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Επέτειος 30 χρόνων της «ΓΝΩΜΗΣ»

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου
Νικολάου στην Ανατολική Κοινότητα

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών εορτάστηκε ο Άγιος Νικόλαος στο
Ναό αλλά και του ναού του Αγίου Δημητρίου Την θεία Λειτουργία
τέλεσαν οι ιερείς, π. Τιμολέων Πράττας, π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος, π.
Κώστας Ικονόμου και π.

(Συνέχεια στη σελίδα 27)

Τον Οκτώβριο του 1988 έκλεισε η «ΓΝΩΜΗ» τα 30 χρόνια προσφοράς στην
ελληνική παροικία του Βανκούβερ, της Βρετανικής Κολομβίας και των Ελλήνων
του Δυτικού Καναδά. Πριν 30 χρόνια πρωτοξεκίνησε η έκδοση της εφημερίδας
από μια ομάδα ανθρώπων που έβλεπαν την ανάγκη μιας εφημερίδας που θα
αντιπροσώπευε υπερήφανα την ελληνική παροικία. Η «ΓΝΩΜΗ» δεν φοβήθηκε
τον ανταγωνισμό που υπήρχε και με την πρώτη έκδοση ο ελληνισμός την
αγκάλιασε και έγινε απόκτημα σε κάθε ελληνικό σπίτι των ομογενών που όπως
και σήμερα αγωνιούν να πάρουν να διαβάσουν την «ΓΝΩΜΗ».
Ξεκινήσαμε με μια δυναμική Συντακτική ομάδα από Έλληνες φοιτητές και
επιχειρηματίες ομογενείς. Δυστυχώς η δυναμική αυτή συντακτική ομάδα σιγάσιγά μετά από λίγα χρόνια μειώθηκε σημαντικά και το βάρος έπεσε σε λίγα
άτομα που δεν το βάλαμε κάτω και παρ’ όλες τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες
καταφέραμε να επιζήσουμε 30 ολόκληρα χρόνια χάρη στην υποστήριξει των
ομογενών και πιστών φίλων.
Η έκδοση της «ΓΝΩΜΗΣ» σηματοδοτεί σήμερα μια μεγάλη προσπάθεια για
εσωστρέφεια και προβολή των επιτυχιών αλλά και του μεγάλου έργου που
πραγματοποιείται στον χώρο μας. Η πάντα επίκαιρη και καλά ενημερωμένη
πληροφόρηση την οποία παρέχει η υπ΄αριθμόν ένα ενημερωτική παροικιακή
εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» κατάφερε και επέζησε ανάμεσα σε άλλα δυο έλληνικά
έντυπα που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Η πλούσια ύλη την οποία σε κάθε
τεύχος παρουσιάζει μπορεί ο αναγνώστης να πληροφορηθεί πλήρως για όλα τα
δρώμενα της παροικίας και της πατρίδας μας.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 40 ΧΡΟΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 14 ΚΑΙ 15

BCLC Approves
New Cascades
Casino Delta

Μαχητική, επίκαιρη και δυναμική συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο αναγνωστικό μας κοινό, στις κοινότητες, στους
συλλόγους, στους επιχειρηματίες και φίλους που συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν.
Επίσης θέλουμε να υπενθυμίσουμε όσοι μας αγαπούν ας ανανεώσουν την ετήσια
συνδρομή τους αυτό τον μήνα.
Επίσης θέλουμε να κάνουμε γνωστό στους αναγνώστες ότι η «ΓΝΩΜΗ» ουδέποτε
χρηματοδοτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από καμμία Ελληνική Κυβέρνηση. που
ψευδώς μας κατηγορούσαν στην Μπρόντγουεη.
Ευχαριστούμε
Οι Εκδότες

Vancouver, B.C., November 13, 2018 – BCLC has approved a new
gambling and entertainment facility in the City of Delta. Cascades
Casino Delta, operated by Gateway Casinos & Entertainment Limited, will include a hotel, restaurants, meeting space and a casino
with approximately 500 slot machines, 24 table games and up to 6
electronic table games.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

BCLC Approves New Cascades Casino Delta
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
BCLC’s approval follows extensive reviews of the market opportunity, business case, health impacts and
municipal approval process to ensure that the project meets legislated requirements under the Gaming
Control Act.
Design of the new Cascades Casino Delta reflects feedback from the public, as received through ongoing community-engagement events including stakeholder briefings, public presentations, information
sessions and open houses.
In 2016, BCLC concluded an Expression of Interest process in the South of the Fraser region to relocate
the Newton Community Gaming Centre, which closed permanently in April 2018. BCLC later selected
the City of Delta as its preferred host local government for a new gambling and entertainment facility
and, together with Gateway, subsequently developed a proposal for the Delta Town & Country Inn site.
In May 2018, the City of Delta provided its final approval of the proposed casino. As per the Gaming
Control Act, the City was subsequently required to notify adjacent local governments, which then had
the opportunity to object to the proposed facility.
The City of Richmond filed an objection with BCLC expressing crime, traffic and transportation concerns, which trigged BCLC’s legislative requirement to implement a non-binding dispute resolution
process and appoint an independent, third-party mediator to address issues raised in the objection. BCLC
received Mr. Simon Margolis’ report on October 15, 2018, which concluded that the City of Richmond
did not provide supporting documentation to substantiate its concerns. As such, BCLC finalized its
approval of the project.
Construction of the facility at the Delta Town & Country Inn site will begin in early 2019, with the casino expected to open mid-2020.

O Tom Karras, η οικογένειά του και το προσωπικό από το εστιατόριο
“SFINAKI” εύχονται στους συγγενείς, φίλους, πελάτες και σε όλη
την ομογένεια

Οι άγιες μέρες που έρχονται ας φέρουν την ευτυχία στο σπίτι σας και
ο καινούργιος χρόνος ας είναι γεμάτος όμορφες στιγμές και πολλά
χαμόγελα.
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Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford
γιορτάζει την ίδρυση του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Ο εντιμ. Doug Ford,
πρωθυπουργός της επαρχίας
του Οντάριο, έστειλε σήμερα
στην Ιερά μας Μητρόπολη τον
επίσημο χαιρετισμό του για τη
γιορτή του Αγίου Αποστόλου
Ανδρέα, του πρωτοκλήτου,
ιδρυτή και προστάτη του
Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολης. Στο προσεγμένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός
αναγνωρίζει τη σημασία της σημερινής γιορτής για την “ορθόδοξη
χριστιανική κοινότητα” της επαρχίας μας. Ο πρωθυπουργός
απηύθυνε, επίσης, τις καλύτερες ευχές του στον Παναγιώτατο
Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και στον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Τορόντο κ. Σωτήριο. Ευχαριστούμε τον κ. Ford για τα
καλά του λόγια. Τα εκτιμούμε ιδιαίτερα. Είμαστε ευγνώμονες στον
ίδιο και στη νέα κυβέρνησή του, για την υποστήριξη των διαφόρων
θρησκευτικών κοινοτήτων του Οντάριο. Του ευχόμαστε καλή
επιτυχία στη διακυβέρνηση της επαρχίας.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ιερά Μητρόπολη Τορόντο

κοινότητα στον Καναδά.
OTTAWA, ON: Ο Εντιμ.
Andrew Scheer, ηγέτης των
Συντηρητικών του Καναδά
και αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης έκανε την
παρακάτω δήλωση για την εορτή
του ιδρυτή και προστάτη του
Οικουμενικού Πατριαρχείου:
“Σήμερα, οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί στον Καναδά και
σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν
τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα,
τον Πρωτόκλητο. Ο Απόστολος
Ανδρέας είναι ο ιδρυτής και
προστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έδρα του Πατριάρχη, ο οποίος έχει την πρώτη θέση τιμής
σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τον 4ο αιώνα συνέβαλε καθοριστικά στην εξάπλωση του ορθόδοξου
χριστιανισμού. Υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου,
το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η ηγετική φωνή που διεθνώς προάγει τη χριστιανική πίστη, τη
θρησκευτική ελευθερία, τον διαθρησκειακό διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και τη
σπουδαιότητα της φροντίδας του περιβάλλοντος.
Ο Βαρθολομαίος, εκλεγείς Οικουμενικός Πατριάρχης από το 1991, ως πνευματικός ηγέτης των περίπου
300 εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών ανά τον κόσμο, έχει αποδείξει τον εαυτό του γεφυροποιό σε
έναν πνευματικά ταραχώδη κόσμο. Απόδειξη της σωστής ηγεσίας του Πατριάρχη είναι ο χειρισμός της
κατάστασης στην Ουκρανία για ένωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και απόδοση αυτοκεφαλίας.
Εκ μέρους των Συντηρητικών του Καναδά, απευθύνω τις καλύτερες, ειλικρινείς ευχές μου στους
ορθόδοξους χριστιανούς του Καναδά, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού
των κοινοτήτων μας από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Επίσης, απευθύνω τις θερμότερες
ευχές μου στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης που γιορτάζουν
σήμερα τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σε όλο τον κόσμο».

30 Νοεμβρίου 2018
Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω ευχές σε όλους τους ορθόδoξους
χριστιανούς του Οντάριο, καθώς γιορτάζουν τον Άγιο Απόστολο
Ανδρέα τον πρωτόκλητο, ιδρυτή και προστάτη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Είναι μια σημαντική
μέρα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ελληνική Ορθόδοξη
Μητρόπολη του Τορόντο και για όλους εκείνους που τιμούν τον
Απόστολο Ανδρέα.
Οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες αντικατοπτρίζουν την πίστη
της επαρχίας μας στο ανοιχτό πνεύμα, την ανεκτικότητα και την
ένταξη όλων [στην κοινωνία του Οντάριο]. Είμαι περήφανος για
τις πολλές θρησκευτικές μας παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που εκπροσωπούνται από τη ζωντανή ορθόδοξη χριστιανική
κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει και τα μέλη της Ελληνικής
Ορθόδοξης Μητρόπολης Τορόντο.
Απευθύνω τις καλύτερες ευχές μου στον Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τορόντο
Σωτήριο και όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, να γιορτάσουν τη
γιορτή αυτή με υγεία και χαρά.

Ο Ηγέτης των Συντηρητικών Andrew Scheer,
τιμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Σήμερα, o Εντιμ. Andrew Scheer, ηγέτης των Συντηρητικών του
Καναδά, εξέδωσε την παρακάτω δήλωση σχετικά με το Οικουμενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο. Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες και εκφράζουμε
τις ευχαριστίες μας προς τον κ. Scheer, ο οποίος γιορτάζει την
ονομαστική του γιορτή, σήμερα γιορτή του Αγίου Ανδρέα του
Πρωτόκλητου, για την ευγενική του δήλωση, την υποστήριξη της
θρησκευτικής ελευθερίας στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης
και για τα ευγενικά του λόγια για την ορθόδοξη χριστιανική

Thank you for supporting
Flinders University
to Make a Difference – I wish
you all the joys of
the season and an inspiring
2019.
On behalf of the LOGOS
Australian Centre for Hellenic
Language and Culture and
Modern Greek at Flinders
University, we thank you for
your support this year and
send our best wishes for the
festive season. We look forward to celebrating with you
30 years of Modern Greek at
Flinders University in 2019.

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S
SOCIETY
OF METROPOLITAN VANCOUVER
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C., V5R 1B6

Tel: 604-568-3994

O νέος Πρόεδρος και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
των Υπερηλίκων του Μετροπόλιταν Βανκούβερ και
περιχώρων εύχονται στα μέλη στις οικογένειες
του συλλόγου, στους δωρητές και σε όλους όσοι
υποστηρίζουν το σύλλογο.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2019

ΓΕΡΑΣΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
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Ίσως ακατάλληλο για αναγνώστες με
κλειστά μυαλά.
Γραφει ο Καθηγητης Γιωργος Γκεκας

INSERT Τα χρόνια φεύγουν πολύ
γρήγορα και πρέπει να τα ζήσουμε όσο
είναι ακόμα νωρίς. Ζήστε τη ζωή σας
στο έπακρο, χαρείτε τη όσο πιο πολύ
μπορείτε, γιατί ΜΠΟΡΕΙΤΕ.
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν με
νοιάζει πια «τι θα πει ο κόσμος»
. Παλιά μερικές συμβουλές των
γονιών μου είχαν γίνει έμμονες
ιδέες . «Τι θα πει ο κόσμος»,
«μη μας ντροπιάσεις», «Αν σε
ρωτήσουν αν θέλεις κατι στη
επίσκεψη που θα πάμε εσύ θα
πεις όχι ευχαριστώ». Ήθη της
εποχής θα μου πείτε. Τώρα αν
με ρωτήσουν στην επίσκεψη
που πάω «Τι θέλεις να πιεις?
Ζητώ αυτό που θέλω αλλα χωρίς
απαίτηση «Έχεις Μέταξα»?
Γέρασα ρε παιδιά… Μικρός
ήθελα να γίνω πολιτικός
μηχανικός αργότερα δικηγόρος,
κατά διαστήματα θα ήθελα
να γίνω συγγραφέας. Έγινα
καθηγητής’ ..Δεν προλαβαίνω
να γίνω όλα αυτά που ήθελα να
γίνω ρε γαμωτο, γέρασα.
Γέρασα ρε παιδιά… Ναι ναι
εκτιμώ την ευγένεια σας και
τη καλοσύνη σας που μου λέτε
«μικρός είσαι ακόμα». Είναι
παρήγορο που το ακούω και
θέλω να σας πιστέψω ότι είμαι
μικρός ακόμα η μικροφέρνω.
Εκτιμώ τη καλή σας κουβέντα
αλλα μήπως κάνετε λάθος?
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν
γουστάρω πια κεράκια στη
τούρτα των γενέθλιων μου. Δεν
μπορώ να τα σβήσω όλα με
μια προσπάθεια, και αυτό λένε
φέρνει γρουσουζιά. Για αυτό
χρονια τώρα ένα κεράκι ανάβω
που αντιπροσωπεύει όλα τα
χρονάκια μου. Αυτό δεν είναι
κλεψιά.. είναι?
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν
θέλω πια δώρα από κανένα
Χριστούγεννα, Πάσχα, γενέθλια,
ονομαστική μου εορτή. Έχω ότι
χρειάζομαι διπλά και τριπλά.
Τι να κάνω με ένα ακόμα
ένα πουκάμισο η μια ακόμα
γραβάτα? Τα νιάτα μου θέλω!
Γέρασα ρε παιδιά… Καλά
για τις μεγάλες γυναίκες λένε
ότι «αυτές έχουν το ζουμί» και
αγνοούν ότι οι άνδρες τους
κοιτάζουν τις μικρές . Για τους
άνδρες όμως τι λένε για το
ζουμί? Στέρεψαν οι άνδρες η
ξεζουμίστηκαν?
Γέρασα ρε παιδιά… Τις
προάλλες στον υπόγειο δυο
κοριτσόπουλα μου προσέφεραν
τη θέση τους να καθίσω. Δεν
λέω καλός ο σεβασμός αλλα
είναι για τους μεγάλους.. Να
βράσω τέτοιο σεβασμό! Νέος
θέλω να μείνω και ας μου
μέλανε όλοι στον ενικό όπως
τα πιτσιρίκια μεταξύ τους «που
είσαι ρε μαλακά?». Υπόσχομαι
δεν θα θυμώσω αν μου κόψετε
το πληθυντικό, το κυριλέ το
ενοχλητικό «κύριε Γιωργο»
για το απλό Γιωργο, η ακόμα
καλλίτερο Γιωργάκη!
Γέρασα ρε παιδιά… Σήμερα
πρόσεξα δυο άσπρες τρίχες
στο κεφάλι μου με βλέπω
γκριζομάλλη γρήγορα. Μη μου
πείτε ότι οι γκριζιομαλληδες
είναι γοητευτικοί, αλλα ξέρω
ότι οι άσπρες τρίχες δείχνουν
τον χρόνο που περνά. Και ο
χρόνος που περνά σημαίνει ότι
λιγοστεύει ο χρόνος που σου
απομένει.

Ξέρω επίσης ότι «Άσπρα μαλλιά
στη κεφαλη κακά μαντάτα στη
ψ…λη¨» και ανησυχώ ...
Γέρασα ρε παιδιά… Πρόσεξα
κάποιες ρυτίδες στο πρόσωπο
μου. Εντάξει δεν είναι βαθιές
ακόμα σαν της γιαγιας μου αλλα
είναι εκεί σίγουρα. Θυμάμαι
που μου έλεγε ο πατέρας
μου «μην «συννεφιάζεις, θα
κάνεις ρυτίδες», αλλα ποιος
ακούει το πατερά του όταν
είναι νέος. Αυτή η μεγάλη στο
μέτωπο απ τη μια άκρη μέχρι
την άλλη είναι από τη πολλή
σκέψη και την στεναχώρια.
Γιατί στενοχωριέμαι ? Γιατί
είμαι άνθρωπος και έχω
αισθήματα. Είναι πολλά που
με στεναχωρουν αλλα δεν θα
κάτσω να σας πω τώρα, δεν
είναι της στιγμης.
Τώρα βέβαια έχω και τις
«ρυτίδες γέλιου» γύρω στο
στόμα γιατί πάντα ήμουν
γελαστό παιδί. Κάπου είχα
διαβάσει ότι χρησιμοποιούμε
μόνο 17 μυς του προσώπου
μας για να γελάσουμε και 47
για να κατσουφιάσουμε. Είναι
λέει ευκολότερο να γελάς,
άσε που «το γέλιο μακραίνει
τη ζωη». Κάνει δεν κάνει
ρυτίδες, προτιμώ το γέλιο, τη
χαρά, τη διασκέδαση. Αν σ
αυτά οφείλονται οι ρυτίδες στα
μάγουλα μου, στο κάλο να πάει.
Μου θυμίζουν τουλάχιστον
πόσο πολύ έχω γελάσει στην
ζωή μου.
Γέρασα ρε παιδιά… Έκανα
κοιλίτσα. Θα μου πείτε από
καλοπέραση είναι. Κάποιοι
αγενείς θα μου πουν να κόψω
το πολύ φαί και να τρέξω
στο γυμναστήριο. Δεν το έχω
κάνει ακόμα αλλα σκοπεύω .
Προς το παρόν αγόρασα κατι
σορτς με λάστιχο στη μέση που
τεντώνει και σε χωρεί αν φας
κατι παραπάνω... Μου είπε
και ο γιατρός να φορώ φαρδιά
στη μέση παντελόνια γιατί έχω
αναδρομικό στομάχι και δεν
πρέπει να σφίγγω τη μέση μου
γιατί γυρίζουν τα στομαχικά
υγρά προς τον οισοφάγο.
Γέρασα ρε παιδιά…
Κουράζομαι πιο εύκολα
τελευταία. Μ αρέσει ο χορός
αλλα όταν πάμε σε χορούς
διαφόρων συλλογών και
οργανισμών χορεύω μεν αλλα
έρχεται η στιγμή που θέλω να
αφήσω το χορό και να κάτσω
κάτω να πάρω μια ανάσα.
Κάθομαι και σκάφτομαι τα
φοιτητικά μου νιάτα που
ξενυχτίζαμε, διασκεδάζοντας και
το πρωί πήγαινα απ το πάρτη
στη διάλεξη στις οκτώ το πρωί
γιατί ο καθηγητής μου ηταν
ζόρικος. Προσπαθούσε βλέπεις
ο μακαρίτης να κάνει εμένα
και τους άλλους συμμαθητές
μου ανθρώπους. Μας έλεγε
«Θα είστε φοιτητές μόνο στα 4
χρονια του πανεπιστήμιου αλλα
καλοπερασάκηδες σ όλη σας τη
ζωη, στα τέσσερα αυτά χρονια
λοιπόν δώστε προτεραιότητα
στη φοίτηση. Αν δεν αντέχετε
και τα δυο φοίτηση και
γκομενιλικι τότε κάντε το πρώτο
μόνο» . Τότε άντεχα και τα δύο
. Τώρα θέλω την ανάπαυση και
τη βόλεψη μου. Το γκομενιλικι τ

άφησα κληρονομιά στους γιους
μου….
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν κάνω
κέφι, δεν αισθάνομαι καλά, και
δεν θέλω να πάω αύριο δουλειά.
Αλλα πρέπει να πάω.. Δεν
γίνεται να χάσω το συμβούλιο
με το «μεγάλο». Τώρα να
βρω μια δικαιολογία δεν είναι
δύσκολο αλλα είναι και αυτός
ο μαλακας ο συνάδελφος που
καραδοκεί να μου τη φέρει γιατί
θελει τη θέση μου .
Γέρασα ρε παιδιά… Κουράγιο
παιδιά, δεν είναι όλα αρνητικά
στα γηραιά, υπάρχουν και
θετικά. Αλήθεια σας λέω! Τώρα
που μεγάλωσα είμαι καλλίτερος
άνθρωπος. Είμαι πιο στοργικός,
λιγότερο εγωιστής, αναγνωρίζω

πιο εύκολα τα δικαιώματα των
άλλων, δεν τα θέλω όλα δικά
μου. Δεν γίνεται να χω εγώ όλα
τα όμορφα κορίτσια, είναι και
άλλοι που τα διεκδικούν. Που
να το δεχτώ εγώ αυτό στα νιάτα
μου, που τα θελα όλα δικά μου.
Ημέρεψα, μπορώ πιο εύκολα
να πω πως «φταίω εγώ» όταν
φταίω, παρά να ρίξω το φταίξιμο
στους άλλους για να γλυτώσω
εγώ. Ζητώ «συγγνώμη» πιο
εύκολα γιατί πραγματικά δεν
θέλω να πικραίνω η να αδικώ
ανθρώπους.
Επίσης έγινα πιο σίγουρος για
τον εαυτό μου τι θέλω και τι
δεν θέλω . Καποτε ήθελα να
είμαι αρεστός και υπέβαλα τη
θέληση μου στη θέληση των
άλλων. Αν ένας φίλος ήθελε

να πάει μαζί μου για φαί αργά
10 το βράδυ και πραγματικά
δεν ήθελα τους έκανα το χατίρι
για να μη τους δυσαρεστήσω.
Τώρα λέω καθαρά και ξάστερα
«όχι», «δεν μπορώ», και «δεν
θέλω». Γιατί γέρασα και ξέρω τι
πραγματικά θέλω!
Γέρασα ρε παιδιά… ΟK δεν
γέρασα, αφού επιμένετε ότι
είμαι μικρός ακόμα. Απλά
μεγάλωσα. Και αν μεγάλωσα
δεν σημαίνει ότι ψήλωσα. Να
πω την αλήθεια μπήκα λίγο στο
πλύσιμο από τα πολλά ντους
που κάνω. Θα μείνω λοιπόν
βρώμικος για μερικές μέρες. Και
μη τολμήστε να με πείτε μετά
βρομόνερο!
Γέρασα ρε γαμωτο και
φαινεται ρε παιδιά ...

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

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

Χρόνια πολλά για τις γιορτές, Καλά
Χριστούγεννα και το νέο έτος 2019
να φέρει υγεία, ευτυχία και ειρήνη
στον κόσμο.
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Christmas Salad
Ingredients:

Αρωματικό στήθος κοτόπουλου με σαλάτα
με ντοματίνια και αμύγδαλα
Δημήτρης Κοντόπουλος

Υλικά (για 4 μερίδες)
• 700 γρ. φιλέτα από στήθος κοτόπουλου, κομμένα
εγκαρσίως στη μέση (τα ανοίγουμε δηλαδή στα δύο)
• 1 λοβός βανίλιας (με τη μύτη ενός μαχαιριού
ανοίγουμε κατά μήκος τη βανίλια και παίρνουμε με τη
λάμα τα σπόρια)
• 2 κουτ. σούπας σάλτσα σόγιας
• 2 κουτ. σούπας καστανή ζάχαρη
• 2 κουτ. σούπας ξύσμα λεμονιού χυμός από 3 λεμόνια
• 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Για τη σαλάτα
• 50 γρ. αμύγδαλα λευκά, καβουρδισμένα για 5-6
λεπτά σε αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς λιπαρή ουσία, και
χοντροσπασμένα στο μούλτι
• 1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
• 1/2 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• 10 φύλλα βασιλικού, χοντροκομμένα
• 300 γρ. ντοματάκια, κομμένα στα 2
• 1 κρεμμύδι, σε μικρούς κύβους
• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη βανίλια, τη σάλτσα σόγιας, τη
ζάχαρη, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το μισό λάδι και
αλατοπίπερο. Βάζουμε στο μείγμα τα στήθη κοτόπουλου,
ανακατεύουμε και τα αφήνουμε για 10 λεπτά να μαριναριστούν.
Ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το υπόλοιπο ελαιόλαδο
σε δυνατή φωτιά. Τινάζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου, να
φύγει η περιττή μαρινάδα, και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά από την
κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρώμα. Μετριάζουμε τη φωτιά και
ψήνουμε, αλείφοντας τακτικά με τη μαρινάδα, για περίπου 10-15
λεπτά, μέχρι να γίνει το κοτόπουλο.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη σαλάτα και τη σερβίρουμε με το
κοτόπουλο.
• Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

SPRING ROLLS
Για τα spring rolls Μέθοδος Εκτέλεσης
•

Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 160ο C στον αέρα.
•
Βάζουμε στην πάπια
αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο
και απλώνουμε σε όλη την
επιφάνεια της πάπιας.
•
Μεταφέρουμε σε ταψί
με σχάρα και ψήνουμε για 2 ½
ώρες.
•
Βγάζουμε την πέτσα,
την ψιλοκόβουμε και τη βάζουμε
σε ένα μπολ.
•
Κόβουμε το κρέας σε
μικρά κομμάτια και τα βάζουμε
στο μπολ.
•
Ψιλοκόβουμε το
πράσινο μέρος από τα φρέσκα
κρεμμύδια, τα φύλλα από τον
κόλιανδρο, τον δυόσμο και τα
βάζουμε στο μπολ.
•
Προσθέτουμε τη
hoisin και τη σόγια sauce, το
σησαμέλαιο και ανακατεύουμε
πολύ καλά όλα τα υλικά.
•
Ανοίγουμε τα φύλλα
στον πάγκο εργασίας μας και
τα κόβουμε σταυρωτά για να
έχουμε 4 κομμάτια από κάθε
φύλλο.
•
Τοποθετούμε ένα βαθύ
τηγάνι με ηλιέλαιο σε δυνατή
φωτιά.
•
Παίρνουμε ένα κομμάτι
από το φύλλο, βάζουμε 1 κ.γ.

από τη γέμιση και τυλίγουμε
διαγώνια μέχρι τη μέση.
Γυρίζουμε τις άκρες προς
τα μέσα και συνεχίζουμε να
τυλίγουμε. Απλώνουμε λίγο
νερό στην άκρη του φύλλου για
να κολλήσει και αφήνουμε στην
άκρη. Ακολουθούμε την ίδια
διαδικασία και για τα υπόλοιπα
spring rolls.
•
Τηγανίζουμε για
2-3 λεπτά μέχρι να πάρουν
χρυσαφένιο χρώμα.
•
Αφαιρούμε σε
απορροφητικό χαρτί.
Για τη σάλτσα
•
Σε κατσαρόλα με
νερό που βράζει βάζουμε τα
παντζάρια και βράζουμε μέχρι
να μαλακώσουν.
•
Σουρώνουμε και
κρατάμε 2 κουτάλες της σούπας
από το νερό που έβρασαν.
•
Μεταφέρουμε στο
πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια.
Προσθέτουμε το ξίδι, τη ζάχαρη
και χτυπάμε καλά μέχρι να
πολτοποιηθούν τα παντζάρια.
•
Μεταφέρουμε σε μπολ.
•
Σερβίρουμε τη σάλτσα
με τα spring rolls και φύλλα
δυόσμου.

1 ¼ cups firmly packed brown
sugar
2 tablespoons cornstarch
1 cup water
1 tablespoon white vinegar
2 seedless oranges, peeled,
sliced, and cut into quarter-slices
2 red delicious apples, chopped
(You dont need to peel these.)
2 pears, chopped (You dont need
to peel these.)
1 bunch of red seedless grapes,
with each grape halved
3 bananas, peeled and sliced
In a small saucepan stir together
1 ¼ cups brown sugar and 2 tablespoons cornstarch. Add 1 cup
water and 1 tablespoon white
vinegar. Place over low heat, and
cook, stirring constantly, until
the dressing is thickened. Remove from heat, let sit at room
temperature, and then refrigerate
until ready to use. Prepare
2 seedless oranges, 2 red apples,
2 pears, a bunch of red seedless grapes, and 3 bananas, as
directed
above. Place all of the prepared
fruit in a large clear bowl. Pour
the cooled brown sugar over the
fruit and fold until all of the fruit
gets some coating.
Cover the bowl of fruit with
plastic wrap and refrigerate until
ready to serve. You may serve
this fruit salad directly from the
bowl, or spoon it into individual
sherbet glasses for an elegant
look. It wouldnt be Christmas at
my house without Mamas Fruit
Salad! If you do not have a
tradition like this in your family,
I hope you will start one this
year. Its one of the best parts of
Christmas! Merry Christmas to
all! Love,
Betty’s Cooking

Κουνέλι στιφάδο

Υλικά

1 κουνέλι (ήμερο)
1 κιλό κρεμμύδια ξερά σε μέγεθος μπουκιάς κατά προτίμηση
αλάτι,πιπέρι,2-3 δάφνη
3-4 ντομάτες φρέσκες η 1 κονσέρβα ντοματάκι ψιλοκομμένο
3-4 σκελίδες σκόρδο
1/2 κουτ. σούπας λευκό ξύδι
1 ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί
ελαιόλαδο
4-5 λιαστές ντομάτες εαν υπάρχουν
1-2 κουτ.σούπας τοματοπελτέ

Οδηγίες
Σε μια λεκάνη βάζουμε τα κρεμμυδάκια με κρύο νερό να μουλιάσουν.
Έτσι δεν συγκινούμαστε σχεδόν καθόλου όταν τα καθαρίζουμε.
Αφού καθαρίσουμε τα κρεμμύδια μας τα πλένουμε και τα στραγγίζουμε
καλά.
Στην συνέχεια τεμαχίζουμε το κουνέλι το πλένουμε με ευλάβεια και το
αφήνουμε να στραγγίξει.
Σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε λάδι και σοτάρουμε πολύ καλά τα
κρεμμύδια μας.
Βγάζουμε τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε να περιμένουν.
Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κουνέλι μαζί με το σκόρδο.Όταν σοταριστεί
“ελαφρώς” σβήνουμε με το ξύδι και το λευκό κρασί.Αφήνουμε για λίγο να
φύγει η σπιρτάδα και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και νερό μέχρι να
σκεπαστεί το κουνέλι.Αφήνουμε να βράσει καλά σε χαμηλή φωτιά.
Ο χρόνος βρασμού εξαρτάται από το μέγεθος και το βάρος του.Στην
διάρκεια του μαγειρέματος να προσέχετε να είναι επαρκές το νερό.
Αν χρησιμοποιήσετε χύτρα θέλει μόνο 15 λεπτά.
Αφού βράσει το κουνέλι προσθέτουμε και τα υπομονετικά κρεμμύδια
.Συνεχίζουμε τον βρασμό μέχρι να σωθεί το νερό ,για 20 λεπτά περίπου
χωρίς να ανακατεύουμε με κουτάλα αλλά κουνώντας την κατσαρόλα μας.

Μικρά tips
Για να ξέρετε αν το κουνέλι που αγοράσατε είναι καλής ποιότητας να
κοιτάτε πριν το αγοράσετε το εσωτερικό του.Να υπάρχουν μέσα συκώτι και
νεφρά.Έτσι αποδεικνύετε η φρεσκάδα και η υγεία του.Το συκώτι καθώς και
τα νεφρά πρέπει να είναι σκούρα και χωρίς στίγματα.Τα στίγματα γενικά
υποδηλώνουν ασθένειες.
Στο ήμερο κουνέλι δεν χρειάζεται μαρινάδα γιατί πολύ απλά δεν μυρίζει.
Μόνο τα αγριοκούνελα και γενικότερα το κυνήγι.
Τέλος να πω ότι το κουνέλι συγκαταλέγεται στην ομάδα των λευκών
κρεάτων (όπως το κοτόπουλο) και είναι ιδανικό για δίαιτες και για όσους
έχουν προβλήματα υγείας.

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

O Γιάννης Χήρας και η οικογένειά του
εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την ομογένεια χρόνια πολλά.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019

ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΥ
FRENDSHIP SOCIETY

13181 - 96th Avenue, Surrey, B.C.

O Πρόεδρος και
το ΔιοικητικόΣυμβούλιο
εύχονται στα μέλη
στις οικογένειές τους
και σε όλη την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

“Prime Minister Trudeau and his representatives in
the Senate had an opportunity to do the right thing.
They chose otherwise.”
~The Honourable Leo Housakos, Senator

OTTAWA, CANADA (November 28, 2018) - Senator Leo Housakos is speaking out about the Trudeau
government’s decision to vote against a motion in the Senate calling on Canada’s parliament to recognize
the genocide of Pontian Greeks by the Ottoman Empire in the early 20th century.
Senator Housakos says that in recognizing the Pontian genocide, Canada is not sitting in judgment of
others or seeking to undo the actions of the past.
“It is about acknowledging, and healing, and educating. And in so doing, preventing such atrocities from
happening again,” said Senator Housakos when he spoke about the motion in the Senate Chamber.
A sentiment that was echoed by Senator Pana Merchant, who introduced the original motion before retiring from the Senate last year.
“Acknowledging wrongs is a vital step in preventing future injustices. This grievous deed should not be
forgotten,” stated Senator Merchant.
While the Armenian genocide is widely known and acknowledged, the Pontian genocide, which occurred
concurrently, remains obscure.
However, with many jurisdictions across Canada and around the world now recognizing the Pontian
genocide, Senators Merchant and Housakos felt it was time for Canada’s parliament to do the same.
Senator Housakos was greatly disappointed that the Trudeau government felt otherwise, resulting in
Liberal and Trudeau Senators voting against this motion.
“Prime Minister Trudeau seems to have made it his purpose to recognize and apologize for past atrocities. Those apologies clearly have a limit,” remarked Senator Housakos.
“And now we know where that line is,” he concluded.

ICBC Announcement Increases Access to Physiotherapy in BC
Hello,
The provincial government and ICBC have announced new regulations for the treatment of people injured in motor
vehicle accidents. These changes create a care-based car insurance system in B.C. that will provide increased care.
New regulations, coming into effect April 1 2019, will increase ICBC accident benefits for anyone injured in a
crash regardless of fault. Customers will also have access to an expanded list of treatment providers, and updated
treatment fees starting April 1, 2019.
These changes will mean that all ICBC customers will have:
•
Increased access to physiotherapy with 25 pre-authorized treatments, and more if approved
•
An initial assessment visit and report
•
Standard treatment fees will be paid by ICBC directly to physiotherapists.
“Working together with ICBC, we see this announcement as positive news for people injured in a motor vehicle
accident, as they will have access to enhanced physiotherapy coverage. This is also excellent news for physiotherapists that treat ICBC patients as it allows for early intervention and increased treatment time for patients.” Christine
Bradstock, CEO, PABC.
The regulations include updated treatment fees and types of treatments covered by ICBC, effective April 1, 2019,
for both new and existing claims. They also define a minor injury as it relates to payouts for pain and suffering,
building on the legislated definition. Treatment protocol guidelines for examination, assessment, diagnosis and
treatment of minor injuries to provide more consistent care for people injured in a crash are also included in these
changes.
Physiotherapists are musculoskeletal experts who are well positioned to treat people injured in a motor vehicle
accident. With this announcement by the B.C. government regarding changes to ICBC, the goal of PABC continues
to focus on providing evidence-based care for patients.
If you would like to speak with a physiotherapist who works directly with ICBC patients I’m happy to arrange
interviews.
Jollean Willington, Communications Manager

communications@bcphysio.org
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Trudeau Liberals appease Russia by failing
to stand up for Canada’s allies
Ottawa, ON – December 5, 2018- James Bezan, Shadow Minister for
National Defence, Richard Martel, Associate Shadow Minister for National
Defence, and Cheryl Gallant, Member of Parliament for Renfrew – Nipissing – Pembroke, issued the following statement after the Trudeau Liberals
blocked a motion yesterday calling on the Russian Ambassador to appear
before the Standing Committee on National Defence:

“The Trudeau Liberals voted to adjourn debate on a motion brought forward
by MP Gallant calling on the Ambassador of Russia to testify at the Standing
Committee on National Defence, where parliamentarians would have a
chance to ask questions about the increasing Russian aggression in the region. The violence has escalated to unprecedented levels with the capture of
three Ukrainian ships in international waters by Russian military forces.
“The Committee heard loud and clear today from the Ambassadors of
Ukraine, Moldova, and Georgia that their sovereignty and territorial integrity is in serious peril. It is unfortunate that the Trudeau government is failing
to assist Canada’s allies in the face of this threat.
“The Liberals proved today that they are willing to appease Russia instead
of standing with our allies, Ukraine, Moldova, Georgia, and others in the region. It’s unacceptable that Justin Trudeau is damaging Canada’s reputation
on the world stage by engaging in diplomacy with despots and dictators.
“Canada’s Conservatives continue to condemn Vladimir Putin’s invasion of
sovereign Ukrainian territory, and we will not sit back and watch as Putin
threatens our NATO allies. We will always stand with Ukraine in its struggle
for sovereignty and territorial integrity, and we call on the Trudeau government to do the same.”

More affordable housing for families in Calgary
November 22, 2018 Calgary, Alberta
Every Canadian should have a safe and affordable place to live
where they can build a better future for themselves and their families. That is why the Government of Canada unveiled Canada’s very
first National Housing Strategy – a once-in-a-generation $40 billion
investment to fight homelessness and support access to affordable
housing across Canada.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that, as part
of the National Housing Strategy, the Government will invest $31
million to build state-of-the-art, affordable, and accessible rental
apartments for middle class families in Calgary’s city centre.
The new high-rise building – to be built by the Kanas Corporation
– will include 121 rental housing units conveniently located near
schools, public transit, and public services, including Glenmore Park
and Rockyview General Hospital.
Almost all of the units will meet the City of Calgary’s affordability
guidelines, with rental rates that will remain affordable for the next
ten years. The building will also be energy-efficient, using energy
storage and green energy sources such as wind, solar, and battery
power, to help protect the environment and save families even more
money.
The Government of Canada will continue to help build affordable
homes that meet the needs of families across the country, to make
sure every hardworking Canadian has a fair and equal chance at
success.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ολυμπιακός: H απουσία
των γκολ τού στοιχίζει
τον τίτλο
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

Ο Μαρτίνς βλέπει το πρωτάθλημα να χάνεται, αφού η ομάδα του δεν
μπορεί να σκοράρει.

Απαντες στις τάξεις των «Πειραιωτών» γνώριζαν
πως στο κυνήγι του ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν περιθώρια
για βαθμολογικές απώλειες. Οφειλαν και οφείλουν να
πορεύονται στον μονόδρομο της νίκης σε κάθε ματς. Στα
«Πηγάδια» κόντρα στην Ξάνθη δεν τα κατάφεραν και έτσι
η απόσταση από την κορυφή «άνοιξε» στους 8 βαθμούς.
Αναζητώντας τις αιτίες της απομάκρυνσης από την πρώτη
θέση, μπορούν να εντοπιστούν διάφοροι λόγοι.
Πρώτα από όλα, σε ένα ακόμη ματς δημιούργησαν πολλές
ευκαιρίες. Η στατιστική υπηρεσία του ματς της Θράκης
κατέγραψε 17 τελικές, ωστόσο πέτυχαν μόλις ένα γκολ.
Είναι πια πρόβλημα το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης
ευκαιριών. Ναι μεν το σύνολο του Μαρτίνς παράγει
ποδόσφαιρο και φάσεις έχοντας βελτιωθεί σημαντικά σε
σχέση με την εικόνα της ομάδας του Πειραιά την περυσινή
περίοδο, ωστόσο στην τελική προσπάθεια παρατηρείται
αναποτελεσματικότητα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο Ολυμπιακός
έχει δημιουργήσει 207 τελικές σε 13 αγωνιστικές. Ο
πρωτοπόρος ΠΑΟΚ έχει 76 λιγότερες, δηλαδή 131
και πετυχαίνει γκολ ανά 6,5 τελικές, την ώρα που οι
«ερυθρόλευκοι» χρειάζονται 11,5 προσπάθειες για να
παραβιάσουν την αντίπαλη εστία.
Η ανάγκη για γκολ είναι βέβαιο πως θα φέρει στο Λιμάνι
έναν επιθετικό από την αγορά του εξωτερικού κατά τη
χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Παράλληλα, από την 1η
Ιανουαρίου θα είναι στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη ο
Γιώργος Μασούρας, που έως τώρα έχει πετύχει 6 γκολ με
τον Πανιώνιο.
Οι κινήσεις αυτές αποδεικνύουν τη θέληση των ανθρώπων
του Ολυμπιακού να διεκδικήσει έως το τέλος της περιόδου
όσες πιθανότητες του αναλογούν για την κατάσταση του
τίτλου, έχοντας στο τιμόνι τον Πέδρο Μαρτίνς, για τη
δουλειά του οποίου μόνο καλά λόγια λέγονται. Ωστόσο, οι
ιθύνοντες των «Πειραιωτών» θεωρούν πως γίνονται εις
βάρος τους σοβαρά λάθη από τους διαιτητές.
Η δυσφορία τους εκφράστηκε με τον πλέον εμφατικό
τρόπο το βράδυ της Κυριακής, με τη δήλωση του
διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστα
Καραπαπά, όπου ανάμεσα σε άλλα τόνισε: «Να μας πουν
ομάδες όπως είδαμε εδώ, αυτή της Ξάνθης, σε ποιον
ανήκει μετοχικά και να μας πουν με ποιον έχει μιλήσει ο
κ. Τζήλος το τελευταίο 48ωρο. Να μας τα απαντήσουν όλα
αυτά για να καταλάβει ο κόσμος και να εξηγήσει όλες τις
συμπεριφορές στο ποδόσφαιρο».
Πηγή: H Καθημερινή

MESSINIAN
BROTHERHOOD OF B.C

.

O Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο
του συλλόγου εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειες, και σε ολη την ελληνική
παροικία χρόνια πολλά
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2019
ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΤΗΝ 49η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΟΤΑΣΟΥΜΕ
ΤΑ 49 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

Ο Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ και
η εταιρεία Watson Goepel Maledy
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ελληνική
παροικία
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΡΕΗ &
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Η Πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο και ο ιερατικός
προϊστάμενος εύχονται στα μέλη, στις οικογένειες,
στους υποστηκτές της Φιλοπτώχου και σε όλη τη ομογένεια,
να έχουν χαρούμενα και ευλογημένα Χριστούγεννα
Οι μέρες των Χριστουγέννων ας μεταφέρουν την μαγεία τους
στο σπίτι σας
και ο Άγιος Βασίλης ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Στην πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση της κοινότητας
η οποία δεν είχε τον απαιτούμενο αριθμό μελών που
έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2018 ακυρώθηκε και έγινε
στις 27 Νοεμβρίου 2018 αλλά και πάλι χωρίς την
παρουσία πολλών μελών αλλά με τους κανονισμούς
του καταστατικού ήταν έγκυρη και έγινε. Ενα από τα
θέματα ήταν και η υποβολή προτάσεων ονομάτων για
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο αριθμός για τα άτομα
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμπληρώθηκε και
με ανακοίνωση στα μέλη δόθηκε ορισμένος χρόνος για
την συμπλήρωση των μελών. Σε συζήτηση που γίνεται
χρειάζεται αλλαγή και στο καταστατικό της κοινότητας
σύμφωνα με το σημερινό διοικούν διοικητικό συμβούλιο
και ορισμένων μελών. To νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα
πρέπει να το εγκρίνει ο σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος.

Greek Orthodox Community East Vancouver
4541 Boundary Road, Vancouver B.C.
Dear Members,
We are pleased to share with you this year’s Giving Tree
Fundraiser information put on from our Greek School.
Thank you.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Η δίκη των Χριστουγέννων
Ένας δικαστής εκδίκαζε μια
υπόθεση λίγο πριν από τις
διακοπές των Χριστουγέννων.
Ρωτάει λοιπόν τον
κατηγορούμενο :
– Γιατί βρίσκεστε κύριε εδώ;
Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς
τα Χριστουγεννιάτικα δώρα!
απαντάει ο κατηγορούμενος.
Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα,
λέει ο δικαστής, πόσο πιο νωρίς
ψωνίσατε δηλαδή;
– Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα,κύριε δικαστά.
****
Μια οικογένεια κάθεται στο
τραπέζι για το βραδινό φαγητό.
Ο γιος ρωτά τον πατέρα του.
-Μπαμπάς, πόσα είδη από
γυναικεία στήθη υπάρχουν;
Ο πατέρας, έκπληκτος, απαντά:
-Γιε μου υπάρχουν τρία είδη
στήθη ανάλογα με την ηλικία
της γυναίκας. Στα 20 χρόνια,
τα στήθη των γυναικών είναι
όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και
στητά. Στα 30 και στα 40, είναι
όπως τα αχλάδια, εξακολουθούν
να είναι όμορφα αλλά είναι και
λίγο πεσμένα. Μετά από τα 50,
είναι σαν τα κρεμμύδια.
-Τα κρεμμύδια;
-Ναι, τα βλέπεις και βάζεις τα…
κλάματα!
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και
την κόρη που άκουγαν. Λέει
λοιπόν η κόρη στη μαμά:
-Μαμά, πόσα είδη από ανδρικά
«πουλιά» υπάρχουν;
Η μητέρα, έκπληκτη, χαμογελά
κοιτάζει την κόρη της και
απαντά:
-Κόρη μου υπάρχουν τρία είδη
«πουλιά» ανάλογα με την ηλικία
του άντρα. Στα 20, το «πουλί»
είναι σαν την βελανιδιά, γερό
και σκληρό. Στα 30 και στα
40 του, είναι σαν την λυγαριά,
εύκαμπτο αλλά αξιόπιστο.
Μετά τα 50 του, είναι σαν το
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
-Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο;
– Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με
τις μπάλες… διακοσμητικές.
***
Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων
που κατασκηνώνει στις μεγάλες
λίμνες κοντά στα σύνορα με
τον Καναδά. Την εβδομάδα των
Χριστουγέννων, οι γηραιότεροι
της φυλής ρώτησαν τον αρχηγό
αν θα είναι κρύος ή όχι ο
φετινός χειμώνας. Ο αρχηγός
πήγε και ρώτησε το μάγο της
φυλής, αλλά αυτός ήταν τύφλα
στο μεθύσι και ήταν αδύνατον
να συνεννοηθεί μαζί του. Το
παίρνει λοιπόν απόφαση και
πηγαίνει στην γειτονική πόλη
και από τον τηλεφωνικό θάλαμο
καλεί τη Μετεωρολογική
Υπηρεσία και ρωτάει πώς θα
είναι ο καιρός το χειμώνα.
Πολύ κρύος, του απαντά η
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Επιστρέφει λοιπόν στον
καταυλισμό και διατάζει τους
άντρες του να συλλέξουν όσο
περισσότερα ξύλα μπορούν.
Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο,
περιμένει να περάσουν 10
μέρες και ξαναπηγαίνει στην
πόλη για να τηλεφωνήσει στη
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πάρα πολύ μεγάλο κρύο
έρχεται, τον πληροφορούν από
εκεί. Επιστρέφει στη φυλή του
και τους λέει να μαζέψουν και
το παραμικρό ξυλαράκι γιατί

έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας.
Βαρύς χειμώνας όμως δεν ήρθε
κι ένα μήνα μετά ξαναπηγαίνει
στην πόλη για να τηλεφωνήσει.
“Είστε ακόμα σίγουροι ότι
έρχεται βαρυχειμωνιά” ρωτάει
τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
“Μα τι λέτε κύριε”, του
απαντούν, “να φανταστείτε ότι
οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν
στις μεγάλες λίμνες, κοντά στα
σύνορα του Καναδά, μαζεύουν
ξύλα σαν τρελοί!
Πηγή: https://www.poly-gelio.
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα
και κατεβαίνει ο Άγιος Βασίλης
στην Αθήνα.
Πηγαίνει στον πρώτο άντρα που
βρίσκει μπροστά του και τον
ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα
Χριστούγεννα;
– Ένα τζιπ, λέει ο πρώτος
άντρας.
Πηγαίνει στον δεύτερο άντρα
που βρίσκει μπροστά του και
τον ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα
Χριστούγεννα;
– Ένα iphone, λέει ο
δεύτερος άντρας.
Πηγαίνει στον τρίτο άντρα
που βρίσκει μπροστά του και
τον ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα
Χριστούγεννα;
– Ένα @χίδι, γιατί το έχασα
όταν ήμουν πολύ μικρός λέει
ο τρίτος άντρας.
Και του λέει ο Αγιος
Βασίλης:
– Γιατί οι άλλοι δύο τι
νομίζεις πως θα πάρουν;
***
Τρεις είναι οι φάσεις του
ανθρώπου την Πρωτοχρονιά
:
-Πιστεύει στον Άγιο Βασίλη.
-Δεν πιστεύει στον Άγιο
Βασίλη.
-Είναι ο Άγιος Βασίλης!
***
Ένας γεράκος πηγαίνοντας
στο σπίτι του καταλαβαίνει
πως τον ακολουθεί ο Χάρος
και τον πλησιάζει όλο και
περισσότερο. Τρομαγμένος
τρέχει να του κρυφτεί.
Μπαίνει σ’ ένα σούπερ
μάρκετ, παίρνει ένα καρότσι
και κάνει τον πελάτη.
Μετά από κανένα μισάωρο
σκέφτεται πως του ξέφυγε
και ανακουφισμένος
αποφασίζει να πάει να
πληρώσει. Πηγαίνοντας στο
ταμείο βλέπει τον χάρο να
κάνει βόλτες έξω από το
σούπερ μάρκετ περιμένοντάς
τον. Παρατάει το καρότσι και
τρέχει να βγει από την πίσω
πόρτα.
Αφού έτρεξε όσο τον
βαστούσαν τα πόδια του
σκέφτηκε να πάει σε ένα
μέρος με νεολαία για
να μπερδέψει τον χάρο.
Μπαίνει σε μία καφετέρια,
παραγγέλνει ένα φρέντο
καπουτσίνο και πιάνει τη
κουβέντα με κάτι φοιτητές.
Αφού πέρασε 1 ώρα,

νομίζοντας πως ξέφυγε πάει
να φύγει αλλά τον βλέπει πάλι
έξω από την καφετέρια να
κόβει βόλτες. Βγαίνει από το
παραθυράκι της τουαλέτας και
το βάζει πάλι στο τρέξιμο.
Αφού έτρεξε όσο βαστούσε η
καρδιά του σκέφτηκε να πάει σε
ένα μέρος με παιδιά.
Πηγαίνει λοιπόν σε μια
παιδική χαρά και προσπαθεί
να μπερδευτεί με τα παιδάκια
που έπαιζαν. Ανεβαίνει στις
τραμπάλες, κάνει κούνιες,
παίζει στις τσουλήθρες σε λίγο
όμως βλέπει πάλι τον Χάρο να
κατευθύνεται προς το μέρος
του.
Φεύγει τρομαγμένος και μπαίνει
σε ένα παιδικό σταθμό την ώρα
που τα πιτσιρίκια θα έτρωγαν.
Βάζουν τις σαλιάρες τους τα
μικρά, παίρνει και ο γεράκος
μια σαλιάρα, τη φοράει και
κάθεται σε ένα καρεκλάκι.
Εκείνη την ώρα αρχίζουν όλα
μαζί τα νήπια να φωνάζουν:
«Μαμ μαμ μαμ μαμ….»
Αρχίζει και ο γεράκος: «Μαμ
μαμ μαμ μαμ μαμ…»
Τότε νιώθει ένα χτύπημα στον
ώμο και μία φωνή να του λέει:
«Κάνε γρήγορα Μαμ, γιατί θα
πάμε Άτα!»
***
Η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά
στην τάξη, πως φαντάζονται τον
Άγιο Βασίλη.
Άλλα απαντούν πως τον
φαντάζονται με έλκηθρο, άλλα
χοντρό με άσπρη γενειάδα,
άλλοι με ένα σάκο γεμάτο
δώρα…ώσπου η δασκάλα
ρώτησε τον Μπόμπο.
Ο Μπόμπος με βλοσυρό ύφος.
– Σαν κ*λο…
– Και πως έβγαλες αυτό
το συμπέρασμα; ρωτάει η
δασκάλα.
– Να τις προάλλες ρώτησα τον
μπαμπά μου τι δώρο θα μου
φέρει φέτος ο Άγιος Βασίλης και
μου είπε…μια σκατούλα…
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ
Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς
ένα ζευγάρι βρέθηκε σε ένα
πηγάδι. Ο άνδρας έσκυψε πάνω
από το πηγάδι έκανε μια ευχή
και πέταξε ένα νόμισμα.
Ύστερα πήγε και η γυναίκα
και πριν προλάβει να πει την
ευχή έπεσε μέσα στο πηγάδι. Ο
σύζυγος έμεινε για λίγο άφωνος
και μετά χαμογέλασε και είπε
εντυπωσιασμένος:
- Τελικά αυτό το πηγάδι
δουλεύει πραγματικά!
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Στις αρχές 8 Νοεμβρίου 2018 έγινε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση της κοινότητας με θέμα τα
οικονομικά της κοινότητας και με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν από την Γενική
Συνέλευση να πάρουν ένα δάνειο από την τράπεζα.
Στην αίθουσα είχαν προσέλθει πάνω από 300 άτομα και η Πρόεδρος κα Πάμελα Τσατούχα αφού ζήτησε
από τον π. Κ. Ικονόμου να κάνει την προσευχή άρχισε αμέσως και η συζήτηση.
Στα μέλη είχε διανεμηθεί και ένα αντίγραφο που εξηγούσε απλά σε άτομα που έχουν πολύ λίγη γνώση
από οικονομικά για να δουν τα μέλη σε πόσο τραγική οικονομική κατάσταση βρίσκεται η κοινότητα.
Φυσικά άτομα διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο αυτό αλλά ίσως να ήταν από μέρος του συμβουλίου μια
πίεση στα μέλη της κοινότητας να αποφασίσουν για το δάνειο.
Η συζήτηση τράβηξε πολύ ώρα με άλλα άσχετα θέματα, από το θέμα του δανεισμού χρημάτων. Αφού
πέρασαν ώρες τελικά το θέμα ήρθε στη συζήτηση ακούστηκε το ποσό των χρημάτων που ήθελε να
δανεισθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ακούστηκαν αντιπαραθέσεις, ιδέες από μέλη για το πώς θα βρεθεί
λύση στο οικονομικό, μπουρδουκλώθηκε και το θέμα των μνημείων, έγινε και πρόταση το δάνειο να το
αποφασίσει το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα ψηφισθεί αργότερα και όλα είχαν μπερδεφτεί.
Τελικά ελέησε κάποιος να τους φέρει στο θέμα και να γίνει ψηφοφορία για το κύριο θέμα να δανεισθούν
χρήματα από την Τράπεζα. Άρχισαν να ψηφίζουν με ανάταση χεριού, μέτραγαν ξαναμέτραγαν δεν
μπορούσαν να βγάλουν συμπέρασμα, αποφασίστηκε μυστική ψηφοφορία, στήθηκαν κάλπες και ένας
ένας άρχισαν να ψηφίσουν. Για να περάσει όμως η πρόταση να δανεισθούν χρήματα το Δ. Συμβούλιο.
Έπρεπε να ψηφίσει το 75% της ολομέλειας, πράγμα που δεν έγινε και η πρόταση δεν πέρασε. Εκλεισε η
συνέλευση λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

*******

Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 25ης Νοεμβρίου 2018 έγιναν εκλογές για το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο 2019-2020 και οι υποψήφιοι που δέχθηκαν να μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 22
μέλη. Επόμένως χρειάστηκε να γίνει η ψηφοφορία για τα 17 άτομα όπως ορίζει το καταστατικό να
εκλεγούν για το Δ.Σ.
Οι εκλογές έγιναν στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 από τις 12 το
μεσημέρι έως τις 6 μ.μ. Μετά από ξενύχτη η Εφορευτική Επίτροπη την άλλη ημέρα ανακοίνωσε τα
ονόματα που εκλέχθηκαν στο νέο Δ.Σ. για τα έτη 2019-2020.
Την Δευτέρα και ώρα 3 το απόγευμα λάβαμε τα αποτελέσματα των εκλογών στα Αγγλικά και τα
παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια.
Report from the Board of Elections regarding 2018 Elections for 2019-2020 Board of Directors and
Auditors
The Board of Elections is pleased to report the following results of the Elections for the 2019-2020
Board of Directors and Board of Auditors. The total number of votes received by each candidate in both
the Advance Poll and on Voting Day are listed beside their respective name. The top 17 candidates for
Board of Directors and top 3 candidates for Board of Auditors are indicated in bold underline and have
been elected.
Board of Directors for 2019-2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ziakos, Fani 375
Kerasiotis, Tim 368
Bakas, Bill 365
Fergadi-Kerasiotis, Eleni 364
Thomopolous, Dianna 351
Sanidas, Theophilos (Theo) 298
Liapis, Nick 277
Virvilis, Peter J. 275
Kavouras, Dimitrius 269
Anagnostopolous, Marinos B. 252
Zambus, Demetri N. 249
Douzenis, Demitrios 241
Georgas, Christos B. 218
Papageorgiou, Kosta 198
Sipsas, Eleftherios 192
Papageorgiou, George 184
17.Panago, John 183

Δεν εκλέχθηκαν οι:Tsatouhas, Pamela 182, Katsogiannos- Morfidis, Anna 168. Vassilas, George 164,
Demosten, Paraskevi 149, Gillales, Gianna 137
Board of Auditors for 2019-2020
1.
Maragos, Anastase 270
2.
Pappas, Lizette 269
3.
Michael, Paul 223

Σε στύλ ελληνικών κομμάτων έγιναν
οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ

Aπό το Board of Auditors δεν εκλέγει:
O Kourtessis, Konstantinos 121
Οπως έδειξαν τα πράγματα το
πρόγραμμα για το έργο που είχε
προτείνει το Διοικηικό Συμβούλιο
και εργάζονταν αρκετό χρόνο για
την καλύτερη οικονομική κατάσταση
της κοινότητας, έδειξε ότι τα μέλη
διχάστηκαν σε μεγάλο βαθμό όπως
βλέπουμε με τον τρόπο που έγιναν οι
εκλογές, δίχασαν τα μέλη και είναι
λυπερόν διότι ενώ θα μπορούσε μια
επιτροπή εμπειρογνώμων να εξετάσοει τα πλάνα για το συμφέρον της κοινότητας και να εξηγήσουν
αν είναι καλά ή όχι δεν έγινε. Έτσι φθάσαμε στις εκλογές με άλλους να προπαγαντίζουν τηλεφωνικώς
ποιούς να ψηφίσουν για το έργο και άλλους να μοιράζουν το δελτίο που δημοσιεύουμε για να
καταψηφίσουν. και όπως βλέπετε τα άτομα που είναι στο χαρτί εκλέχθηκαν ΟΛΑ.
Κώστας Καρατσίκης

Τη μέρα τη πρωτοχρονιά
χίλιες ευχές χαρίζω,
σε φίλους που τους αγαπώ
και τους υπολογίζω.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: Η δημοκρατία των ολίγων
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνήλθε στο Τορόντο για την ετήσια συνάθροιση του το ΈλληνοΚαναδικό Εθνικό Κογκρέσο. Λιγότεροι από εκατό ομογενείς έλαβαν μέρος στις εργασίες του, ως
εκπρόσωποι της πλατιάς ομογένειας του Καναδά. Θα πρέπει να τονισθεί, ωστόσο, ότι εμφανής
ήταν η απουσία των τριών μεγάλων κοινοτήτων της ομογένειας του Καναδά, της ομογενειακής
κοινότητας του Τορόντο, εκείνης του Μόντρεαλ και τέλος του Βανκούβερ, καθώς επίσης και
άλλων μεγάλων συλλόγων όπως το ‘Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η συντριπτική
πλειοψηφία των μεγάλων δευτεροβάθμιων οργανώσεων της ομογένειας του Καναδά. Για τις
εργασίες και αποφάσεις του συνεδρίου, ελάχιστα έχουμε πληροφορηθεί, όπως επίσης και για την
ανακύκλωση των τίτλων και ονομάτων που “επανεξελέγησαν” στη “διοίκηση” του οργανισμού.
Μια λεπτομέρεια την οποία θα ζήλευε ίσως και ο δημοκράτης πρόεδρος της Τουρκίας Έρντογάν.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τις “ δημοκρατικές διεργασίες” της συνέλευσης απείχαν όλοι
οι εκπρόσωποι της ελληνικής διοίκησης, τόσο ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Καναδά, όσο και οι
Έλληνες γενικοί πρόξενοι στο Τορόντο, το Μόντρεαλ και το Βανκούβερ. Εμφανής υπήρξε και η
απόλυτη απουσία της Έλληνο-ορθόδοξης εκκλησίας του Καναδά, η οποία, εκ των πραγμάτων
εκπροσωπεί την μεγίστη πλειοψηφία της ομογένειας. Παρέστη, ωστόσο, ως εκπρόσωπος της
κυβέρνησης του Καναδά ο υπεύθυνος υπουργός για την ιθαγένεια και μετανάστευση, οποίος
μάλλον θα διερωτάται εάν αυτοί όλοι ήταν οι εκπρόσωποι της οργανωμένης ομογένειας του
Καναδά.
Στους παριστάμενους μίλησε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Ελλάδος, γνωστός
δικηγόρος, αγωνιστής επί των εθνικών θεμάτων και πολιτευτής κ. Στυλιανός Παπαθεμελής.
Η ομιλία του, όπως αναμενόταν ήταν πλήρης εννοιών, εμπεριστατωμένη και εμπλουτισμένη
με ιστορικά στοιχεία, γύρω από τη Μακεδονία και τις πολιτικές εξελίξεις και διαμορφώσεις
πάνω στο Μακεδονικό. Ο Μακεδόνας πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός ΜακεδονίαςΘράκης, εξέφρασε τον σκεπτικισμό του γύρω από την συμφωνία των Πρεσπών, την οποία και
χαρακτήρισε ως απαράδεκτη και εθνικά επικίνδυνη για την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Της
ομιλίας ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό καθώς επίσης και μια πρόταση για την διοίκηση
να “εκδώσει ψήφισμα για λογαριασμό των μελών καταγγέλλοντας με το ποιο έντονο τρόπο την
συμφωνία και ζητώντας από την κυβέρνηση να την παραβλέψει”.
Μολονότι η πρόταση δευτερώθηκε από παριστάμενο μέλος του οργανισμού, γνωστό στέλεχος
του, το οποίο παραμένει παραδοσιακά στη διοίκηση έφερε εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, με το
αιτιολογικό ότι κάτι παρόμοιο ήταν αντικαταστατικό, λόγω του ότι οι εργασίες της συνέλευσης
επισήμως είχαν “λήξει” και επομένως δεν μπορούσε να περάσει το σχετικό ψήφισμα.
Κάπως έτσι με μια ακόμα έκφραση δημοκρατικής παρωδίας έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου,
και οι παριστάμενοι αποχώρησαν ικανοποιημένοι για τα σπίτια τους. Το ερώτημα, ωστόσο, που
παραμένει είναι “ποιος ο λόγος για την παρουσία και ομιλία του κ. Παπαθεμελή, εφ’ όσον δεν του
επετράπη να μιλήσει κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, αλλά μετά το κλείσιμο των
εργασιών”, σύμφωνα με τον “συνταγματολόγο” του οργανισμού. Κάτι το οποίο αποδέχθηκαν όλα
τα μέλη του “Εθνικού ‘Ελληνο-Καναδικού Κογκρέσου”, τα οποία υποτίθεται αγωνίζονται για τα
συμφέροντα και τα εθνικά θέματα της ομογένειας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαθεμελής μολονότι ασθενής, και σε προχωρημένη ηλικία,
δέχθηκε να κάνει τη θυσία της συμμετοχής του στο συνέδριο, παραβλέποντας τους πιθανούς
κινδύνους για την υγεία του.
Αυτοί ακριβώς είναι και οι λόγοι και οι αιτίες για τις οποίες η επιθεώρηση ζητά από την ομογένεια
να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει επί τέλους στα χέρια της την διοίκηση του οργανισμού, οι
διοικούντες του οποίου ισχυρίζονται ότι την εκπροσωπούν.
“Πατρίδες”

Ο Τζίμη Χήρας και το προσωπικό της εταιρείας εύχονται στους πελάτες
συγγενείς, φίλους και σε όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2019

Ο Γεώργιος και η Ειρήνη Γκοργκούνης σας εύχονται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
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O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΟΜΗΡΟΣ” Β.Κ.
ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου “Αττικής και Νήσων
του Αιγαίου ΟΜΗΡΟΣ, εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

AK - DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ

Tel:604-649-0299
Res:604-261-2514

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Tel: 604 253-8714

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

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

Greek Senior Citizens
Society B.C.
3634 West Broadway, Vancouver B.C.
Tel:604-737-8070

O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου Ελλήνων Ηλικιωμένων
της Βρετανικής Κολομβίας εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλη
την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

nder the Gre
a
x
e
l
A
at
Association of Northern Greeks
Macedonia & Theaki of B.C.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου “Μέγας Αλέξανδρος” εύχεται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλο
τον ελληνισμό απανταχού της γης

Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα
Με Υγεία και Ευτυχία να καλωσορίσουμε
το Νέο Έτος

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

R ESTAURANT E QUIPMENT
Repair & Sale

Bouzouki Night

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Tel: 604-551-7474

Yianis Sahamis Sofia Roberto

HAPPY NEW YEAR

O Βασίλης Φιλιντόγλου (ο Πόντιος) και η οικογένειά του
εύχονται στους πελάτες, συγγενείς, φίλους και σε όλη
την ελληνική παροικία

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

Στους αναγνώστες μας, στους υποστηρικτές μας, στους φίλους ένα μεγάλο ευχαριστώ
για την χρονιά που πέρασε. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, πρόοδο, ευημερία και ειρήνη.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2019

14833-A Avenue Sur r ey, B .C .,V3S 5X4

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
&
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

7173 BULLER AVENUE BURNABY, B.C. V5J 4S1
TEL: 604-439-7731 FAX: 604-439-0525
www:zorbasfoods.com

Η Εταιρία Zorbas Bakery & Foods Ltd, εύχεται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Spinach Dip
Homous Dip
Original
Tzatsiki Dip

Goat Tzatsiki Dip

Ο κτηματομεσίτης ΤΟΜ ΙΚΟΝΟΜΟΥ
εύχεται στην ομογένεια
Καλά Χριστούγεννα, Kαλή χρονιά
με υγεία, αγάπη και χαρά για όλον
τον κόσμο!

Philoptochos Ladies of Sts Nicholas & Dimitrios Annual Fall Luncheon
Sts Nicholas and Dimitrios Philoptochos Ladies held their annual Fall Luncheon on November
17. The Hall was filled with Ladies who came to support the many worthy causes Philoptochos
supports. Bravo Ladies of Philoptochos, a job extremely well done.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΖΑΑΡ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

H

G

B

CLU

CANA

N

LENIC ROD &
EL

UN

DI
A

Lizette Pappas

O Πρόεδρος και το διοοκητικό συμβούλιο
του συλλόγου “ΑΡΤΕΜΙΣ” εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλη
την ελληνική παροικία, χρόνια πολλά
για τις γιορτές, χαρούμενα και ευτυχισμένα
Χριστούγεννα. Με υγεία, αγάπη και ομόνοια
να υποδεχθούμε
τον καινούργιο χρόνο 2019.
Ο Ετήσιος χορός του συλλόγου θα γίνει
Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 στην Ελληνική Κοινότητα
Ανατολικού Βανκούβερ.
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 604-319-1555
Τα εισιτήρια είναι περιοριμένα λόγω χώρου, παρακαλείσθε
να κλείσετε τραπέζι με την παρέα σας.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Τ

ο Σάββατο 3
Νοεμβρίου 2018 στην
αίθουσα του Croatian
Cultural Centre, η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
του Ανατολικού Βανκούβερ
γιόρτασε την επέτειο των
40 χρόνων ιδρύσεώς της
κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες. Πρωτεργάτης
της ιδέας για την ίδρυση
μιας νέας κοινότητας για
την εξυπηρέτηση των
Ελλήνων που κατοικούσαν
στο Ανατολικό Βανκούβερ
και στα περίχωρα ξεκίνησε
το 1972 ο Αθανάσιος (Τομ)
Καραμεσίνης, επιχειρηματίας
της αλυσίδας «KARASS
STEAK HOUSE».
Εκείνη την εποχή άρχισαν
και οι συζητήσεις για
την ίδρυση σχολείου. Οι
οικογένειες των ομογενών
του Ανατολικού Βανκούβερ
ήταν δύσκολο να πηγαίνουν
τα παιδιά τους στον Άγιο
Γεώργιο όπου λειτουργούσε
το ελληνικό σχολείο. Ο
ελληνισμός του Βανκούβερ
ξάπλωνε και δεν περιοριζόταν
μόνο στην περιοχή
Κiτσιλάνο που έμειναν οι
περισσότεροι. Έτσι η ίδρυση
κοινότητας και σχολείου
για να εξυπηρετήσει τους
ομογενείς που κατοικούσαν
στο Ανατολικό Βανκούβερ,
Μπούρναμπη και Westminster ήταν απαραίτητα. Εδώ,
σαν εκδότης της έφημερίδας «ΕΛΛHΝΙΚΗ ΗΧΩ»
εκείνη την εποχή θέλω να βάλω άνω τελεία. Για τα
αίτια που ήταν και ξεκίνησε η ιδέα νέας Κοινότητας,
εκκλησίας και το σχολεό “ΣΩΚΡΑΤΗΣ”, αλλά ίσως μια
άλλη ημέρα ακουσθούν και κάποιες αλήθειες που τώρα
είναι ακατάληλη ημέρα να αναφερθούν.
Από εστιατόριο σε εστιατόρια, γινότανε συναντήσεις με
τα άτομα που είχαν την θέληση να ιδρύσουν Κοινότητα
και σχολείο, συνήθως ήταν τα ίδια άτομα και για την
ίδρυση κοινότητας και για την ίδρυση σχολείου. Το
σχολείο άρχισε πρώτα με το όνομα “ΣΩΚΡΑΤΗΣ” που
υπάχει μέχρι σήμερα.
Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας, κατόπιν
αιτήσεως των γονέων και κηδεμόνων του Συλλόγου
“ΣΩΚΡΑΤΗΣ” επέτρεψε να κάνουν μαθήματα τα
ελληνόπουλα το απόγευμα σε Δημοτικά Σχολεία της
περιοχής που ήταν οι αίθουσες άδειες.΄Ετσι ανάλογα
με τον αριθμό των μαθητών το σχολείο “ΣΩΚΡΑΤΗΣ”,
άνοιξε παραρτήματα στο Ανατολικό Βανκούβερ,
μπούρναμπη και αργότερα στο Σούρεη και σε άλλες
περιοχές. Πρώτος διπλωματούχος δάσκαλος στο σχολείο
“ΣΩΚΡΑΤΗΣ” ήταν ο Δημήτρης Μαλωνάς από την Ρόδο
που δίδαξε πρώτα στο σχολείο “ΓΚΟΡΤΟΝ” και μετά
στο “ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
Η ομάδα που εργάζονταν ζεστά για την ίδρυση της
Κοινότητας. Αθανάσιος (Τομ) Καραμεσίνης, Δρ. Βασίλης
Κωλέτης, Παύλος Ιωαννίδης, Πήτερ Σάμαρης, Μπάμπης
Φίλιας, Τομ Γιώργας, Στήβ Μπενιχάκης, Ιωάννης
Θωμόπουλος και Γιάννης Μπάκας. κατάφεραν επίσημα
να πάρουν στα χέρια τους το πρώτο καταστατικό της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ από την Κυβέρνηση της Βρετανικής
Κολομβίας. Έτσι κάπως «μπήκε το νερό στ’ αυλάκι»
με τον ιερέα με το «μπλέ πουκάμισο» π. Δωρόθεο
Τρυφωνόπουλο κατόπιν αδείας του Αρχιεπισκόπου
Βορείου και Νοτίου Αμερικής σεβ. κ. Ιακώβου, να
σταλεί ιερέας στην νέα αυτή κοινότητα.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16)

Άνω: O Γενικός Πρόξενος στο Βανούβερ
κ. Αθανάσιος Ιωάννου

Άνω: αριστερά ο π. Δωρόθεος
Τρυφωνόπουλος δέχεται το μικρόφωνο
από τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ.
Κώστα Νικολάου(δεξιά), για να διηγηθεί
λίγα από τα πάθη του για να χτιστεί η
εκκλησία των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου

Good Money™
strengthens ties and
builds neighbourhoods.

Warm wishes for a safe and happy holiday season from all of us at
your Point Grey, Kitsilano, Dunbar and Kerrisdale community branches.
We’re proud to support the Greek community and look forward to
helping you make your money work harder while doing good things
in your community.
Point Grey community branch:
Dean Vlahos, Account Manager
Kitsilano community branch:
Nancy Sidiropoulos, Account Manager
Poppy Fikeris, Financial Services Representative
Dunbar community branch:
Niko Perivouliotis, Branch Manager
Irene Cholevas, Account Manager
Kerrisdale community branch:
Peter Zelis, Branch Manager
John Sidiropoulos, Account Manager

Good Money (TM) and Make Good Money (TM) are trademarks of Vancouver City Savings Credit Union.
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

F

Για λεπτομερείς
εργασίες
οδοντιατρικής
η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι η’ Κατερίνα
Αναγνώστου με την εμπειρία
της θα χαρεί να σας δεί να
σας συμβουλεύσει καί με την
εργασία της να αποκτήσετε
ένα χαμόγελο γεμάτο υγεία.



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

Η Οδοντίατρος κα Κέϊτη ή Κατερίνα Αναγνώστου εύχεται
στους πελάτες της και σε όλη την ελληνική παροικία

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΈΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
(Συνέχεια από σελίδα 14)

Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικόνες: Σοφία Γαλή
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Τον Μάρτη του 1978 και στην αίθουσα του German Club επί της 33rd Street και
Victoria Drive. Ο π. Δορώθεος Τρυφωνόπουλος λειτούργησε και έγινε και η πρώτη
Γενική Συνέλευση των μελών.

Ο Γιάννης έχει ένα ποτάμι μέσα
του που κυλά πότε ήρεμα και
πότε άγρια κι ορμητικά. Κανείς
δεν το έχει δει γιατί δεν το αφήνει
να ξεχειλίσει. Είναι μυστικό.
Μόνο ο σκύλος του ο Δίας τον
καταλαβαίνει. Γιατί κι εκείνος
κρύβει ένα ποτάμι μέσα του.
Όταν όμως ο Δίας εξαφανίζεται,
ο Γιάννης νιώθει μια τεράστια
πλημμύρα να τον κατακλύζει.

Από εδώ και πέρα ο π. Δορώθεος Τρυφωνόπουλος τράβηξε χωρίς υπερβολές τα
πάθη του Χριστού. να λειτουργεί από το ένα χωλ στο άλλο, να στήνει σκηνή με τις
εικόνες και να προσπαθεί να συγκετρώσει χρήματα για να χτίσουν εκκλησία. Ο π.
Τρυφωνόπουλος, μαζί με την Φιλόπτωχο και το Διοικητικό Συμβούλιο εργάστηκαν
πολύ σκληρά μέχρι το όνειρο να γίνει πραγματικότητα και το 1985 με τον σημερινό
Επίσκοπος Τορόντο Καναδά σεβ.κ. Σωτήριο έγιναν με λαμπρότητα τα Θυρανοίξια
της εκκλησίας των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου, με πλήθος ομογενών που ήρθαν απ’
όλες τις περιοχές να βοηθήσουν την εκκλησία, την οποίαν υπηρέτησε μέχρι το 1996.
Τέλος όλα καλά η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα απέκτησε την εκκλησία της που
σήμερα μεγαλουργεί και προοδεύει.

Μια τρυφερή ιστορία που μιλά
για τα συναισθήματά μας και
την ανάγκη μας να τα εκφράζουμε. Μιλά για τις στιγμές εκείνες
της ζωής, που είναι άλλοτε όμορφες και άλλοτε άσχημες. Στιγμές
που μας γεμίζουν συναισθήματα. Κι είναι τόσο ωραίο αυτά τα
συναισθήματα να μη μένουν εγλωβισμένα αλλά να εξωτερικεύονται.
Πόσα ποτάμια να αντέξει πια κι αυτή η καρδιά; Πόσα αναχώματα
να χτίσει γύρω της; Τα ποτάμια χαράς αλλά και τα ποτάμια λύπης,
καλό είναι να καταβρέχουν έστω και λίγο αυτούς που μας αγαπούν.
Ακόμα κι αυτούς που δεν μας αγαπούν τόσο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ίδρυση νέας Ελληνικής Κοινότητας δεν άρεσε η
ιδέα σε πολλά μέλη της κοινότητας του Βανκούβερ με εξαίρεση τον π.Δημητρίου
Παρτσάφα, τον Κώστα Λιάσκα, Γιώργου Τσακούμη και Δήμου Νίκολα.

ΜΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
Συγγραφέας: Μαρία Νομικού
Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Η Αριάδνη μετακομίζει με τους
γονείς της, στο σπίτι του προπάππου
της σε ένα μακρινό Κυκλαδονήσι,
χάνοντας όσους και όσα αγαπά.
Δυσκολεύεται να κάνει φίλους
και η μόνη της παρηγοριά είναι η
ζωγραφική. Όταν ανακαλύπτει στη
σοφίτα του σπιτιού, κάτι καρτ ποστάλ
από τόπους μακρινούς αλλά και μια
βαλίτσα με κρυμμένα μυστικά, η ζωή
της αλλάζει.
Μια ιστορία που μιλά για τη μαγεία
της τέχνης και ωθεί τους αναγνώστες
να ψάξουν και να μάθουν. Είναι όμως
και μια ιστορία που μιλά για την ενηλικίωση. Για ένα κορίτσι που
θέλει να ζει όμορφα στο παρόν. Κι αυτό το παρόν την δυσκολεύει.
Όπως δυσκολεύει όλους τους εφήβους.
Οι αναγνώστες θα ταυτιστούν, θα βάλουν το μυαλό τους να
δουλέψει αλλά και να ταξιδέψει. Αυτό καταφέρνει η καλή
λογοτεχνία.

ΠΟΙΗΜΑ

ΘΕΛΩ ΑΠΟΨΕ

Θέλω απόψε να σου πω
ένα τραγούδι
Να σου χαιδέψω με τις νότες
τα μαλλιά
κι όταν τελειώσει με ένα φίλημα στα χείλη
να σου γεμίσω με αγάπη την καρδιά
Θέλω απόψε μες στα χέρια μου να γείρεις
Να κοιμηθείς γλυκά και απαλά
κι όταν ξυπνήσεις να μου πεις πως στη ζωή μας
μόνο η αγάπη τα εμπόδια νικά.
Θέλω απόψε και κάθε απόψε να περπατάμε
συντροφιά
και το σκοτάδι που γνωρίσαμε ως τώρα
εξόριστο να στέκει μακριά.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Η Επέτειος γιορτάστηκε με επισιμότητα με την παρουσία του ‘Ελληνα Γενικού
Προξένου κ. Αθανασίου Ιωάννου, της επίτιμου Προξένου της Κύπρου κας Τασούλας
Μπέργκρεν, προέδρων κοινοτήτων και ελληνικών οργανώσεων. Κύριοι ομιλιτές
της βραδιάς, ήταν ο Γενικός Πρόξενος κ. Ιωάννου, ο ιερές π. Τιμολέων Πράττας, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Κώστας Νικολάου και τελευταία μίλησε ο π. Δορώθεος
Τρυφωνόπουλος, καυτηριάζοντας τα μέλη που υπηρέτησαν μαζί του όλα τα χρόνια
που υπηρετούσε την κοινότητα τα οποία όπως ανέφερε ήταν περίπου 80 και αυτή την
βραδιά απουσίαζαν εκτός από τρία τέσσερα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον γολγοθά
του μέχρι να χτιστεί η εκκλησία.
Με μια ορχήστρα νέων και το Αλφα Βίντεο, χόρεψε το χορευτικό συγκρότημα
της κοινότητας και στη συνέχεια άρχισε ο χορός και η διασκέδαση για όλους, που
κράτησε μέχρι αργά.
Κώστας Καρατσίκης

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ» ΚΑΝΑΔΑ
Σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από ένα μήνα περίπου ο Πρόεδρος από το Ελληνο-καναδικό
Κοκρέσο του Κεμπέκ ο κ. Τζον Θεοδωρόπουλος στον συνεργάτη μας Πήτερ Γαλιάτσο ανέφερε τα
εξής:
«Βρισκόμαστε εδώ στο Τορόντο ήταν σπουδαίο αυτό το σαββατο-κύριακο γιατί περιμέναμε την
Δευτέρα ότι θα γίνει τελικά η δίκη αυτή στο Δικαστήριο για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με το
Εθνικό Κογκρέσο. Δυστυχώς χθές Παρασκευή η άλλη πλευρά η «πεντάδα» η οποία παριστάνει ότι
είναι οι ηγέτες του Εθνικού (Κογκρέσο) ζητήσανε ξανά για τρίτη φορά αναβολή να καθυστερήσουμε
αυτή τη δίκη να μην πάμε μπροστά και λυθεί αυτο το θέμα εδώ και τώρα που είχε προγραμματιστεί να
γίνει. Και τώρα περιμένουμε το δικαστήριο στις 15 Φλεβάρη (2019). Το οποίο ελπίζω να αισθάνονται
άνετα να συνεχίζουν αυτά τα πέντε άτομα να παριστάνουν ότι είναι οι ηγέτες στον εαυτόν τους.
Ο οργανωμένος Καναδάς, μιλάμε εδώ το Κογκρέσο του Κεμπέκ, το Κογκρέσο της Βρετανικής
Κολοβίας,η μεγάλη Κοινότητα του Τορόντο, του Μόντρεαλ, η κοινότητα του Βανκούβερ, οι οποίες οι
τρείς μεγάλες αυτές σπουδαίες είναι οι μεγαλύτεροι ελληνικοί οργανισμοί στο κράτος που πρσφέρουν
και τις μεγαλύτερες υπηρεσίες στον ελληνισμό.
Να βάλουμε επίσης και την μικρή κοινότητα του Νιού Μπρόντζγουεηκ. Γιατί την βάλουμε διότι
όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουμε ζητήσει επιτέλους αυτό το δικαστήριο να μας λύσει αυτή την
αδιέξοδο. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε αυτό που λέει αυτή η «πεντάδα» ότι έχουν αλλάξει
τους εσωτερικούς κανονισμούς, καταστατικό του οργανισμού. Ευτυχώς που υπάρχουν κανόνες και
εσωτερικοί κανονισμοί που λένε τον κάθε τρόπο που μπορεί να κάνεις αλλαγές. Κατά την γνώμην μας
δεν έχει γίνει ποτές κάτι τέτοιο. Ζητάμε από το δικαστήριο και αυτό που απορούμε είναι γιατί εφ΄όσον
είναι σίγουροι η θέση τους είναι σωστή; Γιατί δεν έρχονται μπροστά στο Δικαστή να μας λύσει αυτό το
πρόβλημα. Γιατί το πάνε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση;
Γιατί όσο το καθυστερούν αυτό ο ελληνισμός του Καναδά εν ολοκλήρου είναι διασπασμένος.
Ευτυχώς που υπάρχει συσπείρωση γύρω στην πλευρά την δική μας όπως ήπαμε το Κογκρέσο του
Β.C, το Κογκρέσο του Κεμπέκ
και οι τρείς μεγάλες κοινότητες
και η μικρή κοινότητα του Νιού
Μπρόντζγουεηκ, όλοι αυτοί
συζητάμε σε τακτική βάση,
ανταλλάσουμε και φροντίσουμε
για τις ανάγκες του ελληνισμού
όσο γίνεται. Αλλά θα ήταν ποιό
αποτελεματικό αν λειτουργούσε
σωστά και αντιπροσωπευτικά και
με σεβασμό το Εθνικό Κογκρέσο».
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Κ Α Λ Λ Α Χ ΡΙΣΤΟ Θ ΓΕΝ Ν Α Κ Α Ι
ΕΥΤΥΧ ΙΣΜ ΕΝ Ο ΤΟ Ν ΕΟ ΕΤΟ Σ
Απο την Ελληνική Ορθ. Κοινότητα του Surrey και Fraser Valley
Surrey 13181 96th Avenue

“Ζεστή Γωνιά”

Δ ΙΑ ΣΠ Ο ΡΑ
ΕΧ Σ

Sts. Constantine & Helen Philoptochos

Υποδεχθειτε το Νεο Ετος μαζι μας στο
Eaglequest Golf Course
7778 152 st. Surrey
Ελατε για μια ευχαριστη βραδια με φαγητο και χορο!
Ενηλικες $ 85.00 Παιδια κατω τον 12 ετων $40.00
Μουσικη θα παιζει το Alpha Video
604-496-5099
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY OF B.C.

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 ο σύλλογος Ελλήνων Υπερηλίκων
του Βανκούβερ είχε την Ετήσια Γενική Συνέλευση στην αίθουσά
τους στην Μπρόντγουεη. Σας παραθέτουμε ολόκληρη την αναφορά
του πρόεδρου κ. Ντίνου Κουρτέση που έχουμε στην διαθεσή μας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Greek Senior Citizens
Society of B.C.

τις καθημερινές μας
ανάγκες.

νέο Διοικητικό Συμβούλιο
για προσωπικού λόγους.
Εύχομαι στην καινούργια
Διοίκηση, αγάπη,ομόνοια,
και κατανόηση. Και πάλι σας
ευχαριστώ.
Ντίνος Κουρτέσης
Πρόεδρος, Ελλήνων
Υπερηλίκων Β.Κ.

Θέλω να ευχαριστήσω
δημοσίως τον Θεόδωρο
Καρδακάρη για τις υπηρεσίες
Αγαπητά μέλη σας
τπυ που ήταν άψογος και
καλωσορίζω στην Γενική
έκανε το καλύτερο που θα
Συνέλευση του Συλλόγου
μπορούσε για το καλό του
μας. Θέλω να σας
ευχαριστήσω από τα βάθη της Συλλόγου. Και πάλι σε
ευχαριστώ Θόδωρα., να είσαι
καρδιάς μου για το αξίωμα
και την εμπιστοσύνη που μου πάντα καλά, να προσφέρεις
τις υπηρεσίες σου.
δείξατε, να υπηρετήσω το
Σύλλογό μας ως Πρόεδρος.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω
Η τελευταία Συνέλευση του
το προσωπικό του Συλλόγου
Συλλόγου μας έγινε στις 15
Μαρτίου 2018 κι αν θυμάστε μας για τξν άψοφη υπηρεσία
τους και εξυπηρέτηση
καλά ζητούσα άτομα από
καθώς και όλο το Διοικητικό
το Διοικητικό Συμβούλιο
Συμβούλιο.
και την ολομέλεια, να
αναλάβουν πρωτοβουλίες
Επίσης να ευχαριστήσω τον
και συγκεκριμένα Ταμία
Γιάννη Φαντράκη και τον
αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε
Θοδωρή για την δουλειά
κανείς. Μολαταύτα ο
που έκαναν στο ταβάνι της
Σύλλογο μας έκανε αρκετές
τουαλέτας.
επιτυχίες.
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Σήμερα , ο Σύλλογός μας
έχει 150 πληρωμένα μέλη.
Τον Φεβρουάριο, την καθαρά
Δευτέρα ο Σύλλογός μας
πρόσφερε πατροπαράδοτα
εδεύσματα με μεγάλη
επιτυχία και στην πρώτη
Φενική Συνέλευση στις 15
Μαρτίου 2018, ο Σύλλογός
μας σε όλα τα μέλη πίτσα και
μπύρες. Έλαβε μέρος στην
Ελληνική ημέρα (Greek Day)
και έκανε πάνω από $6,000.
Την πρώτη Ιουλίου 2018,
Canada Day είχαμε πολύ
πετυχημένο πικνικ για τα
μέλη και τους φίλους μας την
ημέρα αυτή μας τίμησε και
η Βουλευτίνα Joyce Murray.
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2018,
ο Σύλλογός μας πρόσφερε
Μπάρμεκιου σολωμό για
όλα τα μέλη και τίμησε τον
κ. Αλέξανδρο Γ. Τσακούμη
για την δωρεά $18,000
περίπου και του αποδώσαμε
αναμνηστική πλακέτα
ισόβιου μέλους.
Αλλάξαμε τα τζάμια με
πρωτοβουλία δική μας τα
οποία τελικά τα πλήρωσε το
STRATA, περίπου $2,500.
Κάναμε λαχειοφόρο αγορά
για μια γαλοπούλα, το
Thanksgiving, την οποίαν
κέρδισε ο Ευάγγελος Γράφος
και ο Σύλλογός μας κέρδισε
$320. Επίσης στον εορτασμό
της 25ης Μαρτίου, κατέθεσα
στεφάνι εκ μέρους του
Συλλόγο στην Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ
και στον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου στην Ανατολική
Κοινότητα.Με λύπη
αναφέρω, ότι απεβίωσαν
τέσσερα μέλη μας.

Τα οικονομικά
του Συλλόγου μας είναι
πολύ καλά.
Αυξήσαμε την
προθεσμιακή κατάθεση
από $85,000 σε
$100.000 και έχουμε
άνω των $35,000 για

Όπως ξέρετε, έχουμε
καινούργιο Air – Condition και θέρμανση χάρη
στην πρωτοβουλία μου και
του φίλου μου Αλέξη που
προσφέρθηκε να κάνει την
δωρεά για την αγορά και
εγκατάστσσή του. Χίλια
ευχαριστώ Αλέξη, από τα
βάθη της καρδιάς μου.
$18,000 δεν είναι και λίγα.
Να είσαι καλά και ο Θεός να
σου ανταποδώσει σε σένα και
την οικογένειά σου.
΄Οπως ξέρετε, το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν ήταν και τόσο
ενεργό, αλλά προσπάθησε
το καλύτερο και πιστεύω να
είστε όλοι ευχαριστημένοι.
Από την ασφάλεια
γλυτώσαμε $159 και πήραμε
$120 για το ταβάνι που είχε
τρέξει νερό. Ευχαριστώ τον
κ. Νίκο Πάνου για την δωρεά
$1,000. Να είσαι πάντα καλά
να προσφέρεις τις υπηρεσίες
σου στην παροικία και στον
Σύλλογό μας.
Σήμερα είχαμε ωραίο
γεύμα και ευχόμαστε να
μείνατε ευχαριστημένοι.
Θα ήθελα να σας κάνω μια
πρόταση. Ο Σύλλογός μας
όπως σας ανέφερα είναι σε
δύναμη να προσφέρει ένα
βραβείο το χρόνο $1,000
σε μαθητές Γυμνασίυυ και
Πανεπιστημίου. Αυτό θα
δώσει μεγάλη διαφήμιση
στο Σύλλογό μας και
προτεραιότητα θα έχουμε τα
παιδιά και τα εγγόνια των
μελών του Συλλόγου μας.
Τον Ιούλιο είχαμε κάνει μια
έκτακτη Συνέλευση για να
στείλουμε χρήματα για τις
κατασροφές φωτιάς στην
Ελλάδα και το απορρίψατε.
Να το επαναφέρουμς για την
Γενική Συνέλευση.
Αυτές είναι μερικές από τις
δραστηριότητες που είχαμε
αυτό το χρόνο. Θέλω να
σας ενημερώσω ότι δεν
θα είμαι υποψήφιος για το

Ο Ντίνος Κουρτέσης
Εύχεται στους συγγενείς, φίλους
και σε όλο τον απανταχού
ελληνισμό

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΑ
ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΡΟΟΔΟ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο Ετήσιος Χορός
των Μακεδόνων
«Μέγας Αλέξανδρος» Β.Κ.

Τ

ο Σάββατο 3η
Νοεμβρίου 2018
στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο του
Βανκούβερ ο Σύλλογος
Μακεδόνων της Β. Κ.
διοργάνωσε τον ετήσιο
χορό τιμώντας την
εθνική μας γιορτή της
28ης Οκτωβρίου 1940,
την Απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης και
την γιορτή του Αγίου
Δημητρίου πολιούχου της
πόλης.

Η κα Ρούλα Λιάσκα όπως
χρόνο με την ομιλία της
θυμίζει σε όλους τους
αγώνες και τις θυσίες
του ελληνικού λαού
για να μην ξεχνάμε την
ιστορία μας. Από την
χοροεσπερίδα απουσίαζε
ο Γενικός Πρόξενος
του Βανκουβερ κ.
Αθανάσιος Ιωάννου,
λόγω της παρουσίας
του στην επέτειο των 40
χρόνων της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητα
του Ανατολικού
Βανκούβερ, ο οποίος
κατά την ομιλία του
εκεί, παρακάλεσε τους
προέδρους κοινοτήτων
και ελληνικών
εθνοτοπικών οργανώσεων
να προσπαθήσουν οι
διοργανώσεις τους να
μην συμπίπτουν την
ίδια ημέρα, διότι όπως
ανέφερε δεν μπορούσε
την ίδια ημέρα να
είναι και στο χορό των
Μακεδόνων.
Αν και την ίδια ημέρα
ήταν δυο εκδηλώσεις
ο χορός των Μακεδόνων
είχε επιτυχία και όλοι
πέρασαν καλά με τους
καλλιτέχνες μουσικούς
που είχαν φέρει.
Ένα μεγαλο ευχαριστώ
στον κ. Νίκο Στρατηδάκη
για το φωτογραφικό
ρεπορτάζ από τον χορό
των Μακεδόνων.
Κώστας Καρατσίκης
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Συνάντηση Τσίπρα-Πούτιν:
Πως την αξιολογεί
η ελληνική πλευρά

Σάββατο 08/12/2018

«Μια βροχερή μέρα κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού,
δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε
καλοκαίρι ή ότι δεν υπάρχει
μπροστά μας καλός καιρός».
Αυτή ήταν μια από τις πιο
χαρακτηριστικές φράσεις με τις
οποίες ο Αλέξης Τσίπρας στη
χθεσινή συνέντευξη Τύπου με
τον Βλαντιμίρ Πούτιν, θέλησε να
επισημάνει τη σημασία που σταθερά
αποδίδει η Αθήνα στις διαχρονικά
καλές ελληνορωσικές σχέσεις, παρά
τις δυσκολίες που καμιά φορά, όπως
είπε, έχει αυτός ο διάλογος.
Πώς είδε λοιπόν η ελληνική πλευρά
τις χθεσινές επαφές με τον Ρώσο
Πρόεδρο; Η φράση «αποκατάσταση
των σχέσεων σε νέα δεδομένα»
συμπυκνώνει την εικόνα που
μετέφερε η Αθήνα. Θέτοντας
το πλαίσιο των νέων αυτών
παραμέτρων, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η
Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα φάση
σε σχέση με την περίοδο 2015-16
οπότε και υπήρξε η επανεκκίνηση
των σχέσεων με τη Ρωσία.
Δηλαδή -όπως τονίζει η ελληνική
πλευρά- την έξοδο της Ελλάδας
από την κρίση και το μνημόνιο
και μαζί με αυτό τον πιο δυναμικό
ρόλο της που δίνει νέες ευκαιρίες
για ρωσικές επενδύσεις. Αφετέρου,
το ολοένα και πιο ασταθές διεθνές
και περιφερειακό περιβάλλον,
με τον ρόλο όμως της Ελλάδας
ολοένα και πιο ενισχυμένο από
άποψη διπλωματικής ισχύος και
στα Βαλκάνια και στην Αναντολική
Μεσόγειο, και την ίδια στιγμή το
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
της Ρωσίας για την περιοχή. Υπό
αυτό το πρίσμα για την ελληνική
πλευρά διεξήχθησαν οι χθεσινές
συζητήσεις, που ουσιαστικά
αφορούσαν σε δύο βασικούς
τομείς, τον οικονομικό, διμερείς
οικονομικές σχέσεις και τον
γεωπολιτικό.
Ο θετικός, και προσεκτικός την ίδια
στιγμή, τόνος που κυριάρχησε στις
δηλώσεις Τσίπρα-Πούτιν, ακόμα
και τα όσα επέλεξε να μην πει ο
Ρώσος Πρόεδρος, δείχνουν προς την
κατεύθυνση της ομαλοποίησης των
σχέσεων Αθήνας-Μόσχας.
Όπως παρατηρούσε η ελληνική
πλευρά, ο πρωθυπουργός (πέραν
των κατ΄ιδίαν συνομιλιών τους)
εξήγησε και στις δηλώσεις
του με τον Πρόεδρο Πούτιν τη
σημασία που έχει για τη χώρα
μας η Συμφωνία των Πρεσπών,
ωστόσο ο Ρώσος Πρόεδρος -που
διατηρεί τις θέσεις του- επέλεξε
να μην τοποθετηθεί επ’ αυτού
στην συνέντευξη Τύπου. Η ρωσική
πλευρά επέλεξε στο υψηλότερο
επίπεδο, να μην το αναδείξει
ως θέμα στις ελληνορωσικές
σχέσεις. Το ίδιο επέλεξε να κάνει
και ως προς τα εκκλησιαστικά
ζητήματα, παρότι θα μπορούσε
να αξιοποιήσει την ευκαιρία από
τις αναφορές του πρωθυπουργού

στους θρησκευτικούς δεσμούς
των δύο χωρών, προκειμένου να
παρέμβει. Σε μια ακόμη περίπτωση
ο Ρώσος Πρόεδρος επέλεξε το
ίδιο. Όταν ο κ. Τσίπρας ερωτήθηκε
για το αν οι ελληνοαμερικανικές
σχέσεις αποβαίνουν εις βάρος
των ελληνορωσικών. Τη θετική
προοπτική φάνηκε ότι αναζήτησε
και ο κ. Πούτιν, ακόμα και στην
περίπτωση της ερώτησης Ρωσίδας
δημοσιογράφου για το «δύσκολο»
θέμα των αμοιβαίων απελάσεων.
Μπορεί να θέλησε να αποκρούσει
όλο το σκεπτικό της επιλογής
εκείνης της Αθήνας -η μοναδική
περίπτωση που επέλεξε κατάτι
πιο οξείες διπλωματικά φράσεις-,
ωστόσο, εν κατακλείδι δήλωσε ότι
«έκλεισε αυτή η σελίδα, περνάμε
στην άλλη». Αλλά και ο Έλληνας
πρωθυπουργός από την πλευρά
του, αφού έδωσε απαντήσεις,
κατέληξε: «κοιτάζουμε μπροστά και
η υπόθεση αυτή έχει λήξει».
Ενδεικτική αναφορά του κ. Τσίπρα
ήταν και η υπογράμμιση του πως
«η επιθυμία μας να παραμείνουν οι
σχέσεις αυτές στις σταθερές ράγες
που από το 2015 οικοδομήσαμε
με κόπο, μας βοηθά πάντα να
ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να
επιστρέφουμε στον αναγκαίο
αμοιβαίο σεβασμό και στην
αλληλοκατανόηση».
Ο πρωθυπουργός μίλησε για
«εξαιρετικά εποικοδομητική»
συνάντηση, που έγινε «στην
κατάλληλη στιγμή». Ως «πολύ
επίκαιρη» στη χαρακτήρισε ο κ.
Πούτιν, επισημαίνοντας επιπλέον
ότι η Ρωσία θεωρεί την Ελλάδα
«ως ειδικό εταίρο μας, με τον οποίο
μας ενώνουν δεσμοί αιώνων, κοινές
σελίδες ιστορίας και πνευματική
εγγύτητα». Δείγμα της θετικής
διάθεσης και της προοπτικής,
πέραν όλων των συζητήσεων στο
πλαίσιο της διμερούς οικονομικής
συνεργασίας, είναι και η απόφαση
που έλαβαν το 2019 να είναι έτος
γλώσσας και λογοτεχνίας ΕλλάδαςΡωσίας.
Έτσι, ο δίαυλος επικοινωνίας
ανοίγει ξανά, σε μια περίοδο που,
όπως είπε ο πρωθυπουργός, οι
προκλήσεις δεν λιγοστεύουν. Στον
διάλογο μπήκαν όλα τα θέματα
ανοικτά, όπως μετέφερε η ελληνική
πλευρά:
«Πρώτη φορά μπήκε τόσο ανοικτά
θέμα Τουρκίας και εξοπλιστικών
και έγινε ανταλλαγή απόψεων, κάτι
που έθεσε ευθέως και ανέδειξε
ο Έλληνας πρωθυπουργός και
στις δηλώσεις του». Επίσης,
τέθηκε και ευρύτερο θέμα
ανατολικής Μεσογείου που άρχισε
να συζητείται με αφορμή τις
δηλώσεις Ζαχάροβα την Πέμπτη
για στρατικοποίηση της Κύπρου.
Οι απαντήσεις του κ. Τσίπρα στο
ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ επ’ αυτού
ήταν σαφείς. Τόσο ο πρωθυπουργός
όσο και η Κύπρος έδωσαν το
μήνυμα ότι το θέμα αυτό πρέπει να
λήξει. Όσον αφορά στο Κυπριακό

διατυπώθηκε μια ξεκάθαρη δήλωση
αρχών, με τις διακηρυκτικές αυτές
θέσεις να έχουν αξία, δεδομένου ότι
σε μια τόσο μεταβατική περίοδο,
και στην περιοχή και στην Κύπρο
και στην Ελλάδα, είναι σημαντικό
να δίνεται το μήνυμα ότι η Ρωσία
είναι μέλος του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Συζήτηση έγινε επίσης και για την
Ουκρανία και τους ελληνικούς
πληθυσμούς στην περιοχή, στη
Μαριούπολη και στην Κριμαία.
Μπήκε το θέμα της Λιβύης που για
την Ελλάδα έχει αποκτήσει ακόμα
μεγαλύτερη σημασία μετά την
πρόσφατη Διάσκεψη του Παλέρμο
αλλά και τη δραστηριοποίηση της
Τουρκίας στη Λιβύη. Η ελληνική
πλευρά επισημαίνει ότι συζήτηση
έγινε και για τα Βαλκάνια,
δεδομένων των εξελίξεων που
φέρνει η Συμφωνία των Πρεσπών,
αλλά και η προσέγγιση με την
Αλβανία με σκοπό την επίλυση
θεμάτων, καθώς και οι εξελίξεις
σε σχέση με το Κόσοβο και την
Αλβανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός
μίλησε στις δηλώσεις του για τη
σημασία που έχει για τη χώρα
μας η Συμφωνία των Πρεσπών,
επισημαίνοντας ότι είχε την
ευκαιρία να το εξηγήσει αυτό στον
Πρόεδρο Πούτιν.
Σημαντικό κομμάτι της ατζέντας
των συζητήσεων αποτέλεσε και το
ενεργειακό. Η ενέργεια είναι ζήτημα
με δύο πλευρές, το οικονομικό (εξ
ου και η συμμετοχή στο επιτελείο
του γγ Διεθνών Σχέσεων του
ΥΠΕΞ, Ι. Μπράχου, αλλά και του
Γιώργου Τσίπρα) και το γεωπολιτικό
σκέλος. Το θέμα συζητήθηκε και
από τις δύο πλευρές. Τόσο στην
11η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή
Ελλάδας-Ρωσίας την Πέμπτη, όσο
και στην γεωπολιτική του διάσταση.
Συζητήθηκε όλος ο ενεργειακός
χάρτης, από τη Βαλτική μέχρι
την ανατολική Μεσόγειο, όλοι
οι αγωγοί που βρίσκονται υπό
σχεδιασμό ή υπό συζήτηση και
όλες οι εκδοχές τους, σημειώνει η
ελληνική πλευρά. Από τις δηλώσεις
του πρωθυπουργού μπορεί να

γίνει αντιληπτό ότι η πρόοδος
του NordStream δημιουργεί νέα
δεδομένα και για τον Turkish
Stream. «Υπάρχουν εντός της Ε.Ε
δύο μέτρα και δύο σταθμά κυρίως
όταν προωθεί τον North 2, αλλά
διαρκώς υπάρχουν κωλύματα
σε σχέση με την επέκταση του
αγωγού Turkish Stream προς την
Ε.Ε. δια μέσου της Ελλάδας και
της Ιταλίας», ανέφερε ο κ. Τσίπρας
στη συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε
ότι «εκεί με την Ιταλία κρατάμε
μια σταθερή στάση εντός της Ε.Ε
και θεωρούμε ότι στα ζητήματα
αυτά στο μέλλον θα υπάρξει
κατανόηση και από την πλευρά
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν
μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα
και δύο σταθμά». Επισήμανε δε ότι
«η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά
την αρχή της διαφοροποίησης των

πηγών και των διόδων ενέργειας,
των πηγών προς την Ευρώπη
και των διόδων», η οποία «όμως
σημαίνει πολλαπλασιασμός των
πιθανών πηγών και των διόδων και
όχι αποκλεισμός κάποιων πηγών
και κάποιων διόδων».
Όσον αφορά επίσης στο σκέλος
της οικονομικής συνεργασίας,
πληροφορίες αναφέρουν ότι
βρίσκεται υπό συζήτηση η
δημιουργία ενός ρωσικού fund
στην Ελλάδα, στα πρότυπα του
ρωσικού fund στην Ιταλία, με
συγκεκριμένο ρόλο σε σχέση με
τη χρηματοδότηση έργων και
πρότζεκτ. Επίσης συζητήθηκαν
και συγκεκριμένα πρότζεκτ
που σχετίζονται με υποδομές,
μεταφορές και ενέργεια.
Πηγή: kontranews.gr

Η οικογένεια του Ανδρέα Αρβανίτη, εύχεται
στους συγγενείς, φίλους και σε όλη
την ελληνική παροικία τα φετινά
Χριστούγεννα να αγγίξουν τις καρδιές όλων
μας και να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε
για να είμαστε ευτυχισμένοι.
Υγεία, ευτυχία και ευημερία να φέρει σε
όλους ο καινούργιος χρόνος 2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Σούρρεη και Περιχώρων
Την Κυριακή 2α Δεκεμβρίου 2018,
μετά την Θεία Λειτουργία τα μέλη
της κοινότητας συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα της εκκλησίας και αφού
διεπιστώθηκε η απαρτία μελών ο
Πρόεδρος κ. Τόνης Ζίσκος, κάλεσε
τα μέλη να καθήσουν και ο π. Κ.
Καλτσίδης έκανε την προσευχή
και άρχισε η διαδιασία έναρξης
συνεδριάσεως μέσα σε ένα πνεύμα
χριστουγεννιάτικο γέματο αγάπη και
κατανόηση.
Πρόεδρος για την διεξαγωγή της
συνέλευσης εκλέγει ο κ. Αντρέου και
άρχισε η συνέλευση με την ανάγνωση
πρακτικών από την προηγούμενη άτυπη Γενική Συνέλευση του Μαϊου 2018. Ακολούθησε η αναφορά το ιερέα π. Κ.
Καλτσίδη, ο οποίος ευχαρίστησε το Διοικητικό συμβούλιο, την φιλόπτωχο και όλα τα μέλη και παρακάλεσε να τον
ενημερώνουν για άτομα που τον χρειάζονται και που βρίσκονται στο Νοσοκομείο για να τους επισκέπτεται.
Ο Πρόεδρος κ. Τόνη Ζίσκος στην αναφορά του ευχαρίστησε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το σύλλογο
Υπερηλίκων «Ζεστή Γωνιά» για την
δωρεά των 15,000 δολλαρίων στην
κοινότητα, τα άτομα που προσφέρουν
εθελοντική εργασία, τους δωρητές
που χωρίς αυτούς θα είχαν δυσκολία,
την Φιλόπτωχο που δώρησε πάνω από
40,000 στην κοινότητα και ένα ποσό
από αυτό πήγε κατ’ ευθείαν στην
τράπεζα για την μείωση του χρέους
της εκκλησίας.
Επίσης ανέφερε για την αγιογράγηση
του ιερού και της εκκλησίας είναι
μια υποχρέωση που έχουν πάρει
και δωρεές, γίνονται όπως ανέφερε
επαφές με αγιογράφους και μέχρι τα
Χριστούγεννα υποσχέθηκε ότι θα
έχουν πάρει προσφορές.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Συγχαρητήρια στην Κριμινολόγο Δικηγόρο Γεωργία
Κων/νου Ντόκολα η οποία στις 25 Οκτωβρίου
2018 από Κριμινολόγος Δικηγόρος του δικαστικού
σώματος της Βρετανικής Κολομβίας προήχθει
στο βαθμό του Δικαστού, αφού η επιλογή της
εγκρίθηκε από το ανώτατο Δικαστικό Σώμα.
Η άμεμπτου ήθους και ηθικής, άξια καθόλα
υπηρέτης της Καναδικής Δικαιοσύνης κα Γεωργία
Κων/νου Ντόκολα είναι ελληνικής καταγωγής και
κάνει υπερήφανους όχι μόνο την οικογένειά της
αλλά και την Ελληνική Παροικία της Βρετανικής
Κολομβίας.
Στην αξιότιμο Δικαστή κα Γεωργία Κων/νου
Ντόκολα, η οποία αν δεν κάνουμε λάθος ίσως είναι
και η μόνη ελληνικής καταγωγής Δικαστής
στην Β.Κ., της ευχόμαστε στα ανώτερα. Μας κάνει
δε όλους να αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια που
βλέπουμε παιδιά πρώτης γενιάς να ανεβαίνουν
τα σκαλιά της Καναδικής Δικαιοσύνης.
δίσκος συνέχισε ο κ. Αντρέου δεν είναι υποχρεωτικός, όποιος θέλει να
προσφέρει ανάλογα με την επιθυμία του καθενός. Το θέμα τέθηκε για
ψηφοφορία και αποφασίστηκε παμψηφεί να βγαίνει ο δίσκος πάντα εκτός
κατά την διάρκεια του πανηγυριού μια Κυριακή, διότι δεν υπαρχει χόρος

Μετά τον πρόεδρο ακολούθησε η αναφορά Ταμία κ. Σταμάτης Χαραλαμπίδης, ο οποίος ανέφερε το χρέους της
κοινότητας σήμερα είναι 198.000 και για τα καθημερινά έξοδα έχουν το ποσό των 9,000. Ακούγοντας για μελοντικές
εργασίες ο κ. Χαραλαμπίδης εισηγήθηκε να αφοσιωθούν στην αποπληρωμή του χρέους πρώτα.
Α
ναφέρθηκε το θέμα που το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην βγάλει δίσκο η εκκλησία την ημέρα της
εορτής της Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά από λίγη συζήτηση ο κ. Κ. Ντόκολας πρότεινε να συνεχίζεται
να βγαίνει ο δίσκος σε όλες τις κυριακές και γιορτές για τις ανάγκες της εκκλησίας, το ίδιο ανέφερε και ο κ.
Αντρέου, έρχονται όπως είπε και από άλλα μέρη χριστιανοί που θέλουν να προσφέρουν την βοήθειά τους. Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΡΕΥ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
στάθμευσης.
Συνεχίστηκε η συνέλευση για την εκλογή του νέου Διοιητικού Συμβουλίου
και σε λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγινε η εκλογή 17 συμβούλων
από τους παρόντες και οι αιτήσεις για άτομα που θέλουν να μπουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκτές για λίγες ημέρες ακόμα. Ευχάριστο είναι
η προμηθεία να συμμετάσχουν και άλλα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο
που θα πρέπει να απαρτίζεται από 17 μέλη. αν είναι περισσότερα θα
γίνουν εκλογές. Ευχόμαστε να συνεχίσουν το έργο που αναλαμβάνουν με
υπευθυνότητα, αφοσίωση, ομόνοια και κατανόηση.
Φεύγοντας από την παραπάνω Γενική Συνέλευση έφυγα με μια ψυχική
χαλάρωση και ανακούφιση βλέποντας ένα έργο που ξεκίνηση με μεγάλες
δυσκολίες να προοδεύει με άτομα ειλικρινά και αφοσιωμένα στην πρόοδο
της κοινότητας και όχι να μπαίνουν μέσα για το ατομικό συμφέρον. Δεν
υπάρχει καλύτερη λέξη να γράψω από το να τους ευχηθώ σε όλους ΚΑΛΗ
ΠΡΟΟΔΟ.
Κώστας Καρατσίκης
Την Κυριακή
9 Δεκεμβρίου 2018
στην αίθουσα
των Υπερηλίκων
της Ελληνικής
Ορθόδοξης
Κοινότητας Σούρρεη
και περιχώρων,
έγινε η ετήσια
Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος κ.
Κώστας Κοντογιαννάτος, στην αναφορά του αναφέρθηκε ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο των Υπερηλίκων, βοηθούν όπου χρειάζεται η κοινότητα,
στην εκκλησία, στις εκδηλώσεις και είναι καθημερινώς εκεί παρών να
προσφέρουν και δίνουν ζωή στην κοινότητα.
Πέρυσι έδωσαν στην κοινότητα 15,000 δολλάρια και βοηθούν χρηματικώς
και σε άλλες εκδηλώσεις της κοινότητας, στη συνέχεια ο Ταμίας μοίρασε
αντίγραφα με τα έσοδα και έξοδα και έδωσε απαντήσεις σε απορίες των
μελών. Όταν ήρθε προς συζήτηση το θέμα για να προταθούν μέλη για το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η ολομέλεια πρότεινε να παραμένει το ίδιο και
ψηφίστηκε απ΄όλους.
Αποφασίστηκε το Σάββατο 22 Δεκεμβρίυυ 2018 ο σύλλογος να προσφέρει
χριστουγεννιάτικο γεύμα για τα μέλη τουστην αίθουσα της εκκλησίας των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Κώστας Καρατσίκης

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

Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου

“GALINI”

Γιώργος και Ελένη Παλιάτσος
και η οικογένειά τους
Εύχονται στους πελάτες και
σε όλη την ελληνική παροικία

χρόνια πολλά,

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2019
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «GRECIAN SENIORS B.C.»
Οι Χριστουγεννιάτικες μέρες είναι και οι πιό
κοινωνικές ζεστές της περιόδου και το πνεύμα των
ημερών μπαίνει στις καρδιές όλων μας. Ο ενεργητικός
σύλλογος «GRECΙAN SENIORS B.C.» αποτελούμενος
κατά το πλείστον από γυναίκες, όπως κάθε χρόνο
διοργανώνει για τα μέλη του το παραδοσιακό τους
γεύμα πηγαίνοντας σε ένα από τα ελληνικά εστιατόρια
του Βανκούβερ. Φέτος για πρώτη φορά η Πρόεδρος
κα. Νιόβη Στεργίου έκλεισε να πάνε στο Ελληνικό
εστιατόριο «ΑΝΔΡΕΑΣ» στο Βόρειο Βανκούβερ δυο
λεωφορεία γεμάτα. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ο κ.
Ανδρέας Αρσονιάδης υποδέχθηκε στην είσοδο έναν
έναν χωριστά.
Σε λίγο το εστιατόριο ήταν σχεδόν γεμάτο και το προσωπικό βοήθησε όλους να καθήσουν με τις παρέες
τους χωριστά και άρχισε το σερβίρισμα,
σε λίγο τα τραπέζια γέμισαν με μεγάλα
πιάτα φαγητό και ο π. Δωρόθεος
Τρυφωνόπουλος έκανε την προσευχή για
το φαγητό.
Ο ιδιοκτήτης πήγαινε σε κάθε τραπέζι
και μια μπουκάλα κρασί. Παράλληλα
βαστούσε και μια μπουκάλα κάτω
από την μασχάλη του και ποτήρια
άδεια γυρίζοντας από τραπέζι σε
τραπέζι να σερβίρει τις πελάτισσές
του. Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα
πλημμύρισε την αίθουσα, από τα
χαμόγελα, τα γέλια και τις εύθυμες
συζητήσεις. Τραγούδησαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κληρώθηκαν και μικά δώρα, γιόρτασαν
και γεννέθλια ήταν τόση ζεστή η ατμόφαιρα που όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από την φιλοξενία του
οικοδεσπότη, το καλό φαγητό, το φρέσκο καρβέλι ψωμιού που μοίρασε σε όλους και φεύγοντα στην
έξοδο έδινε στον καθένα και ένα δέμα από αναψυκτικά.
Συγχαρητήρια στην κα Νιόβη
Στεργίου και το Διοικητικό
Συμβούλιο για την σκληρή
εργασία και τις προσπάθειές τους
να οδηγούν τον σύλλογο στην
πρόοδο.

Κώστας Καρατσίκης

Αριστερά:
Ο ιδιοκτήτης
του εστιατορίου
ANDREAS κ.
Ανδρέας Αρσονιάδης
με την Πρόεδρο του
GRECIAN
SENIORS B.C.
κα Νιόβη Στεργίου.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Επίθεση Στρασβούργο: Πέτρα που λάμπει σαν χρυσός εντόπισε
Αυτός είναι ο μακελάρης το ρόβερ της NASA στον Άρη (ΦΩΤΟ)
12 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο 01/12/2018
Το ρόβερ Curiosity της
Αμερικανικής Διαστημικής
Υπηρεσίας (NASA) που
τριγυρνά στην επιφάνεια του
'Αρη, εντόπισε ένα παράξενο
λαμπερό αντικείμενο, που
ξεχωρίζει από το περιβάλλον
του χάρη στην ασυνήθιστη
λάμψη του.
Οι επιστήμονες που
χειρίζονται το ρόβερ, θα
το καθοδηγήσουν για να
ρίξει μια πιο προσεκτική
ματιά στο αντικείμενο, αν και υποψιάζονται ότι πρόκειται για κάποια πέτρα που έπεσε από το
διάστημα στο αρειανό έδαφος.
«Νομίζουμε ότι είναι μάλλον ένας
μετεωρίτης, γι' αυτό είναι τόσο
λαμπερό. Όμως μερικές φορές τα
φαινόμενα απατούν και η απόδειξη θα
έλθει μόνο από τη χημική ανάλυση»,
δήλωσε η Σούζαν Σβέντσερ, μέλος της
επιστημονικής ομάδας του Curiosity.
Το ρόβερ θα χρησιμοποιήσει τα
επιστημονικά όργανά του ChemCam
(κάμερα, φασματογράφος και λέιζερ) για
να εξετάσει το αντικείμενο από κοντινή
απόσταση.

Ο Γαλλομαροκινός Σερίφ Σεκάτ είναι ο δράστης της αιματηρής
επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου που
είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του τρία άτομα και να
τραυματιστούν άλλοι δώδεκα.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τις Γαλλικές
αστυνομικές αρχές,ο δράστης είναι ένας 29χρονος Γάλλος
υπήκοος με καταγωγή από το Μαρόκο και το όνομα του είναι
Σερίφ Σεκάτ.
H φωτογραφία του ανθρώπου που άνοιξε πυρ σε ένα από τα
κεντρικότερα σημεία του Στρασβούργου, κυκλοφορεί ήδη στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Γαλλίας
Οι αστυνομικές αρχές είχαν σχεδιάσει να περάσουν χειροπέδες
στον 29χρονο το πρωί της Τρίτης (11/10), στο πλαίσιο έρευνας
για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείας. Ο Γαλλομαροκινός
κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της εισβολή των
διωκτικών αρχών στο διαμέρισμα του,ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν
στο χώρο που διέμενε χειροβομβίδες.

O Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για μια
«θλιβερή ημέρα» στο Παρίσι
«Πολύ θλιβερή ημέρα και
νύχτα στο Παρίσι» επισήμανε
ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε
ένα μήνυμα που ανήρτησε στο
Twitter.
Δημοσίευση: 08/12/2018
Σχολιάζοντας τις συγκρούσεις
που ξέσπασαν μεταξύ
αστυνομικών και διαδηλωτών

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Curiosity έχει βρει λαμπερά αντικείμενα στον 'Αρη. Το 2012, ένα περίεργο γυαλιστερό κομμάτι
αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν πλαστικό τμήμα που είχε αποκολληθεί από το ίδιο το ρόβερ.
Νωρίτερα το 2018, ένα άλλο παράξενο αντικείμενο ταυτοποιήθηκε ως αρειανός βράχος, ενώ το
2008 το άλλο ρόβερ της NASA, το Opportunity, είχε για πρώτη φορά βρει στον 'Αρη ένα μικρό
μετεωρίτη από σίδηρο.
Κι ενώ το Curiosity είναι απασχολημένο, σε μια άλλη τοποθεσία του 'Αρη ο στατικός ρομποτικός
γεωλογικός-σεισμολογικός ανιχνευτής InSight, που έφθασε προ ημερών, βρίσκεται στη φάση
προσαρμογής του, προτού αρχίσει τις δικές του επιστημονικές έρευνες στο υπέδαφος του
γειτονικού πλανήτη.

του κινήματος των «κίτρινων
γιλέκων» στο Παρίσι, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ είπε σήμερα ότι είναι
ίσως καιρός να απαλλαχθούμε
από τη συμφωνία του Παρισιού
για το κλίμα.

«Ίσως είναι καιρός να μπει
τέλος στη γελοία και εξαιρετικά
δαπανηρή Συμφωνία του
Παρισιού και να επιστρέψουμε
τα χρήματα στους πολίτες
υπό τη μορφή μιας μείωσης
φόρων;».

«Πολύ θλιβερή ημέρα και
νύχτα στο Παρίσι» επισήμανε
ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε
ένα μήνυμα που ανήρτησε στο
Twitter.

Ήδη σήμερα το πρωί ο
ένοικος του Λευκού Οίκου είχε
αφιερώσει ένα πρώτο tweet στις
διαδηλώσεις και τις ταραχές
στη Γαλλία.

δεν λειτουργεί τόσο καλά για
το Παρίσι. Διαδηλώσεις και
ταραχές παντού στη Γαλλία»
είχε γράψει σε σχέση με την
τέταρτη κατά σειρά ημέρα
μαζικών διαδηλώσεων.
Οι διαδηλωτές «φωνάζουν,
Θέλουμε τον Τραμπ. Λατρεύω
τη Γαλλία» σημείωσε επίσης

ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο
Twitter, χωρίς ωστόσο
κάποιος παρατηρητής να έχει
καταγράψει τέτοιου είδους
συνθήματα στα χείλη των
διαδηλωτών.

Πηγή: http://www.skai.gr/

«Η συμφωνία του Παρισιού

604-984-7411
132 West 3rd Avenue, North Vancouver, B.C. V7M 1E8
w:mythostaverna.ca

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

χρόνια πολλά.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019

3080 W BROADWAY, VANCOUVER BC

WWW.PARTHENONMARKET.CA - INFO@PARTHENONMARKET.CA
604 733 4191

MOVING TO NEW LOCATION DIRECTLY
ACROSS THE STREET WINTER 2019

Καλά Χριστούγεννα Και καλή χρονιά

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΜΠΛΕΞΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
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Ενας από τους λόγους είναι και η ορκωμοσία του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου που έκανε ο π. Κ. Ικονόμου την
Κυριακή 9η Δεκεμβρίου 2018 (Βλέπετε και φωτογραφία
του συνεργάτη μας κ. Νίκου Στρατηδάκη). Τα ονόματά
τους βλέπετε στη σελίδα 10.
Ως γνωστόν το νεο-εκλεγέν
Διοικηικό Συμβούλιο δεν έχει
αναλάβει καθήκοντα ακόμη
και είναι το παλαιό Δοικητικό
Συμβούλιο μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2018. Εντωμεταξύ
όπως έχουμε πληροφορηθεί ότι
έχουν υποβάλλει ένσταση για
την διεξαγωγή των εκλογών.
Θεωρείται λοιπόν σύμφωνα και
με το Δικηγόρο της κοινότητας
ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
παραβίασε το καταστατικό της
κοινότητας και κάνοντας την
ορκωμοσία, πριν αναλάβουν
τα καθήκοντά τους από 1ης
Ιανουαρίου 2019.
Από την άλλη πλευρά η κα
Αναστασία Μοίρας απευθύνθηκε
σε άλλον Δικηγόρο, ο οποίος
σε επιστολή που της έστειλε
δηλώνει ότι η ορκωμοσία είναι
έγκυρη νομικώς σύμφωνα με
την γνωμάτευσή του. Μετά
την παρακάτω συμβουλευτική
επιστολή του Δικγόρου κ. Στήβ
Μίχουλα, θα δημοσιεύσουμε και
την γνωμάτευση του Δικηγόρου
της κοινότητας κ. Josh
Vander Vies.
Παραθέτουμε μια
συμβουλευτική επιστολή του
ομογενή Δικηγόρου κ. Στήβ
Μίχουλα. Σε μέλη που είναι
αναμειγμένα στο πρόβλημα
που προέκυψε.
Current Legal Issues at the
HCV
From: Steve Michoulas
Date: December 11, 2018 at
11:45:31 AM PST

To: Demetri Zambus, Pamela
Tsatouhas , Anastasia Mirras,
“Tony Pappajohn”
Cc: “fr.constantinos@gmail.
com” >, Anastassi Maragos,
<josh@beneficgroup.com>
Subject: Current Legal Issues
at the HCV
Dear Pamela, Demetri, Anastasia and Tony,
I am writing this note in
my capacity as a concerned
member of the HCV. I am not
writing this note in my capacity as a member of the CIC*
nor am I writing this note to
provide legal advice to the HCV
(including the Board, Board
Elect or members of the Board
of Elections) as a lawyer or
a partner of my firm. I am
writing this note out of my own
accord and not at the request of
anyone else.
In addition to Father Kosta and
the HCV’s lawyer Josh Vander
Vies, I am copying Anastase
on this note in case he needs to
put it in the minute book of the
HCV.
I will preface my remarks by
saying that I am not interested
in attacking anyone. We all
love this community. I think we
need to collectively take a few
steps back, a few deep breaths
and stay calm.
Background
It is my understanding that
the Board Elect had a meeting yesterday where there was
a vote on the executive. It is
concerning that the Board Elect
has decided to continue with

the installation of the Board
Elect and its executive despite
the fact that the HCV’s society
lawyer, Mr. Josh Vander Vies,
issued a letter dated December
10th stating that the attempted
installation of the Board Elect
on December 9th was invalid.
As a result, the vote for the executive on December 10th was
invalid (there are also questions
as to whether or not the vote
on December 10th was property held, but that is probably a
moot point). I agree with Mr.
Vander Vies’ letter.
I understand that Ms. Mirras
engaged her own personal lawyer, Mr. William Knutsen, who
issued a letter dated December
7th stating that installation
of the Board Elect on
December 9th was
legal. There are a few
things that the Board
and Board Elect need
to keep in mind as it
relates to Mr. Knutsen’s
letter. Mr. Knutsen is
not the HCV’s lawyer.
His letter does not
constitute legal advice
to the HCV nor can or
should it be relied upon
by the HCV, the Board,
the Board Elect or the
Board of Elections.
With all due respect
to Mr. Knutsen (who I
understand is a highly
respected member of the
Bar) and for what it is
worth, I agree with Mr.
Vander Vies’ assessment of the situation;
Mr. Vander Vies is a
dedicated not-for-profit
lawyer and he has spent
a lot of time of on the

HCV’s issues in recent months.
Current Issues
The HCV’s lawyer has issued
an opinion that states that the
Board Elect was not validly installed; as a result, the (pre-existing) Board is still the board
of the HCV. In light of the
HCV lawyer’s opinion (which,
as I said, is the only opinion
we have that is addressed to the
HCV), members of the Board
Elect should keep in mind that
any decisions they make on
behalf of the HCV would be
unauthorized and could expose
the members of the Board Elect
to personal liability without the
benefit of any Board insurance
that the HCV may carry.
As set out by Mr. Vander Vies,
the new board ought to be
installed or ratified once the
appeal process has completed.
Way Forward?
Needless to say, the situation is
extremely charged. We can either litigate these issues, which
would be extremely expensive
and further divide our community or we can choose to be
prudent.
My personal view is that the
Board and the Board Elect
should avoid the legal route and
agree to “down tools” and not
make any material decisions
or take any material actions
while the past presidents do
their review. Once that review
is completed, the new board can
be installed and the business
of the HCV can resume and
wherever we go from there will
be up to the new board and the
HCV’s members.
As I said, I share these thoughts
with you as a concerned
member of the HCV, not in my
capacity as a lawyer to the HCV
(including the Board, Board
Elect or members of the Board
of Elections) or as a partner of
my firm. Advising the HCV on
these matters is the domain of
Mr. Vander Vies. For greater
clarity as to one’s potential personal liability, I would encourage members to get personal
legal advice.
I hope we can move past this
difficult chapter in our history
quickly move forward together.
Regards,
Steve Michoulas

Appeal of Appeal
From: Angelo Tsakumis []
Sent: Tuesday, December 11,
2018 11:25 PM
Subject: Appeal of Appeal
And now the Bad news,

See the email trail below
from Tony Pappajohn bullying and threatening our
society and our lawyer.
After it was agreed that a
meeting to review my appeal
of the election results was to
occur tomorrow evening the
three past living presidents
of our society, that are not
conflicted, Tony Pappajohn
threatened his own community with litigation and told
HCV’s society lawyer he
would take him to the Law
society, for some unknown
reason.
The three past presidents that
were supposed to hear this
appeal, as per our constitution, backed down from being
a part of the meeting because
it has become too stressful and contentious ( can’t
blame them ). HCV’s society
lawyer then quite cause he
was threatened to be litigated against for doing what is
right.
Interesting.
And we are supposed to be
a religious, morally correct,
community…
No words to describe it right
now.
Angelo Tsakumis | Principal

From: Tony Pappajohn <tony@jamesoncorp.ca>
Sent: Tuesday, December 11, 2018 9:19:03 PM
To: Josh Vander Vies; Anastasia Mirras; Eleni Dedegikas; arvanitis.eleni, Jessica Douzenis; George Tsonis;pamela_tsatouhas,
roula.liaskas, effiekerasiotis; Peter Kletas
Cc: demetrizambusTheo Sanidas

Subject: Appeal of Appeal
Mr. DeVries,
A copy of your email, dated December 11, 2018, has been forwarded to me. Lest there be any misunderstanding, neither you nor the
past Board may convene a panel of the Society’s past presidents,
much less choose its composition. All such acts are invalid as is
tomorrow’s scheduled hearing.
Contrary to your past assertions, there are more than six past
presidents. You have selected a specific panel for reasons that are
collateral to your retainer and you have inserted yourself into a
dispute in which you ought not to be a participant. In so doing,
you have prejudiced the interests of your client of which I am a
member.
Further, by arrogating powers for yourself, you have become the
very partisan that you accuse others of being. In short, you have
lost sight of your role.
By return, please confirm that you will be immediately adjourning
tomorrow’s illegitimate hearing. If not, your conduct and that of
the past board, will put before the Court and yours before the Law
Society of British Columbia.
Additionally, please advise me who is providing you with instructions and please confirm that you will keep a complete copy of your
file.
I look forward to hearing from you.
Yours,
Tony Pappajohn
Secretary,
Board of Elections 2018
Hellenic Community of Vancouver
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2018, η ένσταση θα εξετασθεί στις 6 μ.μ
στην Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ με την παρουσία τριών πρώην
Προέδρων Kletas P, Kerasiotis Ε, and Liaskas Ρ.

Officer election Hellenic Community of Vancouver

From: Josh Vander Vies <josh@beneficgroup.com>
Date: December 11, 2018 at 3:07:18 PM PST
To: Demetri Zambus , Pamela Tsatouhas , Anastasia Mirras , “fr.constantinos@gmail.com” <fr.constantinos@gmail.com>
Subject: Officer election
votes shall be considered
Hello all,

I write to:
•
Demitri Zambus,
candidate in the 2018 election;
•
Pamela Tsatouhas,
current sitting President;
and
•
Anastasia Mirras
and Fr. Constantinos
Economos, the two possible chairs of the board’s
first meeting to elect officers.
As you know, it is my legal
opinion that the current
directors of HCV are not
the election slate of December 3, as that election
has not been ratified.
I understand that a purported HCV President
was elected yesterday, Mr.
Zambus, by plurality vote
– meaning more than 50%
of the directors did not
support a single candidate. Even if you choose
to ignore my legal advice
about the ratification of
the election, it is critical
for you to understand
that every officer position
elected yesterday is invalid
as a result of the President
being elected by plurality
vote. The HCV Bylaws
allow a plurality vote in
the voting day election
of directors in Bylaw 40:
“The candidates receiving
the greatest number of

elected.” There is no such
rule in Bylaw 45 discussing officer elections.
Robert’s Rules of Order
Newly Revised 11th Ed.
states at pp. 404 and 405:
Plurality vote

A plurality vote is the
largest number of votes to
be given any candidate or
proposition when three or
more choices are possible;
the candidate or proposition receiving the largest
number of votes has a
plurality. A plurality that
is not a majority never
chooses a proposition or
elects anyone to office except by virtue of a special
rule previously adopted. If
such a rule is to apply to
the election of officers, it
must be prescribed in the
bylaws. A rule that a plurality shall elect is unlikely
to be in the best interests
of the average organization. [underlining added,
italics in original]
A plurality vote can only
be allowed in the bylaws,
not by motion at the meeting. I understand there
was a motion for a “closed
ballot” which is not a term
used in Robert’s Rules
but may refer to a secret
ballot, which is allowed. A
plurality however, cannot
be allowed by motion.

The officers elected afterwards are also invalid as,
even though they were all
either acclaimed or elected
by majority, their nominations would be affected by
the results of the presidency election.
Legally, all decisions
purported to be made by
the 2018 election slate as
directors’ decisions will
need to be made again
(or “ratified”) once the
election is validly ratified.
Even if you disagree with
my legal advice on ratification of the election,
HCV should do this to
protect validity of director
actions in an easy abundance of caution. The
election of officers will
certainly need to be conducted again, respecting
Robert’s Rules.
I am currently organizing
at least one appeal of the
election to the panel of
past living presidents, and
there may be more as the
Board of Elections completes its work in responding to protests.
Yours truly,
Josh
Josh Vander Vies
Barrister and Solicitor

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

TEL: 604-792-0744
4 - 45739 Hocking Avenue
Chilliwack, B.C. , V2P 6Z6
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ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
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3279 MAIN STREET, VANCOUVER, B.C.

TEL:604-873-3978
24 HOUR EMERGENCY SERVICE

O Ιδιοκτήτης Τζιμ Χαραλαμπίδης και η οικογένειά του
εύχονται στους πελάτες, φίλους και σε όλη την ομογένεια

ELEGANT

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019

Iron Works 2005 Ltd

O Γιώργος Αθανασούλας
και η οικογένειά του
εύχονται στους συγγενείς,
φίλους και σε όλη
την ομογένεια

Structural Steel & Misc Steel Fabricators
www.elegantiron2005.com

O Bασίλης Μαυριτσάκης και η οικογένειά του εύχονται
στους πελάτες, συγγενείς, φίλους και σε όλη την ελληνική
παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
Ο κ. Γεώργιος Τσακούμης και η σύζυγός του
εύχονται στους συγγενείς, φίλους και σε όλους
τους ομογενείς

Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα
Ας γίνει φέτος η ψυχή μας
η φάτνη που
θα γεννηθεί η αγάπη και η ειρήνη.
Το νέο έτος 2019 να φέρει υγεία , ευημερία,
ευτυχία και πολύ αγάπη.

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ
ΦΕΡΕΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΥΤΥΧΊΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2019
bill@elegantiron2005.com
UNITE #3 7424 DELTA B.C., V4G 1C5 TEL:604-952-4428 FAX: 604-952-4438

ΠΕΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
1938-2018
Πέθανε στο Coquitlam B.C., στις 14
Οκτωβρίου 2018 ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ. Γεννήθηκε στο χωρίο
Κοιλάδα Αργολίδος Πελοποννήσου στις 4
Απριλίου 1938. Το τρισάγιο έγινε στις 7 μ.μ
στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
στις 31 Οκτωβρίου 2018 και η κηδεία την
1η Νοεμβρίου 2018. Η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο Robinson Memorial Park Coquitlam.
Στην σύζυγό του, στα παιδιά του και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
1977-2018
Πέθανε στο New Westminster B.C., στις
27 Οκτωβρίου 2018, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ. Γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου
1977 στο Βανκούβερ Β.Κ. γιός της Ελένης
και Κώστα Ευσταθιάδη και αδελφός τηε
Κούλας (Κώστα), Λένας (Jimmy) και εγγονος
της Μαγδαλενιάς.Το τρισάγιο έγινε στις 6 μ.μ
την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 στο Kearney
Columbia-Bowel Chapel και η κηδεία στις 7
Νοεμβρίου 2018.
Στην μητέρα του, στον πατέρα του στις αδελφάδες, στην γιαγιά του
και σε όλους τους συγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΣΟΣ) ΒΛΑΧΟΣ
1940-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ την 1η Νοεμβρίου
2018 ο ΤΑΣΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ. Ο θάνατός
του βύθισε σε θλίψη και πόνο την ελληνική
παροικία.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
και η κηδεία του στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Royal Oak Ave, Burnaby, B.C.
Ο ΤΑΣΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ήταν καλός οικογενειάρχης, σωστός
επιχειρηματίας, ενεργό μέλλος στην Ελληνική Κοινότητα του
Βανκούβερ, στο σύλλογο Μεσσηνίων και ο πρώτος πρόεδρος
στο σύλλογο Κυνηγών. Αυτός και η σύζυγός του ήταν παρών σε
όλες τις εκδηλώσεις της παροικίας μας και πολύ φίλος με όλους.
Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα στερηθούν έντονα την
παρουσία σου.
Στη σύζυγό του Βιβή,στις κόρες του Νάντια (Χρήστο), Εφη
(Siamak), στα εγγόνια του Αναστάς, Πάρης, Βαλεντίνο και
Κωνσταντίνο, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΛΙΑΠΗ
1939-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ το Σάββατο 3
Νοεμβρίου 2018 η ΣΟΥΛΑ ΛΙΑΠΗ. Γεννήθηκε
στο χωριό Φιλιπή πλησίον στην Καβάλα στις 4
Αυγούστου 1939. Η Σούλα ήταν καλή μητέρα
και γιαγιά, καλή μαγείρισσα και εμπλούτιζε με
τα φαγητά της το οικογενειακό εστιατόριο.Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
στις 5:30 στις 13 Νοεμβρίου 2018 και η κηδεία
στις 14 Νοεμβρίου 2018. Η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.B.C.
Στον σύζυγός της Νικόλαο, στα δυό παιδιά της Κωνσταντίνο
και Στέφανο (Brigitte),στα εγγόνια Μαγδαλένα, Νίκο,Δήμητρα,
Στέφανο και σε όλους τους συγγενείς θερμά συλλυπητήρια.
ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΕVEN
1970-2018
Πέθανε στο Langley B.C., o Steven
FOTIOY, μετά από 19 μήνες μάχη με τον
καρκίνο.Γεννήθηκε στις 10 ΜαΊου 1970
στο Μόντρεαλ και το 1986 η οικογένειά
του μετακόμισε στο Βανκούβερ.
Η γιορτή ζωής έγινε στις 18 Νοεμβρίου
2018 από τις 1 μ.μ. έως στις 5 μ.μ. στο
Willoughby Hall Society, 20809 83 Avenue, Langley, B.C. Στην σύζυγό του Popy,
sons Manny, and Costa, Mother Anna, father Grammenos, Brother
Kosta (Amber) Fotiou, Sister Marianna (Marcin) Delecki, και σε
όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΑΒΛΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ
1982-2018
Πέθανε στο
Βανκούβερ στις
18 Νοεμβρίου
2018 η ΒΟΛΕΤΑ
ΠΑΒΛΑΚΗ.Η
κηδεία έγινε
στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και
η ταφή στο κοιμητήριο Forest
Lawn Memorial Park.
Στην οικογένεια και σε όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου
Νικολάου στην Ανατολική Κοινότητα
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(Συνέχεια από σελίδα 1)

Τη γιορτή του Αγίου Νικολάου τίμησε με την παρουσία του και
ο Γενικός Πρόξενος κ. Αθανάσιος Ιωάννου με την σύζυγό του
οι οποίοι παρευρέθηκαν και στο γεύμα που παραχώρησε η κοινότητα
στην αίθουσα της εκκλησίας και τον οποίον ευχαρίστησε ιδιαίτερα
ο π. Τιμολέων Πράττας, καθώς και όλους τους άρχοντες της
Αρχιεπισκοπής.
Την παραμονή, Τετάρτη 5-12-2018, ετελέσθη μεγάλος Αρχιερατικός
Εσπερινός με πλήθος πιστών.
(Βλέπετε φωτογραφικό ρεπορταζ από τον εορτασμό)

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ
(ΒIll)
1937-2018
Πέθανε στο
Βανκούβερ στις 20
Νοεμβρίου 2018.
Η κηδεία του έγινε
στον Ι.Ν. των
Αγίων ΝικολάουΔημητρίου και η ταφή στο
κοιμητήριο Forest lawn Memorial Park.
Στην οικογένειά του και στους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Ποια είναι η σημασία
του χορού του Ησαΐα;
Ο χορός του Ησαΐα, «Ησαΐα
χόρευε…» είναι το γνωστό
χαρμόσυνο Τροπάριο που
ψάλλεται κατά τη διάρκεια
της κυκλικής περιστροφής των
νεόνυμφων που οδηγεί ο ιερέας
και ακολουθούν οι κουμπάροι
γύρω απ΄ το τραπέζι του γάμου
μπροστά στο ιερό.
Η μνεία του Προφήτη Ησαΐα
στο τροπάριο έχει να κάνει
με το γεγονός ότι ο Ησαΐας
προφήτευσε αρκετούς
αιώνες προ Χριστού: «Ιδού η
Παρθένος εν γαστρί έξει· και
τέξεται υιόν» (7,14).
Οπότε το τροπάριο αυτό
φανερώνει την ενδόμυχη
προσμονή των νεονύμφων να
χαρούν κι αυτοί τη χαρά της
τεκνογονίας. Επισης με το
«χορό του Ησαΐα» διαλαλείται
ο σκοπός του γάμου, που
αποβλέπει στη δημιουργία
οικογένειας.
Ο «χορός του Ησαΐα» στο
τελος της τελετής του γάμου
διασφαλίζει και κατακυρώνει
το έγκυρο του γάμου την
αμετάθετη ένωση, και το
δεσμό των νεονύμφων.

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

ST. GEORGE’S PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY
Wishes one and all, young and old

The Gift of Faith
The Blessing of Hope
And the Peace of Christ’s Love
At Christmas and Throughout the Year

Merry Christmas
And
Happy New Year

“Your support allows us to support
those in need.”
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου Αγίου Γεωργίου και ο Ιερατικός
Προϊστάμενος,Εύχονται σε όλους, Χρόνια Πολλά,

Καλά Χριστούγεννα,Χαρούμενο και Ευτυχισμένο
το Νέο Ετος 2019
να Χαρίσει σε όλους, Υγεία, Αγάπη και Γαλήνη.

26 χρόνια από την ίδρυσή του
το ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΑΝΟ»
στην Μπρόντγουεη.
26 χρόνια δημιουργίας με
απολαυστικά παραδοσιακά γλυκά,
με ποιότητα και ασυναγώνιστη
γεύση.

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

Καλά Χιστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος 2019
ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

