι μεγαλώσαμε κοντά στα «ήμερα και τα άγρια του βουνού και
του λόγγου» η σολωμική παρομοίωση μας παραπέμπει σε οικείακυριολεκτικώς-εικόνα. Έπιανε η μάνα μας την κότα, της έκοβε το
κεφάλι μπροστά μας – τότε δεν είχε εφευρεθεί ακόμη το νεοταξικό
φρούτο της φιλοζωίας, που αντικατέστησε την φιλανθρωπία-την
μαδούσε, την ξεπουπούλιαζε και την καψάλιζε για να καούν τα
εναπομείναντα πούπουλα και φτερά. Αν τύχαινε να φυσά αέρας την
ημέρα της…ορνιθοσφαγής-στο χωριό μου ακόμη «αρνίθια-ορνίθια»
λένε τις κότες – τότε τα πούπουλα σκορπούσαν στους πέντε
ανέμους.
Να σημειώσω κάτι παρενθετικά. Πριν ενσκήψει το ψηλαφητό
σκοτάδι που λέγεται «δεκαετία του ‘80», υπήρχε ακόμη το
ήθος το ρωμαίικο. Το έμβοθρον ήθος, το κλίμα σκυβαλοκρατίας
και σαλταδορισμού, ξεβράστηκε με την «αλλαγή», το κράτος
του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα το έκγονα της μαύρης δεκαετίας
κυβερνούν, σε μια πιο σταλινική εκδοχή, πάντα με καρυκεύματα
δημοκρατικότητας και δήθεν προόδου, κρούστες που κρύβουν
ανθρώπους λυσσασμένους για εξουσία, χρήμα και…εκδίκηση.
Για τα αξιώματα και τα όσα αυτά προσπορίζουν, η κλίμακα της
αναρρίχησης είναι γνωστή: οικογένεια αριστερή, στο γυμνάσιο και
στο λύκειο πρόεδρος δεκαπενταμελούς, οργάνωση καταλήψεων με
τις ευλογίες ομοϊδεατών τοπικών παραγόντων, κατόπιν εισαγωγή
στο πανεπιστήμιο και σε μια φοιτητική παράταξη όπου αναπτύσσεις
έντονη δράση για να σε προσέξουν οι «παλιές καραβάνες», οι
ζαρόγριες που ξεκίνησαν από το ΚΚΕ και κατέληξαν ξεσκονίστρες
της πλουτοκρατίας, γνωριμίες και προώθηση-κόπος, μελέτη πτυχίο
αυτά είναι για μικροαστούς…φασίστες-κατόπιν ένταξη σε μια
κομματική συλλογικότητα και…πεδίον δόξης λαμπρόν: Καθηγητής
πανεπιστημίου μεγαλοσυνδικαλιστής , βουλευτής, υπουργός,
διοικητής οργανισμού του «ευρύτερου» και βέβαια πρωθυπουργός.
Θα αντιτείνει κάποιος. Και οι…αξιωματικοί της αντιπολίτευσης το
ίδιο δεν είναι; Ναι, αλλά ακολούθησαν άλλη οδό..ανόδου.
Αυτοί αφού σπούδασαν στα Χάρβαρντ και τα λοιπά πανάκριβα
πανεπιστήμια, γύρισαν και κληρονόμησαν τα πρόβατα και τα
ερίφια που ψήφιζαν τον μπαμπά ή τον θείο τους. Τέλος πάντων.
Ας επανέλθουμε στα πούπουλα και στο κατακαημένο…πόπολο,
το πάντα ευκολόπιστο και πάντοτε προδομένο. Θέλω όμως να
παραθέσω ένα επεισόδιο που διάβασα σε καλό βιβλίο για να
κατανοήσουμε τι λαός ήμασταν, πριν γίνουμε κότες μαδημένες.
«…Ένας ευσεβής γέροντας των ογδόντα χρόνων μου διηγείτο: Όταν
ήταν μικρό παιδί αρρώστησε βαριά. Ήταν ετοιμοθάνατος. Οι γονείς
του έφεραν το γιατρό στο χωριό. Ο γιατρός εξέτασε τον άρρωστο
έδωσε τη συνταγή, η οποία απαιτούσε κρεωφαγία. Και ήταν Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. Η οικογένεια πάμφτωχη. Αναγκάζονται και σφάζουν
ένα κατσικάκι. Τελικά το άρρωστο παιδί έγινε καλά. Περίσσεψε
όμως πολύ κρέας. Επειδή ήταν Μ.Τεσσαρακοστή το πέταξαν στο
ποτάμι! Ποιοι; Αυτοί που δεν είχαν τι να φάνε: Που τρώγαν κρέας
Χριστούγεννα και Πάσχα! Έκαναν ή δεν έκαναν θυσία;». (αρχ. Β.
Μπακογιάννη, «Τουρκοκρατία»). Διάλεγαν τα λυπηρά του βίου
και κέρδιζαν την ειρήνη στο άγιο βήμα της ψυχής τους. Όταν μας
βάφτισαν Ευρωπαίους-μας ξεβάφτισαν και μας ξεμύρισαν δηλαδήκαι επιλέξαμε τα τρυφηλά του βίου, άρχισαν οι τρικυμίες, η άχαρη
ζωή.
Και όλα τα γύρω θεριά μυρίστηκαν το ψοφοδεές ημών. Τα πούπουλα
από την μαδημένη όρνιθα πέρασαν τα σύνορα. Και τώρα τι γίνεται;
Τα τουρκομεμέτια θα ορμήξουν, αυτό φαίνεται, το λένε συνεχώς, η
θανάσιμη απειλή δεν κρύβεται πια. Οι Αλβανοί, οι Τουρκαλβανοί,
ύαινες μια ζωή, ξιφουλκούν και ονειροφαντάζονται Τσαμουριές.
Οι Σκοπιανοί απατεώνες χαχανίζουν χαιρέκακα και προσκυνούν
σκωληκοειδώς τον Ερντογάν. Είναι βέβαιο-αν δεν «γυρίσει ο
ήλιος»- ότι και οι Βούλγαροι θα ξεδιπλώσουν τους χάρτες του
Αγίου Στεφάνου. Δηλαδή: Όλοι οι γείτονες χαράσσουν χάρτες με
Μεγάλη Αλβανία, Μεγάλη «Μακεδονία», Μεγάλη Βουλγαρία και
Μεγάλη Τουρκία. Και εμείς; μικρά και έντιμος Ελλάς. Τι φταίει;
Το να γράψεις για το κομματικό χτικιό είναι παραβίαση ανοιχτών
θυρών. «Τρώγονται σαν τα σκυλιά ποια φατρία θα περισκύση»,
ως θα έλεγε ο Μακρυγιάννης. Είναι τα σάβανα της πατρίδας. Αν δεν
εξαφανιστούν δεν πρόκειται ποτέ να αναστηθεί το Γένος.
Να τονίσω κάτι. Τρεις φορές μέσα σε 200 περίπου χρόνια
αγωνιστήκαμε εμείς οι Έλληνες για τα εθνικά μας δίκαια
ολομόναχοι χωρίς ξένη βοήθεια και μάλιστα κυκλωμένοι από

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Ένας τυπικός άντρας Ελληναρας
παντρεύτηκε μία τυπική
κουκλάρα και μετά τον γάμο,
έθεσε τους εξής κανόνες:
- Θα έρχομαι στο σπίτι όποτε
θέλω, εάν το θέλω και ό,τι ώρα
γουστάρω, και
δεν δέχομαι κουβέντα πάνω
σε αυτό. Θα με περιμένει ένα
ΩΡΑΙΟ δείπνο στο
τραπέζι, εκτός εάν σε
ειδοποιήσω ότι δεν θα έρθω
σπίτι για φαγητό. Θα
πηγαίνω για κυνήγι, ψάρεμα,
ποτό και χαρτιά όταν θέλω με
τους φίλους μου,
και μην μου το παίξεις
δύσκολη. Αυτοί είναι οι κανόνες
μου. Έχεις κανένα
σχόλιο;
Η νύφη απάντησε:
- Όχι, δεν έχω κανένα
πρόβλημα. Απλά θέλω να
καταλάβεις πως εδώ θα έχουμε
σεξ στις 9 κάθε βράδυ... είτε
είσαι εδώ είτε δεν είσαι!”

Ο Παπάς
- Φίλε μου, αδερφέ μου, θέλω
μόνο μια χάρη από σένα.
- Τί θες να κάνω;
- Θέλω να πας στον παπά και να
τον καθυστερήσεις να πάει στο
σπίτι του.
- Γιατί ρε φίλε; Τί τρέχει;
- Να, ξέρεις... Έχω σχέση με την
παπαδιά και σκέφτηκα μήπως
μπορείς να με βοηθήσεις.
- Εγώ τέτοια πράγματα δε κάνω
και να μου κάνεις τη χάρη!
Με τα πολλά όμως, ο φίλος
πείθεται και πάει στην εκκλησία
να καθυστερήσει τον παπά.
Τον πετυχαίνει την ώρα που ο
παπάς κλείδωνε την πόρτα της
εκκλησίας.
- Πάτερ!
- Τί είναι τέκνο μου; Τί σου
συμβαίνει;
- Παπά, θέλω να εξομολογηθώ.
- Τέτοια ωρα βρήκες να έρθεις;
Έλα αύριο να κάνουμε το
μυστήριο.
- Όχι παπά μου, εγώ τώρα
νοιώθω την ανάγκη να το κάνω.
Τί να κάνει ο παπάς, άνοιξε την
εκκλησία.
- Λοιπόν σε ακούω, του λέει,
αφού έβαλε το πετραχήλι. Μα
κάπου σε ξέρω. Μήπως είσαι ο
γιος του φίλου μου του Σταμάτη
από το διπλανό χωριό;
- Ναι.
- Βρε, τί κάνουν οι δικοί σου;
- Καλά είναι πάτερ. Με
την κουβέντα βγήκαν
μακροσυγγενείς, υποστήριζαν
και την ίδια ομάδα, ψήφιζαν και
το ίδιο κόμμα.
- Για πες μου λοιπόν, τί θες να
ομολογήσεις;
- Παπά, δεν μπορώ να σου πω
ψέματα. Ο φίλος μου τα έχει με
την παπαδιά και με έβαλε να
σε καθυστερήσω για να πάει να
την βρει.Τρελάθηκε ο παπάς,
άφρισε, άρχισε να φέρνει βόλτα
την εκκλησιά μουρμουρώντας.
Στο τέλος, ηρεμεί λίγο, και
γυρνά πάλι στον χωριανό και
του λέει:
- Βρε βλάκα, είσαι παντρεμένος;
- Ναι παπά μου, λέει αυτός.
- Τράβα, βρε ηλίθιε, γρήγορα
σπίτι σου, γιατί η παπαδιά έχει
πεθάνει εδώ και χρόνια

Το σκουλαρίκι

Λέει ένας φίλος στον άλλο :
– Καλά, από πότε άρχισες

να φοράς σκουλαρίκι; Δεν το
φανταζόμουν ότι θα φόραγες
ποτέ!
– Ούτε εγώ το φανταζόμουν,
αλλά έλα που το βρήκε η
γυναίκα μου στο αυτοκίνητο…

****
Λέει ο πατέρας στον Τοτό :
– Τοτέ σου έχω μια έκπληξη!
Σήμερα σου έφερε ο πελαργός
ένα καινούργιο αδελφάκι…
– Καλά ρε μπαμπά έξω
κυκλοφορούν ένα σωρό ωραίες
γυναίκες και εσύ πήγες και το
έκανες με πελαργό;

Ο παράδεισος
Ήταν καμιά 10ρια άτομα στον
Αγ. Πέτρο για να τους στείλει
αναλόγως στην Κόλαση ή στον
Παράδεισο..
Αφού έστειλε σχετικά όλους
στην Κόλαση φτάνει και στον
τελευταίο τον οποίο τον έστειλε
στον Παράδεισο..
Πετάγεται ένας και του λέει...
- Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι
οδηγός λεωφορείου και περνάει
με κόκκινο, δεν υπολογίζει
τους πεζούς,τρέχει σαν
τρελός,παρανομεί καθημερινά
τον ΚΟΚ...κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
- Μπορεί,αλλά είναι ο μόνος από
όλους εσάς που στην βάρδιά του
κάνει 50 άτομα να κάνουν τον
σταυρό τους!
Η πραγματική αγάπη διαρκεί για
πάντα
Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου
Κυπέλλου και ο Τιμ αποφασίζει
να πάει στο γήπεδο. Κάθεται
και παρατηρεί ότι η θέση δίπλα
του είναι άδεια. Τότε γυρίζει σε
εκείνον που καθόταν παραδίπλα
και τον ρωτά εάν η θέση είναι
πιασμένη. «Όχι», του λέει ο
άνδρας, «η θέση είναι άδεια».
«Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο
Τιμ. «Ποιος θα άφηνε μια τέτοια
θέση;». Και τότε ο άνδρας
του απαντά: «Βασικά η θέση
ανήκει σε εμένα. Υποτίθεται
πως θα ερχόμουν με τη γυναίκα
μου, όμως πέθανε. Αυτό είναι
το μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο
που δεν είμαστε μαζί από τότε
που παντρευτήκαμε». «Ω, τα
συλλυπητήριά μου. Αυτό είναι
απαίσιο… Όμως δεν μπορούσες
να βρεις κάποιον άλλο, ένα φίλο,
συγγενή ή γείτονα για να έρθει
μαζί σου;». Ο άνδρας κουνά
αρνητικά το κεφάλι. «Όχι», του
λέει. «Είναι όλοι στην κηδεία».

Άγγελος

Συζήτηση 2 αγνώστων μέσα σε

ένα μπαρ :
Η γυναίκα μου είναι άγγελος!
Λέει ο πρώτος.
Τυχερέ! λέει ο δεύτερος, η δικιά
μου ακόμη ζει!

Η ξανθιά και το αεροδρόμιο
Μια ξανθιά πάει με τον άντρα
της να δουν ένα σπίτι για να
αγοράσουν.
Καθώς μελετούν το σπίτι ο
άντρας λέει στον μεσίτη:
«Ωραίο το σπίτι και σε καλή
τιμή. Αλλά παρατηρώ ότι
βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο.
Δε θα’ χει πολύ θόρυβο;»
«Θα έχει», απαντάει ο μεσίτης
«αλλά ύστερα από μια βδομάδα
θα τον συνηθίσετε και δεν θα
έχετε πρόβλημα».
Και λέει η ξανθιά:
«Αχ να το πάρουμε αγάπη μου
και δεν πειράζει, την πρώτη
εβδομάδα θα μείνουμε σε
ξενοδοχείο!»
Η Αναμνηστική φωτογραφία
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς
το σχολείο του Τοτού έβγαλε
μία αναμνηστική φωτογραφία
και η δασκάλα προσπαθούσε
να πείσει τα παιδιά να την
αγοράσουν:
– Ελάτε, πάρτε την. Σε λίγα
χρόνια θα την κοιτάτε και θα
λέτε:
«Αυτή είναι η Μαρία, που είναι
σήμερα γιατρός», ή «Αυτός
είναι ο Κώστας και είναι σήμερα
δικηγόρος» ή…
– Ή «Αυτή είναι η δασκάλα
μας και είναι σήμερα νεκρή»,
πετάγεται ο Τοτός από το
βάθος….

Αγρότης Κρητικός σε
Ξενοδοχείο
Αφού είδε ότι με την αγροτιά
δεν γίνεται τίποτα, ένας αγρότης
Κρητικός αποφασίζει να
δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο:
– Πώς θα πεις στα αγγλικά σε
έναν τουρίστα «έλα εδώ»;
τον ρωτάει ο διευθυντής.
– Come here!
– Κι άμα θες να του πεις
«πήγαινε εκεί»;
Σκέφτεται λίγο και λέει…
– Θα πάω εκεί και θα του πω:
«Come here!»
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου γιορτάστηκε με κάθε
μεγαλοπρέπεια στο Βανκούβερ. Ο εορτασμός ξεκίνησε με
την Θεία Λειτουργία και την πανηγυρική Δοξολογία στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά το πέρας της
Δοξολογίας στο προαύλιο της εκκλησίας στο μνημείου
του αγνώστου στρατιώτη οι ιερείς έψαλαν τρισάγιο και
στη συνέχεια ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Ο
εορτασμός συνεχίστηκε στην αίθουσα του Ελληνικού
Κοινοτικού Κέντρου με ομιλίες, ποιήματα και φαγητο
που είχε ετοιμάσει το Δ. Συμβουλιο της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ και χορό από το συγκρότημα
«ΕΝΩΣΗΣ».
Αρχικά η Πρόεδρος της Κοινότητας κα Παναγιώτα
Τσατούχα καλωσόρισε όλουςκαι τόνισε το πόσο σημαντική για την ιστορίας μας είναι ο εορτασμός αυτής της
ημέρας. Ο ιερέας π. Κωνσταντίνος Οικονόμου παρακάλεσε όλους να κάνουν ησυχία και ό,τι θα ευλογούσε το
φαγητό μετά την ομιλία του Γενικού Προξένου κ Αθανασίου Ιωάννου τον οποίον κάλεσε να έρθει στο μικρόφωνο
να μιλήσει. Ο κ. Γενικός Πρόξενος αν και έπρεπε να πήγαινε στην Ελλαδα διότι πέθανε η μητέρα του παρέμεινε και
σήμερα να είναι μαζί μας για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Μετά την ομιλία του κ. Γενικού Προξένου,
ο ιερέας ευλογίσε το φαγητό, άρχισε τo σερβίσμα φαγητού και συνεχίστηκε το πρόγραμμα το οποίον είχε ως εξής:
Ομιλία για το ιστορικό της ημέρα από την κα Φανή Ζιάκου Δευθύντρια του σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ. Ακολούθησαν ποιήματα και αφηγήματα από μαθητές και μαθήτριες. Ποιήματα μαθητών από το
σχολείο της Ορθόδοξης Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ. Ο Γιάννης
και η Ακέσσια Πρεόβολος το ποίημα
« Η Νίκη». Ο Αλέξανδρος Σιντίκι το
ποίημα «Εθνική Γιορτή». Ομιλία του
Διευθυντου Σχολείου της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ κ. Δημήτρη
Ανδριόπουλο για τον εθνικό μας ποιητή
Διονύσιο Σολωμό και τον εθνικό μας
Υμνο. Μαθητές του σχολείου Ε.Κ.Β.
Θανάσης Παϊζάκης και Χριστόφορος
Τούντας- Λογος για την 25η Μαρτίου
στα Αγγλικά και η Αγγελική Πανάγου
στο ποίημα «Περιφάνεια». Λόγος κ.
Δημήτρη Ανδριόπουλου για τον «Υμνο
εις την Ελευθερίαν». Αποσπάσματα
του Υμνου από τους Νικόλα
Στασσινόπουλο, Γεωργία Λιάσκα, Νίκο
Βρανάκη, Χριστόφορο Τούντα και Θανάση Παϊζάκη.
Ακολούθησε η ομιλία της κας Ρούλας Λιάσκας, όχι μόνο για το ιστορικό της ημέρας αναφερόμενη και στη
Μακεδονία μας αλλα και για το θρησκευτικό τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η γιορτή τελείωσε με το
χορό από το χορευτικό συγκρότημα «ΕΝΩΣΗΣ».
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: O Γενικός Πρόξενος κ.
Αθανάσιος Ιωάννου καταθέτει
το στεφάνι στο μνημείου
του αγνώστου στρατιώτη.

Άνω: H Πρόεδρος
κα Παναγιώτα Τσατούχα
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Burnaby Heights Dental Center

4330 Hastings Street, Burnaby, V5C 2J9
Tel: 604-3207321, 604-2991601
Fax:604-320-7380
www:burnabydental.ca
Για λεπτομερείς εργασίες οδοντιατρικής
η Ελληνίδα Οδοντίατρος
Δρ. Καίτη Αναγνώστου με
την εμπειρία της θα χαρεί να
σας δεί να σας
συμβουλεύσει καί με
την εργασία της να
αποκτήσετε ένα χαμόγελο
γεμάτο υγεία.

“Alexander The Great” Association of Northern Greeks
(Macdonia & Thraki) of B.C.
Για τις ¨Αγιες ημέρες του ΠΑΣΧΑ ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, εύχονται στα μέλη, τους συγγενείς
και σ’ όλη την ελληνική παροικία, χρόνια πολλά. Η Ανάσταση
του Κυρίου να χαρίσει Ειρήνη, και αγαλλίαση στις καρδιές όλων
μας.

ΓΙΑ:

Θεραπείες και
καθαρισμό των δοντιών

Σφραγίσματα

Απονευρώσεις
Εμφυτεύματα
Μακρά εμπειρία
στις
οδοντοστοιχίες
Λεύκανση δοντιών
Θήκες δοντιών

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Οι εκδότες της “Γνώμης” για τις Άγιες
ημέρες του Πάσχα ευχόμαστε στους
συνδρομητές, αναγνώστες, υποστηρικτές και σ’ όλον
τον αποδημο ελληνισμό στον καθένα ξεχωριστά καθώς
ταξιδεύουμε σε δύσκολους καιρούς, υγεία, αγάπη, ειρήνη
και προκοπή.
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα,
χρόνια πολλά και καλά!

ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό έλεγχο-συμβουλή και
ακτινογραφίες σε όποιον έρχεται και προσκομίσει το
κουπόνι από την εφημερίδα.
Επίσης 50$ off- έκπτωση σε οποιαδήποτε εργασία
που χρειάζεστε.

ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό έλεγχο-συμβουλή και
ακτινογραφίες σε όποιον έρχεται και προσκομίζει
το κουπόνι από την εφημερίδα.
Επίσης 50$ off - έκπτωση σε οποιαδήποτε
εργασία που χρειάζεστε.

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 29 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ¨ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1989
Υποδέχθηκε προσωπικότητες της Ομογένειας και εκπροσώπους της Ελλάδας στο Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ τίμησε την 25η Μαρτίου: Οποιαδήποτε
πρόκληση θα την αντιμετωπίσουμε μαζί
23/03/2018 ΤΟ ΘΕΜΑ

Προκαλώντας το γέλιο των
παρευρισκομένων, ο πρόεδρος
Τραμπ είπε πως θα βρίσκεται
για επτά ακόμα χρόνια στον
Λευκό Οίκο για να γιορτάζει
την επέτειο της ελληνικής
ανεξαρτησίας.

HELLENIC CANADIAN

SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C. V5R 1B6
Tel: 604-568-3994

O Πρόεδρος και το Δοικητικό Συμβούλιο, εύχεται
στα μέλη και σε όλους τους Έλληνες της παροικίας

«Τιμούμε την ελληνική
ανεξαρτησία εδώ στο Λευκό
Οίκο από το 1987, μια
παράδοση που γνωρίζουμε ότι
θα συνεχιστεί για πολλά ακόμα
χρόνια. Θα είμαι μαζί σας μόνο
για τα επόμενα επτά».
Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι κοινές πολιτισμικές αξίες αποτελούν την βάση
πάνω στην οποία οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποίες προκλήσεις εμφανιστούν
στο μέλλον.
«Γιορτάζοντας την ελληνική ανεξαρτησία, τιμούμε αυτήν την επιρροή και θυμόμαστε την κοινή μας
κληρονομιά. Ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας στο ότι οποιαδήποτε πρόκληση κι αν εμφανιστεί
στο μέλλον, θα την αντιμετωπίσουμε μαζί. Θα είμαστε όλοι μαζί, ως μέλη μιας μεγάλης κοινότητας
εθνών».
Από την πλευρά του, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος αναφέρθηκε στις κοινές
αξίες που υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνική επανάσταση και τις ιδρυτικές αρχές της αμερικανικής
δημοκρατίας.
«Η Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας μιλάει για αλήθειες που είναι αυτονόητες: την ισότητα
όλων των ανθρώπων και τα δικαιώματά τους, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της ελευθερίας και
της αυτοδιάθεσης. Ο Ελληνικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας που ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου του 1821
είναι ένα καλό παράδειγμα. Την ημέρα εκείνη, ο ελληνικός λαός έπρεπε να ξεσηκωθεί εναντίον των
καταπιεστών του και να δώσει έναν μακρύ και δύσκολο αγώνα που απαιτούσε τεράστιες θυσίες για
να κατακτήσει αυτές τις αυταπόδεικτες αλήθειες, δηλαδή την ελευθερία και την ανεξαρτησία τόσο σε
ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο».

Ενα ρόδο: το νέο σήμα του «Κινήματος Αλλαγής»

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ORDER OF AHEPA

“Golden West” District #26
105-4500 Arbutus Street, Vancouver B.C.,
V6J 4A2

18.03.2018
Με την παρουσίαση του νέου σήματος του Κινήματος Αλλαγής, ένα ρόδο με
κόκκινο, μπλέ και πράσινο χρώμα ολοκληρώθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του
Κινήματος Αλλαγής.Οπως ανέφεραν στενοί συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά
συμβολίζει το ρόδο της ελπίδας με αναφορές στις αξίες και τις παρακαταθήκες
της Δημοκρατικής Παράταξης.
Σηματοδοτεί το παρελθόν το παρόν και το μέλλον της. Νωρίτερα τέθηκαν σε
ψηφοφορία και εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία η διακήρυξη, το καταστατικό
και το πρόγραμμα του νέου φορέα. Προτάσεις που αφορούν στο πλήρη
διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, στην ποσόστωση κατά 1/3 στα όργανα και τα
ψηφοδέλτια των φύλων και επιμέρους λεπτομέρειες για θητεία πρόκειται να διευκρινιστούν τις επόμενες
ημέρες. Επίσης εγκρίθηκε το οργανωτικό σχήμα μεταξύ των οποίων και η σύνθεση της Κ.Ε και τις
επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστούν από τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής τα
πρόσωπα που προτείνουν.
Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

O Eπαρχιακός Κυβερνήτης κ. Γιώργος Βασσίλας,
οι αξιωματικοί της οργάνωσης και οι Θυγατέρες
της Πηνελόπης, εύχονται στα μέλη της οργάνωσης
και σε όλη την παροικία

Καλό Πάσχα
και
Καλή Ανάσταση

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Έλλήνων Υπερηλίκων της Β.Κ.
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Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 2 μ.μ. στην ιδιόκτητη
αίθουσα του συλλόγου άρχισε η Γενική Συνέλευση με το
καλωσόρισμα του Προέδρου κ. Ντίνου Κουρτέση και την ανάγνωση
των Πρακτικών από τον Γραμματέα κ. Γιάννη Φανδράκη. Μετά το
πέρας της Γενικής Συνέλευσης οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την
παρέα, σερβιρίστηκαν με πίτσα και μπύρα.
Είναι ο χώρος όπου οι Έλληνες ηλικιωμένοι απολαμβάνουν την
καλή παρέα, το τάβλι και τα χαρτιά για να περνά ευχάριστα η ημέρα
τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο σήμερα ενεργά μέλη ειναι περίπου
120 άτομα, αλλά είναι και πολλά άλλα άτομα που πηγαίνουν στο
καφενείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται: Πρόεδρος Ντίνος
Κουρτέσης, Α΄Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Καρδακάρης,
Β΄Αντιπρόεδρος Μιχάλης Κοντογεωργίου, Ταμείας Γιώργος
Μακριωτίδης, Β΄Ταμείας Θεόδωρος Γνήσιος, Γραμματέας
Ιωάννης Φανδράκης, Β΄Γραμματέας Βαγγέλης Βούλγαρης.
Μέλη Συμβουλίου: Νίκος Λιάπης, Κώστας Μορφίδης, Σπύρος
Παναγιωτόπουλος και Σταύρος Πετρέλης.
Κώστας Καρατσίκης

Κύμα απελάσεων Ρώσων από ΗΠΑ, Καναδά και 14 χώρες της ΕΕ
REUTERS, A.P.
26 Μαρτίου 2018
Στην απέλαση εξήντα Ρώσων, μεταξύ των
οποίων και δώδεκα ατόμων που έχουν
χαρακτηριστεί αξιωματικοί ασφαλείας και
έχουν τοποθετηθεί στα Ηνωμένη Εθνη, στη
Νέα Υόρκη, προχωρά η κυβέρνηση Τραμπ
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ποινή για την
δηλητηρίαση του πρώην διπλού πράκτορα
Σεργκέι Σκρίπαλ σε βρετανικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραμπ, διέταξε σήμερα την απέλαση εξήντα
Ρώσων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στο Σιάτλ, λόγω
της φερόμενης ανάμιξης της Μόσχας στην επίθεση με νευροπαραλυτικό παράγοντα εναντίον του
Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ νωρίτερα αυτό τον μήνα στη Βρετανία, δήλωσαν
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.
Η εντολή απέλασης περιλαμβάνει δώδεκα αξιωματικούς των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών από
τη ρωσική αποστολή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και αντανακλά τις ανησυχίες
ότι οι δραστηριότητες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών γίνονται όλο και περισσότερο
επιθετικές, δήλωσαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, που μιλούσαν υπό τον όρο της
ανωνυμίας.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε
πως 48 «γνωστοί πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών» του προξενείου της Ρωσίας στο Σιάτλ
(βορειοδυτικές ΗΠΑ) και άλλοι 12 της ρωσικής μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ έχουν στη
διάθεσή τους επτά ημέρες για να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την ίδια ώρα, η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν
να απελάσουν Ρώσους διπλωμάτες, με αφορμή την ίδια υπόθεση και ως ένδειξη αλληλεγγύης στη
Βρετανία, η οποία έχει ήδη απελάσει 23 Ρώσους από το έδαφος της. Συγκεκριμένα, το γερμανικό
υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πληροφορίες των ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες το Βερολίνο θα
προχωρήσει στην απέλαση τεσσάρων Ρώσων διπλωματών, ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός και στη
Γαλλία.
«Σήμερα, 14 χώρες μέλη αποφάσισαν να απελάσουν Ρώσους διπλωμάτες», είπε στο μεταξύ ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Επιπλέον, σημείωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο» να
ληφθούν «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» επιπρόσθετα μέτρα από τις Βρυξέλλες σε βάρος της
Ρωσίας, όπως νέες κυρώσεις.
Πάντως η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για την επίθεση στον Σκριπάλ και στην κόρη του, στις
4 Μαρτίου στην πόλη Σάλσμπερι, στην πρώτη γνωστή επίθεση με νευροπαραλυτικό παράγοντα στην
Ευρώπη μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Αγκυρα γυρίζει την πλάτη στην ΕΕ
Χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις επικρίσεις των Ευρωπαίων κατά τη Σύνοδο Κορυφής

Κράτηση Σαρκοζί για «λυβική» χρηματοδότηση
REUTERS

Kυριακή 25 Μαρτίου 2018
REUTERS/Murad Sezer/File Photo
Η Τουρκία απέρριψε τις «απαράδεκτες», όπως
τις χαρακτήρισε, επικρίσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία καταδίκασε κατά την πρώτη
ημέρα της Συνόδου Κορυφής τις «επίμονες
παράνομες ενέργειες» της Τουρκίας στη
Μεσόγειο, οι οποίες συνδέονται με διενέξεις με
την Ελλάδα και την Κύπρο.
«Το ανακοινωθέν της ΕΕ περιέχει απαράδεκτες
εκφράσεις για τη χώρα μας, εξυπηρετώντας
τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι.
Πηγή: TO BHMA

Ερντογάν: Αν χρειαστεί θα πάρουμε ζωές
για να οικοδομήσουμε τη μεγάλη Τουρκία
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο
Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
εξαπολύοντας επίθεση κατά πάντων και
κάνοντας λόγο για «μεγάλη Τουρκία».
Ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας
του στη Σαμψούντα και με αφορμή την
πρόσφατη κατάληψη του Αφρίν ανέφερε πως
«Την μεγάλη Τουρκία οπωσδήποτε θα την
οικοδομήσουμε. Αν χρειαστεί θα δώσουμε τις
ζωές μας. Αν χρειαστεί θα πάρουμε ζωές!».
«Δεν θα ξεχάσουμε τις πληγές που άνοιξαν
στην καρδιά μας τα τεχνητά σύνορα που
χάραξαν. Μετά το Αφρίν ξεκινά η ανάσταση». , πρόσθεσε.
Συνεχίζοντας την επιθετική ρητορική ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων :«Αυτοί που πιστεύουν πως
οι παρατηρήσεις μου είναι μπλόφες ή άδεια ρητορική θα δουν πως το λάθος τους είναι θανάσιμο. Οι
δηλώσεις μου αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας, τις πολιτικές του κράτους και τα
αισθήματα του λαού. Θα τα καταφέρουμε ή θα σκοτωθούμε»
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο Ταγίπ Ερντογάν θα έχει συνάντηση στη Βάρνα με τους Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ και Ντόναλντ Τουσκ.
Με πληροφορίες απο ΣΚΑΪ (Καθημερινή 25 Μαρτίου 2018)

Κρίσιμη συνάντηση ΕΕ-Τουρκίας στη Βάρνα
To κλίμα που θα επικρατήσει στη
συνάντηση της ηγεσίας της ΕΕ δηλαδή των Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
και Ντόναλντ Τουσκ - με τον
Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, σήμερα στη Βάρνα της
Βουλγαρίας, παραμένει το μεγάλο
ζητούμενο.

στην ιστορία των ευρωτουρκικών
σχέσεων», σχολίασε Ευρωπαίος
αξιωματούχος μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ. Όμως παρόλο που πολλοί
πίστευαν ότι τα συμπεράσματα
αυτά θα μπορούσαν να τινάξουν
στον αέρα τη Σύνοδο της Βάρνας, η
Άγκυρα το απέφυγε.

Και αυτό διότι ενώ οι Ευρωπαίοι
ιθύνοντες θα κινηθούν λίγο πολύ
στη γραμμή των αποφάσεων της
προχθεσινής Συνόδου Κορυφής,
ουδείς είναι σε θέση να προβλέψει
τις θέσεις με τις οποίες θα
προσέλθει ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ερντογάν
αντέδρασε με εξίσου σκληρή
γλώσσα, κατηγορώντας την Ευρώπη
ότι συντάσσεται με τους Έλληνες
και τους Κύπριους, αλλά απέφυγε
να διακόψει την προοπτική του
διαλόγου με την ΕΕ που ανοίγεται
στη συνάντηση της Βάρνας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε
αυστηρή προειδοποίηση στην
Άγκυρα ότι για να υπάρξει πρόοδος
στις σχέσεις της με την ΕΕ θα
πρέπει πρωτίστως να αποδείξει
ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο. Οι
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την
ανησυχία τους για την τουρκική
εισβολή στο Αφρίν της Συρίας,
καταδίκασαν τις παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο
και στο Αιγαίο, ενώ έκαναν ρητή
αναφορά στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτών, ζητώντας την
απελευθέρωσή τους.
«Η γλώσσα με την οποία
διατυπώθηκαν τα συμπεράσματα
της Συνόδου Κορυφής για την
Τουρκία, την Πέμπτη το βράδυ είναι
από τις πιο επιθετικές και αιχμηρές

Το ίδιο ωστόσο ισχύει και για
την ΕΕ. «Παρά τα προβλήματα
και τις δυσκολίες η Σύνοδος στη
Βάρνας έπρεπε να γίνει, γιατί θέτει
το μοναδικό πλαίσιο για να μην
διαρραγούν εντελώς οι σχέσεις με
την Τουρκία», σχολίαζε στο ΑΠΕΜΠΕ Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Κι αυτό γιατί όπως εξηγούσε, η
Ευρώπη μόνο μέσω του διαλόγου με
την Άγκυρα μπορεί να εξυπηρετήσει
δυο από τα βασικά στρατηγικά της
συμφέροντα: τη συνεργασία της
Τουρκίας στο προσφυγικό και στην
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονηθεί
ότι η ΕΕ θα προσφέρει στη
Βάρνα άλλα 3 δισ. ευρώ για τους

Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται
στην Τουρκία. Πρόκειται για το
δεύτερο πακέτο 3 δισ. ευρώ, όπως
προβλέπεται στη δήλωση ΕΕΤουρκίας, ποσό το οποίο δεν δίνεται
απευθείας στην Άγκυρα, αλλά
σε οργανισμούς όπως ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)
και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
που διαχειρίζονται τη διατροφή, τη
στέγαση και την ιατρική περίθαλψη
των προσφύγων.
Εντούτοις δεν είναι ακόμα σαφές
τί θα γίνει σήμερα στη Βάρνα. Η
συνάντηση «δεν θα είναι εύκολη»
προέβλεψε πριν από δύο μέρες
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ,
ενώ ο κ. Γιούνκερ δήλωσε ότι
πηγαίνει στη Βάρνα με «ανάμεικτα
συναισθήματα».

Προσωρινά κρατούμενος βρισκόταν χθες ο πρώην Γάλλος πρόεδρος
Νικολά Σαρκοζί, στο πλαίσιο υπόθεσης παράνομης χρηματοδότησης
της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του
δολοφονηθέντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι. Η εισαγγελία της
Ναντέρ καλείται να αποφασίσει εντός 48 ωρών την άσκηση δίωξης –ή μη–
κατά του Σαρκοζί.
ΠΑΡΙΣΙ. Σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, που μπορεί να διαρκέσει
έως και 48 ώρες, έθεσε χθες η αστυνομία της Ναντέρ, έξω από το Παρίσι,
τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στο πλαίσιο έρευνας
παράνομων χρηματοδοτήσεων της προεκλογικής εκστρατείας το 2006 από
το καθεστώς του δολοφονηθέντος ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.
Η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη εγκαινιάσει έρευνα το 2013 για την
υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη, μετά τις αποκαλύψεις του
επιχειρηματία και μεσάζοντα Ζιάντ Τακεντίν, ο οποίος υποστηρίζει ότι
παρέδωσε 5 εκατ. ευρώ το 2006 σε μετρητά στον οικονομικό υπεύθυνο της
προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, Ερίκ Βερθ.
Τους ισχυρισμούς αυτούς έχει απορρίψει ο πρώην πρόεδρος,
χαρακτηρίζοντάς τους «κατασκευασμένους» και «ανυπόστατους».
Λίγους μήνες μετά την ορκωμοσία του στην προεδρία το 2007, ο Σαρκοζί
είχε δεξιωθεί τον Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος υφίστατο διπλωματικό
αποκλεισμό από τους ηγέτες της Δύσης. Παρά τις φιλικές σχέσεις που
ανέπτυξε ο Σαρκοζί με τον Καντάφι, ο Γάλλος πρόεδρος υπήρξε ένας
από τους πλέον επίμονους υποστηρικτές της στρατιωτικής επιχείρησης
του ΝΑΤΟ το 2011, που οδήγησε στην ανατροπή και τη δολοφονία του
ιστορικού ηγέτη της Λιβύης.
Το 2012, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Mediapart δημοσίευσε δηλώσεις
του πρώην επικεφαλής των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών Μούσα Κούσα,
ο οποίος αποκάλυπτε ότι ο στενός συνεργάτης του Σαρκοζί και μετέπειτα
γενικός γραμματέας της προεδρίας Κλοντ Γκεάν είχε λάβει τρεις βαλίτσες
που περιείχαν 5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής
εκστρατείας Σαρκοζί μεταξύ Νοεμβρίου 2006 και Ιανουαρίου 2007.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρατείται στα αρχηγεία της υπηρεσίας
OCLCIFF (Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς) στη Ναντέρ, έξω
από το Παρίσι. Στα κεντρικά της OCLCIFF προσήλθε χθες και ο πρώην
υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρις Ορτεφέ, ο οποίος κατέθεσε
οικειοθελώς, χωρίς να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.
Ο άτυπος «ταμίας»
Στην υπόθεση εμπλέκεται ως μεσάζων και ο πρώην άτυπος «ταμίας»
του καθεστώτος Καντάφι και διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου για την
επένδυση λιβυκών ενεργειακών κερδών Μπασίρ Σαλέχ, ο οποίος διέφυγε
στη Νότια Αφρική. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Σαλέχ τραυματίσθηκε
βαριά κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο αεροδρόμιο του
Γιοχάνεσμπουργκ. Η γαλλική δικαιοσύνη έχει ζητήσει τη σύλληψη του
Σαλέχ από την κυβέρνηση της Πραιτώριας.
Πηγή: H Kαθημερινή (21 Μαρτίου 2018)

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος
της Κοινότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο,
εύχονται στα μέλη στις οικογένειές τους και σε όλους
τους ομογενείς και συμπαραστάτες της κοινότητας,
το αναστάσημο μήνυμα του θεανθρώπου
να καθοδηγεί την ζωήν μας σε έναν κόσμο αγάπης,
ελπίδας και ειρήνης. Χρόνια Πολλά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξήγησε
ότι τα προβλήματα με την Τουρκία
μεγαλώνουν, ωστόσο, υπάρχει
ένας «ειλικρινής» και «ανοιχτός»
διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών,
ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί. Το
γεγονός πάντως και μόνο ότι η
συνάντηση αυτή πραγματοποιείται
σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο είναι
θετικό και έχει μεγάλη σημασία,
σχολιάζουν πολιτικοί αναλυτές.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ) 26 Μαρτίου
2018

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Αριστερά:
Ο π.Τιμολέων
Πράττας, και
η Πρόεδρος
κα Ελένη
Tσεμπερλή
την ώρα
προσευχής.

Άνω: Dora Peterson

Άνω:Από αριστερά: Vivian Ready & Maria Rokanas

Διετέλεσε χρόνια Πρόεδρος και
συνεχίζει ακούραστα να προσφέρει.
Η οργάνωση χρειάζεται νέες κυρίες
και Δεσποινίδες να γίνουν μέλη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται Επικερδής Επιχείρηση

-

Food Cart with Down Town Location
(Denman & Robson)
Food Truck with Full Kitchen
All Contacts, All City Benefits
All Events Bookings
Aφροδίτη 778-999-2535

Call:

Μόνο σοβαρές προτάσεις

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ
TEL:604-649-0299 RES:604-261-2314

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ANDREAS KOTSIRIS

Tel:604-649-0299

Eύχομαι στους πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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THE ANNUAL LUNCHEON OF
PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY OF “St. GEORGE” GREEK
ORTHODOX CATHEDRAL
Mrs Lizette Pappas presented the following speech at the annual
membership luncheon. The luncheon was held at the Hellenic Community Centre located at 4500 Arbutus Street. The speech was made
for the past Presidents of Philoptochos Ladies Society of St. George
Greek Orthodox Cathedral.
“As 3rd vice-president of the
Metropolis Philoptochos Board
of Canada, representing Western
Canada, It is a privilege for me to
be speaking to you today at our
Membership Luncheon at which
we are honouring St. George’s
Philoptochos past presidents. St.
George’s Greek Orthodox Cathedral Philoptochos Ladies Society
was founded in the early Forties.
Throughout all these years, The
Philanthropic accomplishments
of St. George’s Philoptochos are
a genuine expression of Christian
charity and a demonstration of
love for mankind.
This show of love has been evident in the many meaningful programs and activities that Philoptochos has undertaken. Philoptochos
has played a major role in fostering female leadership in our community. Philoptochos gave women an opportunity to lead and have
their own voice, independent of the men of the community. And
what Presidents we have have to lead us over the years. Presidents
who were passionate and enthusiastic in pursuing the vision, and
the mission of Philoptochos. Presidents who placed the interests
of Philoptochos ahead of their own, their families or their friends.
Presidents who performed their many duties with eagerness, faithfulness and zeal. And Presidents who inspired all members to do the
hard work necessary to achieve the goals of Philoptochos These past
presidents, these dynamic women, who came before us, you laid a
strong foundation for Philoptochos, you ensured our traditions would
survive and be passed on, you ensured that the “friend of the poor”
would help those in need and you ensured that the companionship
and fellowship offered by Philoptochos would always be there. We,
all members of Philoptochos applaud you for your faithfulness,
devotion and unfaltering belief in Philoptochos and its cause. We admire your contributions and Congratulate you on your achievements
over the years.
I am very proud to introduce to you these past presidents:
Eleni Apostal, Helen Arvanitis, Dionisia Gianacopoulos- has
dedicated 55 years to St. George’s Philoptochos Janet Gnissios,
Roula Illiakis, Effie Karapidakis, presently in Greece Vouli
Kontopoulos, visiting Greece Christina Lanaras Martsaki, Anna
Phillis.”

Left:
Photo- Recognizing and honouring our Presbytera Irene
Partsafas who has been beside
Philoptochos over 40 years.
Thank you Presbytera for your
dedicated service.

THE ANNUAL LUNCH OF PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY OF “St. GEORGE” GREEK
ORTHODOX CATHEDRAL (Photos by Kosta Karatsikis)

GreatProcessing
Gyros
& Pita Ltd.
& Manufacturing
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Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
Fluffy Pita Bread

#8-13140 - 88th Ave, Surrey, B.C.,V3W 3K3
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980

Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται στους πελάτες
τους και σε όλη την ομογένεια

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Metropolitan’s Dinner with all three Philoptochos
While Metropolitan Sotirios was visiting Vancouver, St. George’s Philoptochos hosted a dinner for His
Eminence, Sts. Nicholas and Demetrius Philoptochos, and Sts. Constantine and Helen Philoptochos.
The Vasilopita was cut wishing everyone a Happy Year.

Άνω: Ο Μητροπολίτης Τορόντο Καναδά κ. Σωτήριος
κόβει την πίτα με τις Προέδρους των Φιλοπτώχων.

Αριστερά:
Ο π. Τιμολέων Πράττας και
ο π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος
με την πρόεδρο και μέλη
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
του Ι. Ναού των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου
Άνω: Ο π. Κωσταντίνος Καλτσίδης με τη πρόεδρο και μέλη
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Ι.Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης της Κοινότητας Σούρεη και περιχώρων.
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Η διατροφή που πολεμάει το άγχος

“OMEROS” Hellenic Canadian
Assotiation of Attica & Aegean
Islands of B.C.
130-4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.

Ο Πρόεδρος και
το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται
στα μέλη,
στις οικογένειες, και σ’ όλη
την παροικία μας
Ποιες είναι οι τροφές που
εντείνουν το στρες και ποιες
είναι εκείνες που αποτελούν την
καλύτερη ασπίδα
«Η διατροφή επηρεάζει το
άγχος;». Οι ειδικοί απαντούν,
κατηγορηματικά ναι,
προσθέτοντας ότι υπάρχουν
ακόμη και τροφές που μιμούνται
τα συμπτώματα του άγχους. Υπό
τα δεδομένα αυτά, η επόμενη
ερώτηση είναι αυτονόητη:
«Τι πρέπει να τρώμε και τι να
αποφεύγουμε;».
Η Dr Uma Naidoo, που
εργάζεται στo Ψυχιατρικό
Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Μασαχουσέτης
των ΗΠΑ και ειδικεύεται
σε θέματα διατροφής και
ψυχολογίας, επισημαίνει ότι
εκείνοι που αισθάνονται να τους
λυγίζει το άγχος πρέπει να έχουν
πάντα στο μυαλό τους κάποιους
απλούς κανόνες:
- Τα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης
στο αίμα, η ελλιπής ενυδάτωση,
η κατανάλωση αλκοόλ και
καφεΐνης καθώς και το τσιγάρο
συμβάλλουν ή μιμούνται τα
συμπτώματα του άγχους.
- Η συνήθεια να ακολουθεί
κανείς τακτικά και
προγραμματισμένα γεύματα,
αποφεύγοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο τα υπογλυκαιμικά
επεισόδια, αποτελεί σημαντικό
σύμμαχο.
- Για την ενυδάτωση του
οργανισμού η καλύτερη επιλογή
είναι το νερό. Καταναλώνετε
τουλάχιστον 6-8 ποτήρια
ημερησίως.
- Η νικοτίνη από μόνη της
δεν προκαλεί άγχος, όμως η
διακοπή του καπνίσματος έστω
και για μερικές ώρες πυροδοτεί

συμπτώματα που μοιάζουν με
αυτά του στρες.
Συνεπώς, οι αγχώδεις άνθρωποι
καπνίζουν περισσότερο για
να διώξουν τις ενοχλήσεις
αυτές. Πρόκειται όμως για μία
προβληματική συνήθεια, καθώς
η νικοτίνη μπορεί να αυξήσει
την αρτηριακή πίεση και τους
παλμούς της καρδιάς.
n Κάποιοι πιστεύουν ότι
το αλκοόλ λειτουργεί ως
αγχολυτικό. Στην πράξη όμως,
η υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει
σε ψυχολογικά και σωματικά
προβλήματα.
- Η υιοθέτηση μια καλά
ισορροπημένης διατροφής,
πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά,
άπαχο κρέας και καλά λίπη,
παίζει σημαντικό ρόλο (και)
στην ψυχική υγεία.
- Η αποφυγή επεξεργασμένων
τροφών και προϊόντων που
περιέχουν γενναίες ποσότητες
ζάχαρης είναι εξίσου σημαντική
συνήθεια.
Η ζάχαρη απορρυθμίζει και την
ψυχολογία. Αυτό που πρέπει
κανείς να έχει στο μυαλό του
είναι ότι η ζάχαρη μπορεί να
προκαλέσει υπερδιέγερση έως
και κρίσεις πανικού. Μάλιστα,
ακόμη και επεξεργασμένα
προϊόντα που δεν έχουν
γλυκιά γεύση κρύβουν συχνά
μεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης
από αυτές που εικάζουμε,
γι’ αυτό και οι καταναλωτές
οφείλουν να διαβάζουν
προσεχτικά τις διατροφικές
πληροφορίες.
Ενα από τα πιο συχνά
παραδείγματα που παραθέτει
η Dr Naidoo είναι οι έτοιμες
σάλτσες για μακαρόνια.
Αναφερόμενη σε ένα τέτοιο

Καλό Πάσχα , Καλή
Ανάσταση

και καλά τσουγκρίσματα...!

προϊόν γνωστής εταιρείας με
γεύση ντομάτας και βασιλικού,
σημειώνει ότι «μόλις μισό
φλιτζάνι σάλτσας περιέχει 12
γραμμάρια ζάχαρης - δηλαδή,
τρία κουταλάκια του γλυκού».
Αντίθετα, οι φυσικές πηγές
σακχάρων από τα φρούτα
- φρέσκα ή ξηρά - και τους
χυμούς επηρεάζουν εντελώς
διαφορετικά τον οργανισμό,
συμβάλλοντας στην ευεξία.
Σε κάθε περίπτωση η ειδικός
επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση
των διαταραχών που σχετίζονται
με το άγχος χρειάζονται
μια ολιστική αντιμετώπιση,
συνεπώς η καθοδήγηση ενός
ειδικού είναι επιβεβλημένη.
Στο πλαίσιο αυτό, η διατροφή
είναι ακόμη ένας σημαντικός
παράγοντας που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη. «Εχουν
γίνει έρευνες σε πειραματόζωα
με στόχο να διαπιστωθεί εάν
και πώς η διατροφή επηρεάζει
το άγχος. Στο πλαίσιο αυτό
έχει διαπιστωθεί ότι τα
λιπαρά τρόφιμα, τα γλυκά
και τα ιδιαίτερα εύγεστα,
έτοιμα προϊόντα μπορούν να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά
των πειραματόζωων» σημειώνει.
Και προσθέτει ότι το ίδιο
πιθανόν να συμβαίνει και στους
ανθρώπους αν και θα πρέπει
να διεξαχθούν περισσότερες
μελέτες.
Οι καλύτεροι σύμμαχοι στο

πιάτο μας.
Σε κάθε περίπτωση η ειδικός
προτάσσει τη μεσογειακή
διατροφή ως την πλέον
ενδεδειγμένη για την προάσπιση
της ψυχολογικής υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό, προτείνει την
κατανάλωση τροφίμων που
είναι πλούσιες σε ψευδάργυρο,
όπως το μπρόκολο, οι
λαχανίδες, τα στρείδια, τα
όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα
προϊόντα ολικής αλέσεως. Το
μαγνήσιο επίσης είναι γνωστό
μέταλλο που θεωρείται ιδανικό
για την καταπολέμηση του
στρες. Συνεπώς, τα ψάρια, το
αβοκάντο αλλά και τα σκούρα
φυλλώδη λαχανικά θα πρέπει να
βρίσκονται συχνά στο τραπέζι.
Επιπλέον το αβοκάντο, τα
φυλλώδη λαχανικά, το κρέας
και τα σπαράγγια είναι ιδανικές
πηγές βιταμίνης B, που αποτελεί
ακόμη έναν σύμμαχο της
ψυχικής υγείας.
Και βέβαια επισημαίνει η
ειδικός εκείνοι που νιώθουν
το άγχος να τους καταβάλλει
δεν πρέπει να παραβλέπουν τη
δύναμη των λιπαρών οξέων Ω-3
(σαρδέλα, σολομός κ.ά.) και των
προβιοτικών (γιαούρτι, κεφίρ

κ.λπ.).
Πάντως, η Dr Naidoo προτείνει
σε εκείνους που επιθυμούν να
προχωρήσουν σε σημαντικές
διατροφικές αλλαγές να
επικοινωνήσουν πρώτα με τον
γιατρό τους. Και αυτό διότι,
σε αυτές τις περιπτώσεις ο
οργανισμός χρειάζεται χρόνο
για να προσαρμοστεί.
«Οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος
σταματήσει να καταναλώνει
επεξεργασμένα τρόφιμα που
περιέχουν πλούσιες ποσότητες
ζάχαρης θα αρχίσει σταδιακά
να νιώθει το άγχος του να
μειώνεται. Ομως εάν κάποιος
αντιμετωπίζει τη δίαιτα ως το
μοναδικό όπλο κατά του στρες
θα πρέπει να γνωρίζει ότι η
αλλαγή δεν θα είναι άμεση.
Γενικά είναι προτιμότερη μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση
θεραπείας, που περιλαμβάνει
συνεδρίες, τεχνικές χαλάρωσης
και ανακούφισης από το
στρες, καλή υγιεινή ύπνου
και ισορροπημένη διατροφή.
Επιπλέον, ο γιατρός θα κρίνει
εάν είναι απαραίτητη και
η φαρμακευτική αγωγή»,
καταλήγει η ειδικός.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Δεν υψώθηκε η Ελληνική σημαία στο Δημαρχείο της πόλης του Βανκούβερ
φέτος για την επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας λόγω έργων στον
χώρο του Δημαρχείου.
***
Επιτυχίες σημείωσαν τα γεύματα των μελών Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων
που διοργανώνονται κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.
***
Η δίκη πρώην αξιωματούχου του Δ.Σ. για την υπεξαίρεση χρημάτων από
το ταμείο του χορευτικού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη
και περιχώρων είχε ευνοϊκό τέλος υπερ της Κοινότητας. Αν και ζητήσαμε
περισσότερες πληροφορίες από τον Πρόεδρο μέχρι σήμερα δεν λάβαμε
καμία λεπτομερή ενημέρωση. Το μόνο που μας είπε ότι δικάστηκε και θα
επιστρέψει στην κοινότητα ένα μέρος του ποσού χρημάτων από το οποίον
η κοινότητα απαιτούσε

ΠΕΝΘΗ

Αν μας πιάσει καμμιά μέρα το ελληνικό μας...
(Συνέχεια από σελίδα 9)
εχθρούς. Ολομόναχοι αλλά
ενωμένοι . Είναι οι τρεις
σημαντικότεροι και πιο ένδοξοι
σταθμοί της ιστορίας του
νεότερου Ελληνισμού.
Το 1821, το 1912-13 και το
1940-41. Η Εθνεγερσία του
‘21 έγινε με όλες τις Δυνάμεις
και τις «Ιερές» Συμμαχίες
στο πλευρό της οθωμανικής
αυτοκρατορίας. (Γράφει ο
Ελύτης κάπου υπέροχα «Για
την δουλεία τη σουλτανική
υπήρχανε Κολοκοτρωναίοι
ικανοί να την αποβάλουν με
σκέτο σαπουνόνερο». Τώρα
με ποιους; Με το Κοτζιά που
δείχνει σχεδόν να απολαμβάνει
το ξεπούλημα; Ή με τον
αγραβάτωτο ντόκτορα του
πανεπιστημίου της Σμύρνης; Με
ποιους;) Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
(1912-13) που διπλασίασαν την
ελληνική επικράτεια μόνο με
την ομοψυχία του λαού«Έλληνας ομοφρονέοντας…
χαλεπούς είναι περιγίγνεσθαι»
οι Έλληνες ενωμένοι είναι
ανίκητοι, έγραφε ο Ηρόδοτος
στην Ιστορία του (ΙΧ, 2).
Και βέβαια το Έπος του
40-41, το μεγαλούργημα του
λαού μας εναντίον των τότε
ξένων εισβολέων. Θα σκεφτεί
κάποιος το τι επακολούθησε. Ο
Μακρυγιάννης μας κανοναρχεί
και μας προειδοποιεί με εφτά
λέξεις:
«Ότι μας έφαγαν οι ξένοι ως
γλάροι».
Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και οι
λοιποί εταίροι ως γνωστόν
συναγάγουν συμπεράσματα
για την πολιτική τους,
όχι με κριτήριο την
«ετοιμότητα υποκλίσεων και
χειροφιλημάτων», αλλά με
κριτήριο την αποφασιστικότητα
λαών και κυβερνήσεων να
υπερασπίσουν πάση θυσία τα
εθνικά τους συμφέροντα.
Κότες μαδημένες, με
γλοιώδη κακαρίσματα περί
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης το
μόνο που αποκομίζουν είναι
περιφρόνηση και ειρωνεία. Την
ίδια γλώσσα καταλαβαίνουν
και οι τουρκομεμέτηδες. Σε
συνέντευξη του το 1989 ο Μ.
Χατζηδάκις οξυδερκής και
ευφυής έλεγε:
«Σε τελευταία ανάλυση οι
μόνες στιγμές που σκεφτήκαμε
σοβαρά ως έθνος ήταν στις

καταστροφές. Ας περάσουμε
μια καταστροφή μπας και
σωθούμε».
Ας το φιλοσοφήσει ο καθείς
όπως θέλει. Να γίνουμε σαν το
Ισραήλ λένε κάποιοι. Απαντώ
μέσω του Μυριβήλη. (περ.
«ΓΝΩΣΕΙΣ» 1959 τ. 14).
«Κάποτε μια μέρα συζητούσαν
δύο απλοί άνθρωποι-δύο
ψαράδες ήταν-για την πίεση
που ασκούν οι μεγάλες δυνάμεις
πάνω στην πολιτική ζωή του
τόπου για τα συμφέροντα τους,
ο ένας ξεστόμισε μια φράση που
με ξάφνιασε. Είπε οργισμένος:
-Αν μας πιάσει καμμιά μέρα
το ελληνικό μας;». Θα μας
πιάσει το ελληνικό μας- κατά
τι ανώτερο του…ισραηλινού- ή
θα συμβεί αυτό που έγραψε ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος στον
Κολοκοτρώνη, όταν στην αρχή
της Εθνικής Επανάστασης
ερίζουν οι καπεταναίοι για τα
πρωτεία και η δολερή διχόνοια
χαμογελούσε «καθενός» με το
σκήπτρο της.
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ΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πήτερ
1931-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ
γεννήθηκε στο Saskatoon Sk. Γιός το Πήτερ και της Μαίρης Ράπανος όπου έζησε
μέχρι το 1940 που η οικογένειά του μετακόμισε στην Βικτώρια Β.Κ., του άρεσαν τα
σπόρτς . το χόκευ, το Μπάκετ, το ποδόσφαιρο, Μπέϊζμπολ, το κολύμπη, το Γκόλφ
και το ψάρεμα. Σπούδασε Νομικά στο U.B.C και το 1956 πήρε το δίπλωμα του
Δικηγόρου στην Κριμινολογία. Πηγε αργότερα πάλι στο Πανεπιστήμιο και πήρε
το Masters of Education και δίδαξε Νομικά και Ιστορία στο Britannia Secondary
School.
H Γιορτή της ζωής έγινε την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 στο Hollyburn Country
Club 950 Crosscreek Rd West Vancouver.
Στην σύζυγό του Ρούθ, στην κόρη του Lisa Kerfood (Greg),son Greg, εγγόνια Alexander, Cotton, Daniel,
Soleil & Philip, sister Evelyn and brothers Dino and Bill,ευχόμαστε θερμα συλλυπητήρια.
ΤΑΝΤΟΓΚΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1931-2018
Πέθανε στο Βανκουβερ στις 22 Φεβρουαρίου 2018 ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑΝΤΟΓΚΛΟΥ. Γεννήθηκε στην Καβάλα στις στις 9 Φεβρουαρίου 1931, γιός
της Αργυρός και του Ληγύρη Ταντόγλου. Το 1965 παντρεύτηκε την σύζυγό του
Μαρία και το 1974 και σε ηλικία 43 χρόνων με την σύζυγό του Μαρία και δύό
μικρά παιδιά μεταάστευση στον Καναδά και άρχισε αν εργάζεται σε διάφορες
δουλειές. Το 1979 άρχισε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο U.B.C για 19
ολόκληρα χρόνια. Το 1987 μαζί με την οικογένειά του άνοιξαν της ΜΑRΙΑ’S
TAVERNA, ενώ συνέχιζε να εργάζεται στο U.B.C. ήταν υπερήφανος που
κράτησε το εστιατόρειο για 25 χρόνια.
Το τρισάγιο έγινε την 1η Μαρτίου 2018 στις 7:30 μ.μ. στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.
Στην σύζυγό του Μαρία, στους τρείς γιούς του Αργύρη, Γρηγόρη και Μάρκο, και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ)
1960-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 1ο Ματίου 2018 η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
(ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ). Το τρισάγιο έγινε την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στις 7:30 μ.μ
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία έγινε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και
η ταφή στο κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial Park Burnaby.
Στον σύζυγό της Ιωάννη, στις κόρες της Αθηνά, Βίκη (Γιώργο), Νικολέτα
(Μichael), στην εγγονή της Νοβέλα και στους γονείς της Βασίλη και Αθηνά,
ευχόμαστε συλλυπητήρια.

«Σας στέλνω τον Δράμαλη
με 30.000 ασκέρι για να
μονοιάσετε»…
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
1929-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 10 Μαρτίου 2018, η ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ.
Το τρισάγιο έγινε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 στις 7:30 μ.μ. στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία έγινε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και η ταφή στο
κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στον σύζυγό
της Χάρη (Bobby), στην κόρη της Μάντη, στα
εγγόνια της Bobby, George, Silvie , Sophia, στούς
γαμβρούς της Χρήστο και Δημήτρη, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΝΗ (HELEN)

SFINAKI GREEK TAVERNA
NOW HIRING
Greek Kitchen or similar experience + responsibility are must for
this busy, family owned taverna in The Heights. Competitive wage
based on experience. Bing your resume in person to:
Kitchen Manager
4061 Hastings Street, Burnaby
Tel: 604- 299-3400
email: sinaki@sfinaki.ca

Πέθανε στο Δέλτα Βανκούβερ στις 13 Μαρτίου 2018,
η ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑ σε ηλικία 88 χρόνων. Σύζυγος του
μακαρίτη ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑ που ήταν πολύ γνωστός στην
ελληνική παροικία, ιδιοκτήτες του εστιατορίου Captain
Cook. Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018,
στον Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου και η ταφη της έγινε στο
κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στον γιό της Δημήτρη (Helen), στην κόρη της Δέσποινα (Bruce) στις τρεις
εγγόνες της Samantha,Cassie,Bryn, και σε όλους τους συγγενείς, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

SFINAKI GREEK TAVERNA

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΟΣ
Για Ελληνική κουζίνα ή με παρόμοια εμπειρία + ευθύνη που πρέπει
να έχει για αυτή την οικογενειακή ταβέρνα που βρίσκεται στο Burnaby Heights και έχει μεγάλη πελατεία.
Ανταγωνιστικός μισθός με βάση την εμπειρία.
Να προσκομίσεται το βιογραφικό σας στον:
Υπεύθυνο της κουζίνας
4061 Hastings Street, Butrnaby
ΤΗΛ: 604-299-3400
email:sfinaki@sfinaki.ca

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Πωλείται η Άδεια «ΚORONI IMPORT».

Σας δίνετε η δυνατότητα εξάσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στο
εμπόριο, έχοντας όλα τα απαραίτητα χαρτιά λειτουργίας εταιρείας εισαγωγών
και εξαγωγών.
1)

Aναγνωρίσημο σήμα σε όλον τον Καναδά (Τrade Mark across Country)

2)

Γραμμικοί κώδικες (Bar Codes)

3)

Member of GS1, Plus MAKETA

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 604-736-2847

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales

20

ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

CANADIANS ENTERING OR IN RETIREMENT

CBC is casting singles, couples and families
for The Stats of Life!
Apply if this sounds like you or someone you know:
A couple preparing for retirement OR a couple who recently retired and is
figuring out their next chapter (What are your plans? Small business?
Vacations? Downsizing?)

O Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος, το Διοκητικό Συμβούλιο
και η Φιλόπτωχος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
του Σούρεη και των Περιχώρων, εύχονται στα μέλη και σε όλους
τους υποστηριχτές της Κοινότητας χρόνια
πολλά.

A single retiree working a few jobs OR a single retiree working part time in a job
they absolutely love OR trying to survive on CPP
Retired couple downsizing in order to travel OR a couple where one person has
retired and the other holds a full time job OR you’re a wealthy retired couple
living the retirement dream
Retired couple whose life is all about the grandchildren - taking care of them,
babysitting them, OR raising them as their own children
We are looking for families and people of all ethnicities, all
religions, all genders!
This unique and positive TV series explores how families and
individuals across the country really live. The show features statistics
and graphics to compare/contrast different households.
Filming takes place this summer/fall. FOUR DAYS of filming.
C h e c k o u t a n e p i s o d e f r o m S e a s o n 1 : h t t p : / / w w w . c b c . c a / t h es t a t s o f l i f e /

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ

PLEASE APPLY
https://thestatsoflife.castingcrane.com

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Φιλόπτωχος Aδελφότης Αγίου
Γεωργίου

KEA’S MEATS LTD
6616 Beresford Street, Burnaby, BC
Tel:604-515-7222 - Fax:604-515-7701

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο Πήτερ, ο Άγγελος, ο Τέρη Ποδόγυρος και
οι οικογένειές τους εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και Iερατικοί Προϊστάμενοι, Πάτερ
Κωνσταντίνος Οικονομου και Πάτερ Δημήτριος Παρτσάφας, εύχονται στα μέλη και
στην ομογένεια όπως το Άγιο Φως Της Αναστάσεως
φωτίσει της ψυχές και ζωές όλων .

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΓΝΩΜΗ - OPINION

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση

We Ar e Member s

