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Αιχμηρό άρθρο από τους FT

«Αλέξης Τσίπρας: Από Λένιν του Αιγαίου,
ο αγαπημένος του κατεστημένου της ΕΕ»
«Κάποτε τον φοβόντουσαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ ως ένα είδος Λένιν του Αιγαίου. Τώρα είναι
ο αγαπημένος του κατεστημένου της ΕΕ, όχι μόνον γιατί κατάπιε το φάρμακο της διάσωσης και βοήθησε
να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη»

της ΕΕ ως ένα είδος Λένιν του
Αιγαίου. Τώρα είναι ο αγαπημένος
του κατεστημένου της ΕΕ, όχι
μόνον γιατί κατάπιε το φάρμακο
της διάσωσης και βοήθησε
να παραμείνει η Ελλάδα στην
ευρωζώνη. Τα περισσότερα
χειροκροτήματα σε ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και την Ουάσιγκτον
τα κερδίζει για την πρωτοβουλία
επίλυσης της κόντρας της
Ελλάδας με την ΠΓΔΜ για το
ονοματολογικό. Πρόκειται για μια
από τις πλέον δυσεπίλυτες, δυνητικά
επικίνδυνες διαμάχες στα Βαλκάνια.
Κι ο κ. Τσίπρας όχι μόνον κάνει μια
προσπάθεια, άλλα έδειξε ότι είναι
έτοιμος να ορθώσει ανάστημα στη
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Ρωσία, χώρα που παραδοσιακά
είναι κοντά στην Ελλάδα και να
διώξει Ρώσους διπλωμάτες για να
κρατήσει ζωντανή την επίλυση του
“μακεδονικού”».
Και το άρθρο καταλήγει:
«Η Ελλάδα, εν συντομία
ξαναβρίσκει το δρόμο προς την
εσωτερική σταθερότητα και μια
ασφαλή θέση στην ευρωπαϊκή τάξη.
Το βρετανικό σκάφος, αντίθετα,
απομακρύνεται από την ΕΕ,
μολονότι ούτε το αμφισβητούμενο
πλήρωμά του ούτε οι σαστισμένοι
επιβάτες του γνωρίζουν πού
πηγαίνει»…

Opening of rail line and
federal investments to
revitalize Churchill
Churchill, Manitoba November 1, 2018
TANEA Team 31 Οκτωβρίου 2018
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υστηρή κριτική, με γερή
δόση πικρού, βρετανικού
χιούμορ, κάνουν οι
Financial Times για
την κυβέρνηση και προσωπικά για
τον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα
προτρέπει τους Βρετανούς να
διδαχθούν από τη μάχη που έδωσε
η Ελλάδα για να βγει από την κρίση
και μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος
Τόνι Μπάρμπερ περιγράφει τις
πιέσεις που δέχθηκε η ελληνική
οικονομία και το πολιτικό σύστημα
όλα τα προηγούμενα χρόνια,
την εγκατάλειψη του ΠΑΣΟΚ
από τους ψηφοφόρους και την
μεταπήδησή τους στον ΣΥΡΙΖΑ που
«εγκατέλειψε τα ακραία πειράματά
του στην εξουσία το πρώτο
ήμισυ του 2015» και εξελίχθηκε
σε «φυσικό αντικαταστάτη του
ΠΑΣΟΚ», αλλά και την μετάλλαξη
του Αλέξη Τσίπρα «που κάποτε
τον φοβόντουσαν στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες ως έναν Λένιν
του Αιγαίου και τώρα είναι ο
αγαπημένος του κατεστημένου της
ΕΕ».
«Η βρετανική κυβέρνηση και
εκείνοι που αδυνατούν ακόμη να
καταλήξουν σ’ έναν ορισμό του
Brexit, μπορούν να διδαχθούν
από τον μακρύ, οδυνηρό αγώνα
της Ελλάδας. Κάποια μαθήματα
προσφέρουν λόγους ελπίδας.
Αποδεικνύεται ότι ένα δημοκρατικό
πολιτικό σύστημα και μία κοινωνία
μπορεί να αναδυθεί, μωλωπισμένη
μεν, αλλά βασικά άθικτη από τις
σοβαρότερες προκλήσεις εν καιρώ
ειρήνης. Άλλα μαθήματα που
δείχνουν πως ένα εκκεντρικό έθνος
στην άκρη της Ευρώπης μπορεί
να ξαναβρεί έναν εποικοδομητικό
ρόλο για τον εαυτό του ίσως να μην
ηχούν και τόσο ευχάριστα στα αυτιά
όσων υποστηρίζουν το Brexit»,
σχολιάζει το άρθρο.

Το ακριβώς έγινε

«Η αγωνία της Ελλάδας άρχισε
τους τελευταίους μήνες του 2009,
όταν η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
του Γιώργου Παπανδρέου,
κεντροαριστερού πρωθυπουργού,
αποκάλυψε την τρομερή αλήθεια
για τα δημοσιονομικά της χώρας.
Το 2010 άρχισαν μια οκταετής
περίοδος επείγουσας οικονομικής
διάσωσης, υπό την ΕΕ και το ΔΝΤ
και η μετατροπή της Ελλάδας σε
ένα de facto προτεκτοράτο των
πιστωτών της. Η περίοδος διάσωσης
έληξε τον Αύγουστο, αλλά έχει
τεθεί σε εφαρμογή ένα καθεστώς
επιτήρησης που απαιτεί αυστηρή
τήρηση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, οικονομική
μεταρρύθμιση και διοικητική
αναθεώρηση με αντάλλαγμα την
υποστήριξη των πιστωτών».

Υπ’ αυτή την έννοια προηγείται
του ευρωπαϊκού κύκλου. Την
ώρα που άλλες χώρες βρίσκονται
αντιμέτωπες με παραλλαγές
του λαϊκισμού, η Ελλάδα έχει
ήδη επανέλθει σε ένα κλασικό
δικομματικό σύστημα, όπου
εναλλάσσονται στην εξουσία
η μετριοπαθής Αριστερά και η
Δεξιά. ΚΙ αυτό το επιχείρημα
ίσως αποδείξουν οι εκλογές
του ερχόμενου έτους, όππου η
αντιπολιτευόμενη κεντροδεξιά Νέα
Δημοκρατία είναι το φαβορί για να
επικρατήσει.

In 2017, spring flooding badly damaged the Hudson Bay Rail Line,
Churchill’s only land link to the rest of Canada. Since then, Churchill
has only been accessible via air and sea. Prices on everything from fuel
to groceries skyrocketed. Tourism declined. Local families, students,
and business owners were left stranded.

Στοχαστείτε επίσης την καριέρα
του Αλέξη Τσίπρα», γράφει ο
Τόνι Μπάρμπερ. «Κάποτε τον
φοβόντουσαν στις πρωτεύουσες

These investments, and the restoration of freight and passenger rail service, will help revitalize and diversify the local economies in Churchill
and other northern communities in Manitoba.

The Prime Minister, Justin Trudeau, along with Minister Jim Carr,
today
announced that, by the end of November, the rail line will resume its
operations, servicing both passengers and freight.
They also announced more than $3.8 million toward 40 projects that
will increase tourism, provide skills training, help offset the freight costs
stemming from the rail line closure, and open the door for more investments in the community and more opportunities for residents.

Το άρθρο περιγράφει τις πιέσεις που
δέχθηκε η ελληνική κοινωνία και το
πολιτικό σύστημα στη χώρα μας στα
χρόνια της κρίσης, την καλπάζουσα
ανεργία, την απώλεια ενός τετάρτου
του ΑΕΠ, την ανάδυση της Χρυσής
Αυγής «από τις σκιές». «Αλλά δεν
συνέβησαν τελικά τα χειρότερα.
Ο εξτρεμισμός δεν επικράτησε
στην Ελλάδα. Αν και βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής
προσφυγικής κρίσης το 20152016 δεν ανεφύη στην Ελλάδα
ένα μεγάλο αντιμεταναστευτικό,
αντιμουσουλμανικό κόμμα όπως σε
άλλα κράτη της ΕΕ. Η Χρυσή Αυγή
δεν τα πήγε ποτέ ιδιαίτερα καλά.
Έχοντας εγκαταλείψει τα ακραία
πειράματά του στην εξουσία το
πρώτο ήμισυ του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν είναι πλέον ένα αντισυστημικό
κόμμα, αλλά ο φυσικός
αντικαταστάτης του ΠΑΣΟΚ.
Ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής
στο “All Souls College Oxford”,
υποστηρίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται
σήμερα σε μια φάση «μεταλαϊκίστικης πολιτικής».

Από την Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου στο Τοροντο Καναδα
Spartan Media and Peter Galiatsos present the Toronto Greek Parade. Read our daily news
online Media KEADAS.COM https://www.youtube.com/embed/nRXGwEF2t1A"

See See More page 10
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
STATEMENT: FEDERAL AID FUNDING FAIRNESS FOR GREECE
Toronto, Ontario
October 9, 2018
On September 28, 2018, a deadly earthquake and tsunami hit Indonesia, killing more than
1,600 people. We pray for the repose of their souls and beseech our merciful Lord to grant
His great mercy onto everyone affected by this tragedy.
On October 2nd, the Government of Canada, through Marie-Claude Bibeau, the Minister of
International Development, announced $1.5 million in assistance to support humanitarian
organizations in Indonesia. This is consistent with previous federal aid provided for international natural disasters, such as the $2 million in matched funding following the Italian
earthquakes in 2017.
We applaud and sincerely congratulate the Government and Minister for providing this
emergency aid. However, we also request funding fairness for another recent international
tragedy that took the lives of too many.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 12:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

At the end of July 2018, we witnessed with anguish and sorrow the devastating wildfires
that ravaged many parts of Attica, east of Athens. Approximately 100 people died, including
a group of 26 family members and friends who were found huddled together. According to
media reports, these wildfires are the second-deadliest in the 21st century.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

At that time, His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios wrote a private letter to Prime
Minister Justin Trudeau requesting the Government of Canada consider providing financial
support to the people and communities devastated by the wildfires in Greece. The letter
highlighted that a number of reputable and trustworthy organizations were providing direct,
on-the-ground support, such as the Hellenic Red Cross. In addition to the Prime Minister,
copied on the letter were Minister Bibeau, Chrystia Freeland, the Minister of Foreign Affairs,
and two senior staff in the Prime Minister’s Office. Regrettably, the only response received
by the Metropolis to this letter was a commonplace reply from a correspondence officer in
the PMO.

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

We release this statement today not just to reiterate our request that the Government of
Canada consider providing still much needed financial assistance to the wildfire survivors
and affected communities. It is also meant to underscore the need for a fair and consistent
emergency humanitarian aid policy. The federal news release for Indonesia included the following: “When vulnerable populations anywhere in the world are faced with deadly humanitarian disasters such as this one, Canadians will always be ready to assist them.” Despite this
rhetoric, the reality unfortunately tells another story, highlighting the necessity for international funding fairness.
From the Office of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Βανκούβερ 28 Οκτωβρίου 2018

Με μεγάλη απουσία σχολείων, οργανώσεων, και ομογενών γιόρτασε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Ανατολικού Βανκούβερ. την 28η Οκτωβρίου 1940.
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο διοικητικό συμβούλιο για την οργάνωση και το γεύμα που είχαν
ετοιμάσει για να γιορτάσει η ομογένεια την εθνική μας γιορτή.
Η φετινή απουσία της ομογένειας από την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου ήταν απαράδεκτη και ιδιαίτερα
από το οργανωμένο μέρος της ομογένειας. Εκτός από τον Γενικό Πρόξενο κ. Αθαν. Ιωάννου, την
επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου κα Τασούλα Μπέργκρεν, αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ,του Κογκρέσσου, αντιπρόσωποι των Μακεδόνων, Φιλοπτώχων, Θυγατέρες Πηνελόπης,
πρόεδρο Υπερηλίκων Βανκούβερ και παιδια του σχολείου της κοινότητος και μια μικρή παρουσία
ομογενών ήταν όλοι κι όλοι για να γιορτάσουμε μια εθνική γορτή, ντροπή μας.
Τι απογοήτευση για τους μαθητές και μαθήτριες που είπαν τα ποιήματα.
Στην αίθουσα της κοινότητας που παρακάθησαν για γεύμα ο Γενικός Πρόξενος κ. Αθαν. Ιωάννου,
διάβασε το μήνημα του Υφυπουργού Εξωτερικών Τέρενς Ν. Κουίκ και ευχήθηκε προσωπικά ο ίδιος
ζήτω η 28η Οκτωβρίου και ζήτω ο απόδημος ελληνισμός.
Η εικόνα που παρουσίαζε σήμερα η εκκλησία είναι αδικαιολόγητη και είναι ντροπή για όλους μας που
αδικαιολόγητα σαν Ελληνισμός παρουσιάσαμε αυτή την άσχημη εικόνα.
Κώστας Καρατσίκης

Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου
Μια από τις επίσημες αργίες του Ελληνικού Κράτους είναι και η 28η Οκτωβρίου.
Οι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε ότι η μέρα αυτή σημάδεψε την Ελλάδα από τον πόλεμο του 1940 και
έμεινε γνωστή ως επέτειος του «ΟΧΙ» του τότε πρωθυπουργού-δικτάτορα της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά στις
αξιώσεις των Ιταλών.
Στην πραγματικότητα ο εορτασμός αφορά όλο το έπος του 1940 και τις επιτυχίες της χώρας μας στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ουσιαστικά η ημερομηνία αυτή είναι η ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο!
Ο πρώτος επίσημος εορτασμός έγινε στις 28 Οκτωβρίου του 1944 οπότε έγινε και η πρώτη παρέλαση παρουσία
του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Από τότε ο εορτασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη γίνεται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση καθώς η γιορτή σχεδόν συμπίπτει τόσο με
την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Οθωμανούς όσο και με τον εορτασμού του πολιούχου της πόλης
Αγ. Δημητρίου.
Είναι όμως για την πόλη μας του Βανκούβερ λυπερόν όπου υπάρχουν σύμφωνα με τα στοιχεία μας περίπου 20
ελληνικοί οργανισμοί, σχολεία, συλλόγοι και οργανώσεις, να βλέπουμε ελάχιστα στεφάνια και την εκκλησία να
μην είναι γεμάτη, μια τέτοια γιορτή.
Τί έχουμε πάθει; Γιατί τόση αδράνεια: Γιατί τόση αδιαφορία: Αν από σήμερα εμείς οι Ελληνες στο Βανκούβερ
δείχνουμε τόση αδιαφορία για τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, πώς θέλουμε τα παιδιά μας να
συνεχίσουν να θυμούνται και να τιμούν τις εθνικές μας γιορτές:
Χρειάζεται τα άτομα που είναι στα διοικητικά συμβούλια συλλόγων. οργανώσεων και σχολείων να αναλάβουν
μια πρωτοβουλία ώστε στις εθνικές εορτές να είμαστε όλοι μαζί να γιορτάζουμε και να τιμούμε αυτούς που μας
χάρισαν την Ελευθερία.
Πριν αρκετά χρόνια η μεγάλυτερη χοροεσπερίδα που γιόρταζαν οι Έλληνες στο Βανκούβερ ήταν ο εορτασμός
της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου.
Σήμερα από αρκετά χρόνια κάθε χρόνο ο Μακεδονικός Σύλλογος γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, την
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς
φέτος, ο εορτασμός των σαράντα χρόνων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ
συμπίπτει να γίνεται την ίδια μέρα με την εκδήλωση των Μακεδόνων και αυτό δεν είναι ευχάριστο για κανέναν.
Πριν από πολλά χρόνια είχα μια συζήτηση με αντιπροσώπους της πατρίδας μας που εργάζονταν εδώ και θυμάμαι
προσπαθούσαν να καταπραϋνουν τα πατριωτικά μου αισθήματα, διότι διαφωνούσαν για τον στρατιωτικό
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Προσπαθούσαν να μου εξηγήσουν: ότι τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν είναι πρέπον να γιορτάζουμε στρατιωτικά επίσημα την 28η Οκτωβρίου που μπορεί να θίγουμε τους
Ιταλούς. Φυσικά διαφώνησα και τους είχα πεί εύχομαι με την είσοδο της Τουρκίας να μην ξεχάσουμε να
εορτάζουμε και τους αγώνες του1821.
Κωστας Καρατσίκης
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

100ρις σχέσεων Ελλάδος – Αιθιοπίας
4

Την 1η Οκτωβρίου κυκλοφόρησε μία ακόμα σειρά
γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Η σειρά είναι αναμνηστική των 100 ετών
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος – Αιθιοπίας. Η σειρά
εξεδόθη με την μορφή τευχιδίου με 10 αυτοκόλλητα
γραμματόσημα 1ου βάρους τέλους εσωτερικού (€
0.72). Τιμή πώλησης του τευχιδίου € 7.20.
1500 τευχίδια κυκλοφόρησαν ένθετα σε καρτέλα που
εικονίζει τον Σωκράτη και τις σημαίες Ελλάδος και
Αιθιοπίας. Τιμή διάθεσης € 10.00

τευχίδιο:

Τα αυτοκόλλητα γραμματόσημα του τευχιδίου είναι
3 και κατανέμονται στις εξής ποσότητες σε κάθε
€ 0.72 Ο Σωκράτης . . . . . . . . . . . . .
. .4 τεμάχια
€ 0.72 Σημαίες Ελλάδος και
Αιθιοπίας . . 4 τεμάχια
€ 0.72 Ο Αιθίοπας Σωκράτης . . . . .
. . . 2 τεμάχια

Στα πλαίσια του εορτασμού των
100 ετών των Διπλωματικών
Σχέσεων Ελλάδος – Αιθιοπίας,
την 1η Οκτωβρίου 2018 το
Εθνικό Θέατρο Αιθιοπίας παρουσίασε στο Ηρώδειο παράσταση για τον Σωκράτη με τίτλο «Ο Αιθίοπας
Σωκράτης».
Την 1η ημέρα κυκλοφορίας των γραμματοσήμων
χρησιμοποιήθηκε αναμνηστική σφραγίδα
για την σφράγισή των. Τα ΕΛ.ΤΑ διέθεταν
εικονογραφημένους φακέλους για επικόλληση
της σειράς προς € 0.60.
Δεν κυκλοφόρησαν προσπέκτους και δεν είναι
γνωστός ο χαράκτης - επιμελητής της σειράς,
ούτε ο εκτυπωτικός οίκος.
Από τα στοιχεία της ειδικής εγκυκλίου που
εξεδόθη συνάγεται πως τα τευχίδια είναι
συνολικά 2500 (5000 σειρές 3 γραμματοσήμων).
Από αυτά τα 1000 διετέθησαν στην ονομαστική αξία χωρίς κάποια συσκευασία και τα υπόλοιπα ένθετα
σε καρτέλα σε τιμή με υπερτίμηση 38.88%.
Η ειδική εγκύκλιος αναφέρει σαν πρώτο θέμα την αναμνηστική σφραγίδα και σαν «ακόλουθα προϊόντα»
τα τευχίδια με 10 αυτοκόλλητα ειδικά προσωπικά γραμματόσημα, όπως τα ονομάζει.
Απορίες πολλές. Το γραμματόσημο, κάθε γραμματόσημο είναι αξία, είναι ταχυδρομικό ένσημο
πληρωμής τέλους, είτε είναι αυτοκόλλητο, είτε με κόλλα. Ακόμα είτε κυκλοφορεί σε φύλλα, είτα σε
τευχίδια.
Τα γραμματόσημα αυτά, όπως έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά δεν είναι ούτε προσωπικά ούτε ειδικά.
Είναι προφανές πως μετά τον φετινό χείμαρρο εκδόσεων, πέρα από το πρόγραμμα και χωρίς να
συντρέχουν λόγοι, εκτός αν υπάρχει άνωθεν πολιτική παρέμβαση, κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Κάποιοι
σκέφτηκαν πως μπορούν να συνεχίζουν να εκδίδονται όσες ακόμα σειρές θέλουν με γραμματόσημα που
ονομάζοντάς τα κάπως αλλιώς δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
Όμως δεν είναι έτσι, γραμματόσημα είναι και αυτά, και οι πράξεις αυτές δημιουργούν εκδόσεις
καταχρηστικές και κερδοσκοπικές. Αυτό όμως είναι διεθνώς μη αποδεκτό και καταδικαστέο. Αυτά όλα
μπορεί να οφείλονται σε ασχετοσύνη αλλά και σε υποκρυπτόμενους άλλους λόγους.
Τι να πω, η Γουινέα Μπισάου εκδίδει μία σειρά την ημέρα (μαζί με τις αργίες) και είναι
ο αποδιοπομπαίος τράγος του φιλοτελικού κόσμου και της Ταχυδρομικής Ένωσης. Δεν έχουμε βέβαια
φτάσει εκεί, όμως προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε.
Δημήτρης Περδίκης

Επίθεση Ρουβίκωνα με βαριοπούλες και
μπογιές στην πρεσβεία του Καναδά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Την ευθύνη για την επίθεση με βαριοπούλες στην πρεσβεία του Καναδά ανέλαβε ο «Ρουβίκωνας» με
ανάρτησή του σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Η επίθεση σημειώθηκε στις 6:10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν δέκα άτομα που φορούσαν κουκούλες,
προκάλεσαν φθορές στην είσοδο της πρεσβείας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 48 στο Χαλάνδρι,
σπάζοντας με βαριοπούλες την τζαμαρία στον προθάλαμο του κτιρίου και πετώντας μαύρες και κόκκινες
μπογιές.
Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός υπόπτου, ο οποίος είχε στην κατοχή του μάσκα τύπου «full face»,
αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε ανάμειξή του στην επίθεση.
Η επίθεση κατεγράφη σε κάμερα ασφαλείας, ενώ σημειώνεται ότι η πρεσβεία του Καναδά δεν φυλασσόταν
και δεν φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς δεν θεωρείται στόχος.
Ο φύλακας της πρεσβείας ενημέρωσε την αστυνομία πέντε λεπτά μετά την επίθεση, ενώ από τις κάμερες
προκύπτει ότι οι δράστες είχαν σταθμεύσει τα μηχανάκια με τα οποία μετέβησαν στην πρεσβεία του Καναδά
σε απόσταση 150 μέτρων περίπου, στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ.

Πηγή: H Kαθημερινή 21-10-2018

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
Και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικῆς Ορθοδόξου Μητροπόλεως
Τορόντο (Καναδά)

28η Οκτωβρίου και Ομοψυχία Ελλήνων
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Η ιστορία έχει καταγράψει τον ηρωισμό και τα κατορθώματα των Ελλήνων
στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ο Τσώρτσιλ είπε. «Από δω και πέρα δεν θα λέμε, ότι οι Έλληνες πολεμούν
σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»
Χωρίς αμφιβολία η ανθρωπότητα θαύμασε. Χειροκρότησε. Έδωκε στους
Έλληνες την τιμή που τους ανήκει.
Θαυμάζει κανείς και απορεί πως οι Έλληνες στον πόλεμο του ‘40
κατόρθωσαν αυτά που κατόρθωσαν. Ένα ήταν το μυστικό. Η ομοψυχία
των Ελλήνων. Δεν ήταν διαιρεμένοι. Δεν προσπαθούσε ο ένας να γκρεμίσει
τον άλλον. Όλοι μαζί. Άνδρες γυναίκες και παιδιά. Κυβερνήτες και
κυβερνώμενοι. Πλούσιοι και φτωχοί. Γραμματισμένοι και αγράμματοι.
Χωρίς καμία διάκριση. Όλοι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Να
προστατέψουν την πατρίδα τους. Την τιμή τους. Την οικογένεια. Την
ορθόδοξη πίστη. Την ελευθερία. Τα έδωκαν όλα για την ελευθερία.
Θυσιάστηκαν. Μεγαλούργησαν. Έσωσαν την ανθρωπότητα από την
βαρβαρότητα των Γερμανών. Δοξάστηκαν.
Ποιο είναι το μάθημα για μας; Όχι για τον καθένα. Για μας τους Έλληνες
ορθόδοξους που ζούμε στην ευλογημένη χώρα του Καναδά:
Ομοψυχία. Συνεργασία. Προσήλωση στην ορθόδοξη πίστη. Στα
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Στην ελληνική γλώσσα.
Ενωμένοι γύρω από τις κοινότητες μας. Ο κλώνος μένει στον κορμό της
Εκκλησίας μας. Ο Χριστός είναι η άμπελος, εμείς τα κλήματα. Η εκκλησία
μας είναι μία οικογένεια. Εμείς τα μέλη της, όπου και αν βρισκόμαστε.
Όλοι θέλουμε την επιτυχία. Όλοι θέλουμε την πρόοδο. Αυτό θα το
πετύχουμε με την ομοψυχία μας. Με την συνεργασία όλων. Η συνεργασία
είναι πρόοδος. Η διχόνοια είναι οπισθοδρόμηση και καταστροφή.
Γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τίποτε άλλο
να μη σκεπτόμαστε από την ομοψυχία. Με αυτή θα επιτύχουμε. Με αυτή
θα προοδεύσουμε. Με αυτή θα γίνουμε ήρωες. Αυτή η ομοψυχία θα μας
δοξάσει. Θα μας θαυμάζουν οι συμπολίτες μας. Θα μας ευγνωμονούν τα
παιδιά μας και οι απόγονοι μας. Θα δοξάζεται ο Θεός.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η κατάθεση που «έκαψε» τον Γ. Παπαντωνίου
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ
Στον απόηχο της μαραθώνιας απολογίας του πρώην υπουργού
Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας
Κουράκου που κατέληξε σε απόφαση για προσωρινή
τους κράτηση, η απολογία στην ανακρίτρια Διαφθοράς,
Ηλιάνα Ζαμανίκα, που σήκωσε το βάρος της έρευνας για τη
συγκεκριμένη υπόθεση, ενός φίλου του πρώην υπουργού και
πολιτικού μηχανικού στο επάγγελμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, που
προηγήθηκε εκείνης του πρώην υπουργού, ο φίλος του Γιάννου
Παπαντωνίου, που αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 500 χιλιάδες
ευρώ, περιγράφει ότι τη διετία 2002-2003 έλαβε σε μετρητά από
τον πρώην υπουργό περί τα 2,4 εκ. ευρώ, τα οποία παρέλαβε από
το σπίτι του Παπαντωνίου στην Κηφισιά, χωρίς να έχει υποψίες
για τη νομιμότητά τους.
Άλλωστε, όπως καταθέτει, γνώριζε τον Γιάννο Παπαντωνίου ως
ένα σημαντικό πολιτικό και έντιμο άνθρωπο. Τα χρήματα αυτά,
όπως αναφέρει στην απολογία του ο φίλος του Γ. Παπαντωνίου,
κατέθετε σε δικό του λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της
χώρας μας και από εκεί τμηματικά σε λογαριασμούς του πρώην
υπουργού σε ελβετικά πιστωτικά ιδρύματα στους οποίους
συνδικαιούχος ήταν και η Σταυρούλα Κουράκου.
Απολογούμενος, ο φίλος του Γ. Παπαντωνίου δεν καταθέτει
κάποιο στοιχείο που να τον συνδέει με έμπορο όπλων και
εμπλεκόμενο στη σύμβαση για τις φρεγάτες, ο οποίος και έχει
αποβιώσει, για τον οποίο οι ανακριτικές αρχές, όπως αναφέρεται
στο κατηγορητήριο του Γ. Παπαντωνίου, θεωρούν πρόσωπο
κλειδί για τις παράνομες πληρωμές.
Πάντως, η ανάκριση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και,
σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθούν σύντομα σε απολογία και
άλλα πρόσωπα.
Πηγή:H Kαθημερινή 24 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΓΩΜΑΡΑ
- Ατιμίες, προδοσίες, και
αλληλοσφαγές, που χάνεις
το μέτρημα!
Ίσως ακατάλληλο για αναγνώστες με
κλειστά μυαλά.
Γραφει ο Καθηγητης Γιωργος Γκεκας

Μ

ην αναρωτιέστε
ποτε γιατί υπάρχει
τόση φαγωμάρα σε
Ελληνικές οικογένειες, φίλους,
οργανισμούς, και συλλόγους,
ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ!
Αγαπητοί φίλοι τελικά νομίζω
ανακάλυψα γιατί υπάρχει τόσο
πολλή φαγωμάρα μεταξύ μας .
Είναι όπως η χοληστερίνη δεν
είναι μόνο θέμα διαίτης αλλα
και κληρονομικότητες . Και η
φαγωμάρα είναι κληρονομική .
Διαβάστε το παρατώ κείμενο και
θα το διαπιστώσετε μονοί σας
Η γιαγιά του Μ. Αλεξάνδρου,
Ευρυδίκη, ηταν παντρεμένη
με τον Αμύντα Γ’ (παππού
του Μ. Αλεξάνδρου). Η κόρη
της Ευρυδίκης , Ευρυονη και
αδελφή του φιλίππου ηταν
παντρεμένη με τον Πτολεμαίο .
Η γιαγιά Ευρυδίκη λοιπόν
με τον εραστή και… γαμπρό
της Πτολεμαίο, δολοφόνησαν
τον σύζυγό της Αμύντα Γ’
καθώς και τον πρωτότοκο
γιο της Αλέξανδρο Β΄. Ο
γαμπρός Πτολεμαίος καί η
γιαγιά Ευρυδίκη ανέλαβαν την
εποπτεία του ανήλικου διάδοχου
Περδίκκα Γ’.
Όταν ο Περδίκκας Γ’
ενηλικιώθηκε, μαζί με τον
Φίλιππο δολοφόνησαν τον
Πτολεμαίο (τον εραστή και
γαμπρό της μάνας του). Ο
Περδίκκας σκοτώθηκε σε μια
εκστρατεία, κι ο Φίλιππος Β’
βούτηξε τον θρόνο από τον γιο
του Περδίκκα και ανιψιό του,
Αμύντα Δ΄.
Ο Φίλιππος Β’ παντρεύτηκε 8
φορές. Η Ολυμπιάδα , μητέρα
του Αλέξανδρου, ήταν η 4η
γυναίκα του. Τελευταία του
σύζυγος ήταν η 17χρονη
Κλεοπάτρα από τον οίκο των
Ατταλιδών. Μαζί της o Φίλιππος
Β’ έκανε τον Αρριδαίο τον
νεότερο.
Αλλά ο Φίλιππος πάρα τις 8
συζυγούς του πήγαινε και με
άντρες... Ένας από αυτούς
ήταν ο αρχηγός της φρουράς
του, ο Παυσανίας. Ο Άτταλος,
θείος της Κλεοπάτρας, που δεν
καταλάβαινε γιατί ο Φίλιππος
άφηνε τη 17χρονη ανιψιά του
να πάει με τον Παυσανία έβαλε
στρατιώτες να βιάσουν ομαδικά
τον Παυσανία!

Τώρα αν ο βιασμός ηταν
εκδίκηση του Άτταλου η κατι
που πήγαινε γυρεύοντας ο
Παυσανίας δεν γνωρίζουμε.
Ο Φίλιππος παράτησε τον
Παυσανία για χάρη άλλου
νέου και ο Παυσανίας ο
προδομένη εραστής τον
σκότωσε. Οι αξιωματικοί
του Φιλίππου Περδίκκας και
Λεονάτος, σκότωσαν επί τόπου
τον βιασμένο και απατημένο
Παυσανία.
Η Ολυμπιάδα Μάνα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου
διέταξε τη θανάτωση του γιου
του Φιλίππου Β’ (από την
τρίτη γυναίκα του, Φιλίνα)
και ανάγκασε τη 17χρονη
Κλεοπάτρα που ήταν λεχώνα
να αυτοκτονήσει και έκαψε το
νεογέννητο!
Επίσης η Ολυμπιάδα έδωσε
εντολή να δολοφονηθεί ο
Νικάνωρ. Ο αδελφός του
δολοφονηθέντος Κασσάνδρος,
πηρε εκδίκηση και δολοφόνησε
την Ολυμπιάδα.
Ούτε ταινία τρόμου η
σαπουνόπερα να ήταν!
Όσες φορές κι αν διαβάζω όλα
αυτά δεν καταφέρω να θυμάμαι
ποιος κοιμόταν με ποιον και
ποιος σκότωσε τον άλλον. Ήταν
τόσες πολλές οι ευκαιριακές
συμμαχίες, τόσοι οι φίλοι που
γινόντουσαν την άλλη στιγμή
εχθροί, τόσες οι ατιμίες, οι
προδοσίες, οι αλληλοσφαγές,
που χάνεις το μέτρημα.
Ετσι δεν κάνουν σημερα
τα κόμματα στην Ελλάδα
διασπόνται δημιουργούν νέα
οι πρώην συνεργάτες γίνονται
εχθροί και οι πρώην εχθροί
συνεργάτες. Ανάλογα το πως του
βολεύει.
Χωρίς να σας κουράζω όλα
αυτά δείχνουν το μεγαλείο της
Ελληνικής φυλής μας Δυστυχώς
αγαπητοί φίλοι δεν είμαστε
μόνο απόγονοι των μεγάλων
και ένδοξων αρχαίων Ελλήνων
είμαστε και απόγονοι του
ότι κακό έχει να επιδείξει το
ανθρώπινο γένος .
Είμαστε Έλληνες με τη βούλα
δηλαδή.
Μην αναρωτιέστε ποτέ γιατί
τη φαγωμάρα σε Ελληνικές
οικογένειες, φίλους,
οργανισμούς, και συλλόγους,
ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ!
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Πατατοσαλάτα
µε αγκινάρες
τουρσί
YΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)

Κορόνα με βασιλική γέμιση
και σάλτσα μήλου
Εντυπωσιακό, πεντανόστιμο και πάντα επιτυχημένο!
Με αυτό το γεμιστό χοιρινό καρέ, θα εισπράξετε
συγχαρητήρια από όλους

• 1 χοιρινό καρέ
(μπριζόλες ενωμένες
με το κόκαλο
καθαρισμένο –ζητήστε
από τον κρεοπώλη σας
να το καθαρίσει)
• 2-3 κλαδάκια
φρέσκο θυμάρι
• 2-3 φύλλα φασκόμηλο
• 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
• λίγο ελαιόλαδο
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• λίγο ελαιόλαδο (2-3 κ.σ.)
• 1 σκελίδα σκόρδο
• λίγο φρέσκο θυμάρι
• λίγο φασκόμηλο
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 2 μήλα καθαρισμένα και
κομμένα σε λεπτές φέτες
• 1½ φλ. χοντροκομμένα
καρύδια
• 2 αυγά ελαφρώς χτυπημένα
• 1/2 φλ. κρέμα γάλακτος
• 1½ φλ. ζωμός κότας
• 2 φλιτζ. κρουτόν
• 2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
Για τη σάλτσα μήλου
• 2 καρότα ψιλοκομμένα
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 2 κλωνάρια σέλερι
ψιλοκομμένα
• 1 μήλο κομμένο σε μικρά
καρέ
• λίγο ελαιόλαδο (2-3 κ.σ.)
• 2 κ.σ. αλεύρι
• 1/2 φλ. χυμό μήλου
• 1 φλ. ζωμό κότας
• 1/2 φλ. κονιάκ
• 4 κ.σ. κρύο βούτυρο κομμένο
σε κύβους
Εκτέλεση
Πρώτα φτιάχνουμε τη γέμιση
για το Χριστουγεννιάτικο
χοιρινό καρέ με σάλτσα μήλου.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
και βάζουμε το θυμάρι, το
φασκόμηλο και το σκόρδο να
βγάλουν το άρωμά τους για 1΄2΄. Στη συνέχεια τα αφαιρούμε
και προσθέτουμε τα κρεμμύδια.
Τα αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά
να καραμελώσουν, χωρίς να
πάρουν χρώμα, περίπου 10΄-12΄.
Τα αλατοπιπερώνουμε και τα
βγάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε
στο τηγάνι τα μήλα και τα
καρύδια και δυναμώνουμε τη
φωτιά για 5΄. Τα αποσύρουμε.
Χτυπάμε σε μπολ τα αυγά, την
κρέμα και το ζωμό.
Προσθέτουμε τα κρουτόν,
τα μήλα με τα καρύδια και
το κρεμμύδι, ρίχνουμε το
μαϊντανό και λίγο ελαιόλαδο
κι αλατοπιπερώνουμε. Σε ένα
μπολ βάζουμε το θυμάρι, το

του λαδιού. Τους βγάζουμε
με μια τρυπητή κουτάλα και
τους στραγγίζουμε σε χαρτί
κουζίνας.
•
Αν και οι λουκουμάδες
συνήθως τρώγονται σαν
γλύκισμα, η βασική συνταγή
είναι άγλυκη και επομένως
κατάλληλη και για αλμυρούς
λουκουμάδες.
Πελοποννησιακή συνταγή για
τέλειους λουκουμάδες

Για τη βινεγκρέτ

Υλικά Συνταγής

Για τη γέμιση

1 κιλό πατάτες µεσαίου
µεγέθους (περίπου 4-5 πατάτες),
µε τη φλούδα τους
120-150 γρ. αγκινάρες τουρσί
1-2 αγγουράκια κάππαρης
3-4 φρέσκα κρεµµυδάκια
3-4 κλωνάρια µάραθου ή
κοπανισμένος μαραθόσπορος

λάδι κάψει καλά (180° - 190°
C), βρέχουμε ένα κουτάλι
(γλυκού ή σούπας), παίρνουμε
μία κουταλιά χυλό, φέρνουμε το
κουτάλι κοντά στο λάδι και με
ένα άλλο κουτάλι σπρώχνουμε
το μείγμα να κυλήσει στο καυτό
λάδι.
•
Οι λουκουμάδες
φουσκώνουν αμέσως, αλλά
χρειάζονται 2 - 3 λεπτά για
να τηγανιστούν μέχρι μέσα.
Κάθε δόση είναι έτοιμη όταν
οι λουκουμάδες ροδίσουν
και ανέβουν στην επιφάνεια

φασκόμηλο και το σκόρδο
κι αλατοπιπερώνουμε.
Προσθέτουμε 2-3 κ.σ.
ελαιόλαδο. Δένουμε καλά την
κορόνα και τη βάζουμε σε
ταψάκι. Την αλείφουμε μέσα
κι έξω με το αρωματικό λάδι
και γεμίζουμε την κοιλότητά
της μέχρι επάνω με γέμιση.
Καλύπτουμε με λαδόκολλα
κι αλουμινόχαρτο για να μη
μαυρίσουν με το ψήσιμο τα
κόκαλα που εξέχουν.
Βάζουμε το ταψί στην κάτω
σχάρα και ψήνουμε σε καλά
προθερμασμένο φούρνο,
στους 170°C, για περίπου 2
ώρες. Αφού ψηθεί, βγάζουμε
την κορόνα σε ξύλο κοπής
και την αφήνουμε να σταθεί
σκεπασμένη για 15΄. Στο
μεταξύ, φτιάχνουμε τη σάλτσα
μήλου. Αλέθουμε σε μίξερ
το καρότο, το κρεμμύδι, το
σέλερι και το μήλο να γίνουν
πουρές. Βάζουμε το ταψί στο
οποίο ψήσαμε την κορόνα με τα
υπολείμματα στο μάτι σε μέτρια
προς δυνατή φωτιά.
Προσθέτουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο
και τον πουρέ λαχανικών.
Ανακατεύοντας ψήνουμε για
6΄-7΄μέχρι να στεγνώσει το
μείγμα. Τότε πασπαλίζουμε
με το αλεύρι και συνεχίζοντας
το ανακάτεμα ψήνουμε για
άλλα 2΄. Προσθέτουμε το
κονιάκ, το χυμό μήλου και το
ζωμό κι ανακατεύουμε καλά
με σύρμα να διαλυθούν οι
σβόλοι. Σιγοβράζουμε για 20΄ κι
αλατοπιπερώνουμε.
Σουρώνουμε τη βελούδινη
σάλτσα σε ψιλή σήτα και
πατάμε καλά με το κουτάλι,
να περάσει όση περισσότερη
πούλπα λαχανικών γίνεται. Όσο
είναι καυτή η σάλτσα, ρίχνουμε
λίγο λίγο το παγωμένο βούτυρο
κουνώντας καλά την κατσαρόλα
ώστε να λιώσει και να πυκνώσει
η σάλτσα.
Βγάζουμε την κορόνα ολόκληρη
σε τραπέζι και μπροστά στους
καλεσμένους μας την κόβουμε
κάθετα σε παϊδάκια παίρνοντας
μαζί και τη γέμιση. Για τις
μερίδες, θα υπολογίσετε όσα
είναι και τα μπριζολάκια του
καρέ.
Πηγή:Argiro.gr

70 ml έ.π. ελαιόλαδο
χυµός από 1 λεµόνι
1 κ.γ. µουστάρδα Dijon
αλάτι
λευκό πιπέρι, φρεσκοτριµµένο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένουµε τις πατάτες κάτω
από άφθονο τρεχούµενο νερό
και τις βράζουµε ολόκληρες.

Ξεπλένουµε τις αγκινάρες από
την άλµη και εφόσον είναι
µεγάλες τις τεµαχίζουµε σε
µέγεθος µπουκιάς. Κόβουµε τα
κρεµµυδάκια και τα αγγουράκια
της κάππαρης σε ροδέλες.
Πλένουµε καλά τον µάραθο.
Χτυπάµε στο σέικερ όλα τα
υλικά της βινεγκρέτ, ώσπου να
οµογενοποιηθούν.
Ξεφλουδίζουµε τις πατάτες όσο
είναι ακόµη ζεστές, τις κόβουµε
σε κύβους, τις βάζουµε σε
σαλατιέρα και τις περιχύνουµε
µε τη µισή ποσότητα βινεγκρέτ.
Προσθέτουµε τις αγκινάρες, τα
αγγουράκια κάππαρης και το
φρέσκο κρεµµύδι. Περιχύνουµε
µε την υπόλοιπη βινεγκρέτ
και ανακατεύουµε καλά. Λίγο
προτού σερβίρουµε, µαδάµε
πάνω από τη σαλάτα τον
µάραθο.
ΤIP
Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλη
τη βινεγκρέτ, μπορείτε να τη
διατηρήσετε στο ψυγείο για 4-5
ημέρες.

Τι θέλουν
οι λουκουμάδες;
Ο χυλός για λουκουμάδες
είναι σχεδόν ίδιος με αυτόν για
τηγανίτες, ωστόσο είναι πιο
πυκνός και σχετικά κολλώδης
και περιέχει πάντα κάποια
διογκωτικά μέσα, όπως μαγιά
(ξηρή ή νωπή), σόδα ή μπέικιν
πάουντερ, γιατί οι λουκουμάδες
πρέπει να είναι αφράτοι και
φουσκωτοί.

•
Αφήνουμε το χυλό για
30 - 60 λεπτά σε ένα χλιαρό
μέρος, μέχρι να αφρίσει και να
φουσκώσει αρκετά σε όγκο.
•
Οι λουκουμάδες
τηγανίζονται σε άφθονο λάδι,
να «κολυμπάνε», ώστε να έχουν
χώρο να διογκωθούν. Μόλις το

Lynsey Carter Recipes
Wednesday, October 17, 2018

Mapo Tofu Recipe
Tofu (aka Doufu, Bean
curd) is one of my favourite ingredients. As a very
healthy source of protein, it
can be prepared in so many
scrumptious ways: in salads,
stir-fries, stews, soups, etc.
It never fails to please my
palate. Once I asked a group
of non-Chinese friends who
had experience of real Chinese food: “What is your favourite tofu dish?”
They all answered : “Mapo tofu!” It didn’t surprise me at all.
Today I’d like to show you how to cook this classic dish the authentic way
(without any western adaptation).
Mapo tofu is named after its inventor Mapo (means pockmarked elderly
lady) who ran a small restaurant over a century ago in Chengdu, the capital
of Sichuan province.
It’s a signature dish of Sichuan cuisine, presenting its characteristic flavour:
Mala, namely numbing and spicy. Over recent years, Mapo tofu started
appearing on the menus of oversea Chinese restaurants. Unfortunately, I’m
disappointed most of the time (many Chinese living aboard have similar
complaints).
What is often served are just plates of spicy tofu. In terms of the general
flavour, the level of hotness and the texture, such dishes have little to do
with what you should expect from Mapo tofu.
Ingredients
For the tofu
600g / 21oz, medium firm tofu
1/2 teaspoon salt
For the sauce
2 tablespoons vegetable oil
1 teaspoon ginger, minced
100g / 3.5oz minced meat (beef or pork)
1 teaspoon Shaoxing rice wine
2 tablespoons Sichuan chilli bean paste (see note 1)
1 tablespoon fermented black beans (aka black beans), rinsed and chopped
1 tablespoon chilli powder (or to taste)
4 cloves garlic, crushed
500ml / 2 cups unsalted stock or water
2 tablespoons corn starch, mixed with 3 tablespoons water
For the garnish
1 stalk spring onion, chopped
1/2 teaspoon freshly ground Sichuan pepper (or to taste)
Instructions
Cut the tofu into 2.5cm / 1inch
cubes. Gently slide the cubes
into a pot filled with cold water.
Add the salt. Bring the water to
a boil then simmer for a further
2-3 minute. Drain the tofu in a
colander. Set aside.
Heat up the oil in a wok (or a
deep frying pan), put in ginger
then leave to sizzle for 10 seconds. Add minced meat and rice wine. Stir fry until the meat becomes pale.
Stir in Sichuan chilli bean paste, fermented black beans, chilli powder and
garlic. Fry until fragrant.
Pour in stock/water then bring to a boil. Gently slide in drained tofu. Leave
to boil (uncovered) until the volume of the liquid reduces by one third.
Pour half of the starch & water mixture into the wok (stir well beforehand).
Leave to boil for 10 seconds or so. Add the other half. Remove the wok
from the heat when the sauce is thickened.
Sprinkle with spring onion and Sichuan pepper. Serve it hot with plain rice.
Notes
1. Different brands of Sichuan chilli bean paste (aka spicy Doubanjiang)
may vary in saltiness, hotness and texture. Adjust the volume accordingly.
Best to use Pixian Douban, a well-known variety, which needs to be roughly chopped prior to cooking.
2. In terms of the level of hotness and numbing sensation, this recipe is
not adapted for non-Sichuanese tastes. You might find it too tangy if you
are not accustomed to it. Please feel free to alter the amount of relevant
ingredients. You may also add a little sugar to reduce the spiciness as well
as the saltiness.

OCEAN WISE® AND PAC PACKAGING CONSORTIUM ISSUE
WHITE PAPER ADDRESSING MICROPLASTICS POLLUTION
PROBLEM
Vancouver, B.C. and Toronto, ON
- A white paper released today by
Ocean Wise® and PAC Packaging
Consortium (PAC) addresses the
issue of plastic pollution caused in
marine environments by packaging
litter. The report, titled Ocean Plastics: What the Packaging Industry
Can Do, notes that microplastics
– bits of plastic smaller than 5mm –
pose a major hazard to aquatic life,
and recommends taking a more holistic approach to packaging design
to help reduce the amount of plastic
that makes its way into the ocean.
The white paper proposes that
such elements as single-use and
small-format packaging, and lightweight 2D items like lids and caps,
be redesigned to discourage the
separation of elements, so they’re
recycled together. Optimizing packaging would include re-evaluating
the correct amount of packaging to
avoid unnecessary waste. Ensuring
that packaging can be collected and
reused is also key.
The paper is being released in
conjunction with an onsite meeting
today at Vancouver Aquarium, an
Ocean Wise initiative, which is part
of PAC’s Innovation Roadshow.
“We’re bringing the science.
They’re bringing the solutions,” said
Alexis Esseltine Scoon, Sustainability Manager, Vancouver Aquarium.
“Ocean Wise has been a leader in
the arena of microplastics pollution
research for years. With this collaborative research, we’re melding our
knowledge of the issues affecting
the ocean with industry knowledge of what’s possible to create
real change that will help ensure
the health of our oceans for future
generations.”
Since March, 2018, Esseltine
Scoon’s team has worked with
Dr. Peter Ross, vice-president of
research at Ocean Wise and Executive Director of the Coastal Ocean
Research institute (CORI), and
his team, to distill their scientific
research on the effects of plastic on
ocean ecosystems, for a member
webinar and now, the white paper.
Concurrently, Rachel Morier, Direc-

tor of Sustainability at PAC, and her
team continue to examine what the
industry can do to tackle the problem of plastic packaging making its
way into the ocean.
“With many consumer packaged
goods companies committing to
more sustainable packaging by
2025, there is an opportunity for significant change,” says Morier. “The
packaging community is listening.
Instead of pointing blame, we want
to encourage a constructive and
collaborative dialogue that leads to
real solutions. Our partnership with
Ocean Wise brings a science-based
approach to eliminate packaging
misconceptions and to help inform
business decisions that advance a
circular economy.”
The paper, co-authored by Esseltine
Scoon and Morier, explains that
scientists categorize plastics by size.
“Primary” microplastics are manufactured as microbeads or plastic
production pellets called nurdles,
used in things like cosmetics or
pre-production plastic. “Secondary”
microplastics are the result of larger
plastic items like food packaging
breaking down into smaller pieces.
Either way, microplastics are insidious. Consumed by zooplankton that
are then ingested by larger ocean
creatures, their chemical additives

harm marine organisms, may
nurture unique and even pathogenic
bacteria, and are likely to persist
for hundreds to thousands of years.
Glass, paper, steel and aluminum,
on the other hand, eventually break
down in ocean water, into less harmful components like glass that turns
into sand.
Educating the public on proper
disposal, supporting marine cleanup
projects by using ocean plastic
in packaging, and understanding
biodegradable and compostable
packaging alternatives and labelling
them accurately as such, are all
important aspects to consider.
The Vancouver Foundation funded
Ocean Wise’s participation in the
partnership, which began with a
webinar hosted by Ocean Wise
and PAC to inform members of the
packaging community about the
effects of plastic packaging on the
ocean.
Five out of seven leaders of the G7
countries – including Canada -signed the Ocean Plastics Charter in
September in Halifax, vowing to reduce the amount of plastic litter that
winds up in the ocean. Major companies, such as Coca-Cola, Unilever
and Nestle, also vowed to create
more environmentally sustainable
packaging for their products.

NOTICE TO MEDIA
What permanent and temporary residents need to know about Canada’s new impaired driving and cannabis-related penalties
Canada has made cannabis legally available to adults under a strict
legal framework. We have also imposed tough new penalties on
those who commit cannabis-related crimes, and in December 2018,
those who drive under the influence of alcohol or drugs, including
cannabis.
These penalties will have significant impacts on Canadians and
non-Canadians alike. For non-Canadians, including permanent residents, the stakes will be high:
•
Not only could they face a fine, criminal charges or even jail,
but they may also lose their status and have to leave the country.
•
Similarly for temporary residents, including visitors, interna-
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tional students and foreign workers, they may not be able to enter or
stay in the country.
Share the information: Permanent residents and their Canadian
family and friends need to know how these changes could affect
them. Help us spread the word by sharing this information with your
readers.
Potential immigration consequences for Canadian permanent residents and temporary residents
•
As of October 17, 2018, if a permanent or temporary resident
commits a cannabis-related crime, such as illegally producing or
selling cannabis, whether in or outside Canada, they could be found
inadmissible for serious criminality under our immigration laws.
•
Similarly, when the new impaired driving penalties take effect
on December 18, 2018, most impaired driving infractions, including
in cases where no one is hurt and the minimum fine is imposed, will
be considered serious crimes in Canada. As a result, both permanent
and temporary residents could be found inadmissible for serious
criminality.
If these situations, permanent residents could lose their status and
have to leave the country. Similarly, for those who want to visit,
study, or work temporarily in Canada, or who are already here temporarily, they may not be able to stay or enter the country.
See this web notice for more information.

Statement by the Prime Minister
on United Nations Day
October 24, 2018 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement
on United Nations Day:
“Since its creation in 1945, the United Nations (UN) has inspired a global
community built on higher aspirations and shared values – and made a
difference in the lives of millions of people around the world.
“The UN has confronted some of the world’s gravest challenges – fighting AIDS, ending war, averting famine – and brought to light once invisible issues, such as modern-day slavery and the use of child soldiers.
“Thanks to decades of international cooperation, we have inherited a safer, more peaceful, and more prosperous world. But like every generation,
we face new and complex challenges, and threats to the very institutions
that have helped deliver stability and prosperity for generations.
“Climate change, violent extremism, escalating numbers of displaced
people and migrants – none of these issues can be solved in isolation.
More than ever, we need to come together as a global community, find
shared solutions, and uphold a common set of ideals and principles.
“At the United Nations General Assembly last month, Canada reaffirmed
its longstanding commitment to the UN and built on our momentum from
the G7 Summit in Charlevoix. We will continue to work together with our
international partners to deliver economic growth that benefits everyone,
advance gender equality, fight climate change, and build a more peaceful
and secure world. We look forward to continuing these productive discussions at the upcoming G20 Summit in Argentina.
“We accomplish more together – united as people, communities, and
countries – than we do alone. Today, I encourage Canadians to reflect
on what the UN has achieved for humanity, and thank all of the people
involved in affiliated programs, funds, and agencies who make our world
a safer, more prosperous, and just place.”
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O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

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

Dear Mr. Karatsikis,
Hope all is well.
I have just returned from Toronto following this past Wednesday/s banner
ceremony where the National Championship banner was raised and season
opener was held for our daughter’s team the Ryerson Rams. This is the
article about our daughter Demetra and her volleybal team that you can
hopefully share with your readers.
Photos to follow. The credits for photos go to Alex D’Addese ( except for
photos of jerseys and the ring).
We know that there are many accomplished athletes of Greek decent in our
community and we would like to encourage them to share their stories as
well.
Thank you so much in advance,
Maria and Anastase Maragos

Thank you Maria and Anastase Maragos
for the information

Ryerson Women’s Volleyball Wins
First National Championship

I

n this year’s season opener on October 24th 2018 a special banner raising ceremony was held and the U Sports
National banner found its permanent home on the walls of
the Ryerson Rams’ home court in the Mattamy Athletic Centre
(formerly Maple Leaf Gardens).
On March 20, 2018 at Laval University in Quebec City, Ryerson Women’s Volleyball made history by winning a National
Title following an undefeated season. The national tile is the
first of its kind for the program and for Ryerson University.
The National Title was captured after a 3-1 nail biting win
over the Alberta Pandas in the 2018 gold medal game. Demetra Maragos (daughter of Anastase and Maria Maragos), a
Libero and defensive specialist helped her team capture the
gold medal. Demetra is a fourth year student in the Creative
Industries Program at Ryerson.
Congratulations to Demetra and the Ryerson Rams

TSITSIPAS WINS STOCKHOLM FOR FIRST
ATP TITLE, MAKING GREEK HISTORY
by: AP | October 21, 2018
STOCKHOLM (AP) — Stefanos
Tsitsipas became the first Greek
tennis player to win an ATP World
Tour title when he beat Ernests
Gulbis 6-4, 6-4 in the final of the
Stockholm Open on Sunday.
The 20-year-old Tsitsipas tossed
his racket in the air and put both
hands to his head when Gulbis
put a forehand into the net after 1
hour, 21 minutes.
Tsitsipas had lost his previous two
finals, both times to Rafael Nadal.
The No. 145-ranked Gulbis was
an easier proposition, though,
and Tsitsipas won 80 percent of
his service points and didn’t have
his serve broken.

Stefanos Tsitsipas became the 12th first-time title-winner
on the ATP Tour this year. (Getty Images)

“Of course I feel happy because I’m the first Greek (to win an ATP title),” said 16th-ranked Tsitsipas,
who became the 12th first-time title-winner on the ATP Tour this year. “Hopefully many Greek players
can achieve something like this. I would be super-happy to see them achieve something like this in the
future.”
Gulbis had won all six of his finals at ATP tournaments. This was his first since 2014, having beaten
top-seeded John Isner in the semifinals.
It was still a great week for Gulbis, who only had four tour-level wins this season before coming to
the Swedish capital.
“He played a really good match. He had a great week,” Gulbis said. “I know it’s a big deal to win your
first ATP title, so enjoy it. I wish that it’s not the last one.”

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
Πριν αναφερθούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των
υπερηλίκων του Μετροπόλιταν Βανκουβερ θα πρέπει να
υπενθυμίσουμε ότι όσοι βάζουν τα ονόματά τους στα διάφορα
Διοικητικά Συμβούλια θα πρέπει να γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις
τους, διότι είναι υπεύθυνοι για το Σύλλογο αν κάτι δεν πάει καλά.
Η Γενική Συνεδρίαση του συλλόγου Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan Vancouver, έγινε στην αίθουσα
του συλλόγου επί της 3295 Ε. 23rd Avenue, την Κυριακή 21η
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 4 μ.μ.,παρουσία 35 περίπου μελών.
Σύμφωνα με την αναφορά του ο πρόεδρος ο οποίος είχε
παραλάβει την είσπραξη σε μια σακούλα από την εκδήλωση
της Ελληνικής Ημέρας επί της Μπρόντγουεη, όπως δήλωσε τα
χρήματα χάθηκαν από το αυτοκίνητο στο δρόμο πηγαίνοντας σπίτι
του όταν τον έπιασε λάστιχο και ζήτησε οδική βοήθεια η οποία
ήρθε και του άλλαξε το λάστιχο. Πηγαίνοντας σπίτι η σακούλα με
τα χρήματα έλειπε από το αυτοκίνητο.
Κατά την ομολογία του ο πρόεδρος συντετριμένος για την
απώλεια των χρημάτων τόσον αυτός, όσον και η οικογένειά του
αισθάνθηκαν την απώλεια για το σύλλογο άδικη και έβαλαν
στον λογαριασμό του συλλόγου το ποσόν των $12,000 χιλιάδων
δολλαρίων, και αποδείξεις από έξοδα τριών χιλιάδων δολλαρίων
περίπου που είχε πληρώσει, γιατί ήθελε να ικανοπιήσει μέλη του
συλλογου που δυσαρεστήθηκαν για την απώλεια των χρημάτων
και τον θεωρούσαν υπεύθυνο.
Σύμφωνα από ομολογία μέλος του Συλλόγου η Αστυνομία ανέφερε
ότι εξέτασε τον οδηγό του αυτοκινήτου που πήγε προς βοήθεια και
βρέθηκε καθαρός.
Εκείνο που παρατηρήσαμε ήταν ή μη επιβεβλημένη σειρά
των κανόνων λειτουργίας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
ιδιαίτερα από έναν πρόεδρο που έχει μεγάλη πείρα σε οργανώσεις
και κοινότητες θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη σχέση με τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντί να ακούγονται παράπονα
και ιδιαίτερα από τον Ταμία του Συλλόγου.
Τώρα τα ερωτήματα παραμένουν πολλά γιατί δεν μετρήθηκαν
τα χρήματα, γιατί δεν πήγαν και άλλα δυο μέλη του συλλόγου με
τον πρόεδρο, πρώτον για ασφάλεια και δεύτερον να κάνουν την
καταμέτρηση των χρημάτων;
Ο πρόεδρος φιλοτιμήθηκε όπως δήλωσε να δώσει το παραπάνω
ποσό των χρημάτων στο σύλλογο λαμβάνοντας υπ’ όψιν του το
ποσό των χρημάτων που είχε εισπράξει από την ίδια εκδήλωση
την περασμένη χρονιά και την επιπλέον κατανάλωση των υλικών
που χρησιμοποίησαν. Εδώ δεν ευθύνεται το άτομο που μετέφερε
τα χρήματα αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την
ανοργανωσιά τους. Δεν είχαν μια σειρά προστασίας των χρημάτων
όλα τα χρόνια.
Ας βάλουν μυαλό και όσοι μπαίνουν στα Διοικητικά Συμβούλια
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τον
σύλλογο και όχι να τ΄αφήνουν όλα να τα κάνει ο πρόεδρος χωρίς
βοήθεια.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΥΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Ζητήσαμε και λάβαμε μια έγκυρη πληροφόρηση από την
Πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βανκούβερ σχετικά με τα
σημερινά δεδομένα για τα σχέδια και το διαφημιστικό φυλλάδιο
που είχε κυκλοφορίσει στα μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο και
που ακούγονται παράπονα ότι δεν δίδουν σίγουρες απαντήσεις
για τα σχέδια. Μέλη της κοινότητας που ρωτήσαμε δεν είναι
ικανοποιημένα και δεν θέλουν να παραχωρήσουν τα οικόπεδα σε
εταιρεία. διότι φοβούνται θα χάσουν τα οικόπεδα. Οι απαντήσεις
που παίρνουν δεν είναι ικανοποιητικές και εγγυημένες.
Φοβούνται τα μέλη να μην χάσουν τα οικόπεδα, θέλουν να είναι
προσεκτικοί οι υπεύθυνοι της κοινότητας για να μην χαθούν
οι κόποι και οι αγώνες τόσων χρόνων. Δεν έγινε αυτή η περιουσία
της ελληνικής κοινότητας του Βανκούβερ με υποσχέσεις αλλά
με σκληρή δουλειά και για τον λόγο αυτό δεν εμπιστεύονται σε
υποσχέσεις και σε σχέδια που δεν είναι σίγουρα και εγγυημένα.
Δημοσιεύουμε (στη σελίδα 13) την ενημερωτική απάντηση
της Προέδρου κας Πάμελας Τσατούχα σχετικά με το έργο που
εργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συμβουλεύει όλοι να το
υποστηρίξουν για το καλό της κοινότητας και των μελών.
Επίσης για την καλύτερη ενημέρωση των μελών δημοσιεύουμε
(στις σελίδες 13,14,15) όλο το κείμενο του διαφημιστικού
φυλλαδίου στα Ελληνικά και Αγγλικά ώστε οι αναγνώστες να
έχουν μια καλύτερη εικόνα για το έργο που πρόκειται να ψηφίσουν
όταν θα χρειασθεί ώστε να μην παρασύρονται από άτομα που δεν
θέλουν το καλό της κοινότητας.
Μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά όλες τις λεπτομέρειες.
Φυσικά ιδαίτερα εκτιμάται η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία
της εταιρείας και χρειάζονται άτομα με νομικές και επιχειρηματικές
γνώσεις της Επιτροπής που ενεργεί για το Διοικητικό Συμβούλιο
να συμβουλεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη
της κοινότητας.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Deer Meat
A man kills a deer and takes it
home to cook for dinner. Both
he and his wife decide that they
won’t tell the kids what kind of
meat it is, but will give them a
clue and let them guess. The kids
were eager to know what the
meat was on their plates, so they
begged their dad for the clue.
“Well”, he said (thinking
“dear”), “it’s what Mommy
calls me sometimes.”
The little girl jumps back, horrified, and screams to her younger
brother,
“Don’t eat it ! It’s an asshole...”

An Irish Joke
A 10-year old Irish boy stands
crying at the side of the road.
A man passing by asks ‘What’s
wrong, lad?’ The boy says ‘Ma
died this morning.’ ‘Oh Jeasus,’
The man says. ‘Do you want me
to call Father O’Riley for you?’
The boy replies, ‘No thanks
mister, sex is the last thing on
my mind at the moment.
Divorce settlement
Mr. Clark, I have reviewed this
case very carefully,’ the divorce
Court Judge said, ‘And I’ve
decided to give your wife $775
a week.’
‘That’s very fair, your honour,’
the husband said. ‘And every
now and then I’ll try to send her
a few bucks myself.’

Ένας Αμερικανός
τουρίστας περιδιαβαίνει
Ένας Αμερικανός τουρίστας
περιδιαβαίνει τους δρόμους του
Λονδίνου. Σε
κάποιο σημείο της πόλης τον
εντυπωσίασε ένα ψηλό κτίριο
και το παρατηρούσε.
Μετά από λίγο εμφανίζεται ένα
κοριτσάκι με ένα γλειφιτζούρι
στο χέρι και τον
κοιτούσε.
Ο Αμερικανός του λέει:
-Πιστεύεις ότι έχουμε και εμείς
τέτοια μεγάλα κτίρια, αλλά
τριπλάσια σε
μέγεθος από αυτό;
-Δεν εκπλήσσομαι, απαντά
το κοριτσάκι. Γλύφει το
γλειφιτζούρι και συνεχίζει:
-Αυτό είναι ένα άσυλο
ψυχασθενών.

Ένας Σκοτσέζος,
Ένας Σκοτσέζος, πάει να
συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα
πανεπιστήμιο
στο Λονδίνο.
Μετά το πρώτο εξάμηνο, δέχεται
την επίσκεψη της μητέρας του.
-Πως βρίσκεις τους Αγγλους
συμφοιτητές σου, παιδί μου, τον
ρωτά.
-Αστα μητέρα, είναι τόσο πολύ
θορυβώδεις, αφού από το ένα
διπλανό διαμέρισμα
συνέχεια χτυπούν τον τοίχο
και φωνάζουν και από το άλλο
διπλανό διαμέρισμα
συνεχώς ουρλιάζουν...

-Αχ παιδί μου, και τι κάνεις για
να αντιμετωπίσεις αυτούς τους
θορυβώδεις
αγριάνθρωπους;
Τι να κάνω μητέρα; Κάθομαι
στο κέντρο του δωματίου και....
..παίζω την γκάιντα μου όσο πιο
δυνατά μπορώ!!!

Δυο Πολωνοί
Δυο Πολωνοί αποφασίσανε να
γίνουνε αγρότες ,πήρανε μερικά
κοτόπουλα
Και τα φυτέψανε με το κεφάλι
κάτω ,στον αγρό που αγοράσανε
.τα κοτόπουλα ψοφήσανε.
Οι αγρότες επιμένουνε ,
παίρνουν κι άλλα κοτόπουλα τα
φυτεύουνε με τα πόδια
Κάτω , τους πήρε πιο πολύ
χρόνο να τα φυτέψουνε ,
ψοφήσανε κι αυτά .
Λίγο αμήχανοι αποφασίζουν
να γράψουνε στο υπουργείο
γεωργίας ζητώντας βοήθεια.
Μερικές εβδομάδες αργότερα
το υπουργείο απάντησε: Πριν
στείλουμε κάποιον να σας δώσει
advice στελτεμας ένα δείγμα
χώματος !
Ελλάς το μεγαλείο σου
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων
Ελληνοαμερικάνων που έκαναν
τις διακοπές τους
στην Ελλάδα, περπατούσε μια
μέρα σ ένα πάρκο στο κέντρο
της Αθήνας,
όταν τους σταμάτησε ένας
αστυνομικός:
-Δε διαβάζετε τι λέει η πινακίδα;
τους λέει βλοσυρά.
-Εμείς όχι διαβάζει καλά
Ελληνικός! απάντησαν με
σπασμένα ελληνικά οι
τουρίστες...
-Κι όμως εδώ γράφει
“Απαγορεύεται να πατάτε τη
χλόη. Πρόστιμο για τους
παραβάτες 1000 δραχμές”.
Έκπληκτοι οι Ελληνοαμερικανοί
λένε στον αστυνομικό:
-Χίλιες δραχμές; Τίποτας είναι...
Εμείς στο Αμέρικα άμα πατήσως
γκρασίδι
δίνως 50 ντόλαρς..
Και ο αστυνομικός:
-Μα κι εμείς αρχικά το είχαμε
20,000 δραχμές, κανένας όμως
δε πατούσε κι
έτσι αναγκαστήκαμε να το
ρίξουμε στις χίλιες.
Ένας Αθηναίος κυνηγός στα
Πιερία Όρη

Είχε πάει μια φορά, ένας
Αθηναίος κυνηγός στα
Πιερία (Όρη).
Εκεί που κυνηγούσε, βλέπει
έναν καλοαναθρεμμένο λαγό και
τον πυροβολά. Όμως αστοχεί,
και ο λαγός το βάζει στα πόδια.
- “Αυτόν τον λαγό δε θα τον
χάσω!”, σκέφτεται ο κυνηγός
και τον ακολουθάει.
Λίγο πιο κάτω, συναντά έναν
βοσκό και τον ρωτά:
- Μήπως είδες να περνά από `δω
ένας λαγός;
- “Ναι”, του λέει ο βοσκός,
“αλλά ήταν αρσενικός! “.
Ο κυνηγός κοντοστέκεται και
τον ρωτά:
- Κι εσύ, που το κατάλαβες:
- Να, τρέχοντας μου λέει:

- “Αμα δεις έναν Αθηναίο
κυνηγό, πες του να μου κλάσει
τ` αρ...ίδια!”.

Ένας χωριάτης
κτηνοτρόφος
Ένας χωριάτης κτηνοτρόφος
έστειλε τη γυναίκα του στο
περίπτερο του
χωριού να του αγοράσει
τσιγάρα και εφημερίδα και αυτή
εξαφανίστηκε.
Μετά από 2 μέρες, ο
κτηνοτρόφος είδε τη γυναίκα
του να επιστρέφει στο
μαντρί επάνω στο γαϊδούρι της
αλλά με ξεσκισμένα τα ρούχα
της, τα μαλλιά
της ανακατεμένα και, γενικά, με
εμφανή τα ίχνη της ταλαιπωρίας
στην εμφάνιση της.
- Τι έγινε μωρή Χάϊδω; Τι σ
συνέβει και ανησύχησα, της
είπε με
ενδιαφέρον,
-Αστα Μήτσο μ , πού να
στα λέου. Μόλις έκανα να
ανηφορίσω τη κακοράχη
του χωριού μας, μου επιτέθηκαν
3 Αλβανοί, μ άρπαξαν, μ έβαλαν
κάτου κι με βίαζαν συνέχεια 3
μερόνυκτα.
-Για στάσ μωρή Χάϊδω, της λέει
ο άντρας της, συ λείπς μόνο 2
μέρες.
-Ναι Μήτσο μου, του ξέρου,
αλλά θα πάου κι αύριο....

Η Ανωγειανή
Χειμώνας . Ένας ανωγειανός
ξημερώθηκε στο καφενείο του
χωριού παίζοντας χαρτιά και
χάνοντας όλες τις οικονομίες
της οικογένειας . Με βαριά
καρδιά αποφασίζει να γυρίσει
στο σπίτι . Ξάπλωσε με χίλιες
προφυλάξεις δίπλα στη γυναίκα
του προσπαθώντας να μην την
ξυπνήσει .
Η ζεστασιά όμως του κρεβατιού
του ανέβασε στα ύψη τη
λίμπιντο . Aρχισε λοιπόν να
ψαχουλεύει τη γυναίκα του στα
απόκρυφα σημεία . Αυτή τότε
ξυπνάει και τον ρωτάει .
Ήντα έκαμες μπρε τα λεφτά ;
Έχασά τα , απαντάει αυτός .
Και έτουδα* μωρέ κακομοίρη
γυρεύεις να τα βρεις ;

Η μαμά από τη Λάρισα
Η μαμά από τη Λάρισα
περπατάει με το παιδάκι της στο
δρόμο. Λίγο πιο
κάτω συναντάνε ένα τύπο που
πουλάει κουλούρια. Το παιδάκι
που έχει αρχίσει να πεινάει
ζητάει από τη μαμά του να του
αγοράσει ένα “κλουρ”
και αυτή με πομπώδες ύφος του
απαντάει:
“Πότε θα μάθεις επιτέλους να
μιλάς σωστά; Δε λέγεται κλουρ
αλλά
κλούρι....”
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

H Παρέλαση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Παρά
το σχετικό κρύο και το ψιλόβροχο, οι εθνοτοπικοί σύλλογοι του Τορόντο και οι νεολαία των ελληνικών
σχολείων τίμησαν με την παρουσία τους, για μια ακόμα φορά, την καθιερωμένη παρέλαση
της Ελληνικής Κοινότητας προς τιμή του ΟΧΙ και των πεσόντων για την ελευθερία αγωνιστών.
Παρόντες ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, ο αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας
Ζιλιασκόπουλος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της Βουλής
του Οντάριο, και φυσικά οι οικοδεσπότες Αντώνης Αρτεμάκης και Ντίνος Βοϊδονικόλας.

Βλέπετε μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον κ. Τάκη Γαλιάτσο.

28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη
στρατιωτική παρέλαση
στη Θεσσαλονίκη (pics)
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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.

Μ

έσα σε κλίμα
συγκίνησης και
εθνικής ανάτασης
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη
στρατιωτική παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη,
παρουσία των Προέδρων
της Ελληνικής και Ιταλικής

και στρατιωτικά αγήματα, πεζά
και μηχανοκίνητα τμήματα των
Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, τιμώντας
τη μνήμη των ανθρώπων
εκείνων που έγραψαν χρυσές
σελίδες κατά το ηρωικό Έπος
του 1940.



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

ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου το
δικό του ηχηρό μήνυμα.
Δημοκρατίας, Προκόπη
Παυλόπουλου και Σέρτζιο
Ματαρέλα.
Στην παρέλαση συμμετείχαν σε
άψογους σχηματισμούς πολιτικά

Την παράσταση, ωστόσο,
έκλεψε ο πιλότος του F-16 της
ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής
Αεροπορίας, με τα εντυπωσιακά
ακροβατικά του. Ο επισμηναγός
Γεώργιος Παπαδάκης έστειλε

Διαβάστε σχετικά:
Ο Επισμηναγός, Γιώργος
Παπαδάκης έστειλε το δικό
του μήνυμα, σκορπίζοντας ρίγη
συγκίνησης στους απανταχού

Έλληνες.
«Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα Μακεδονία.
Το “ΟΧΙ” αποτελεί πηγή
ενότητας και συνεργασίας,
όπως αποδεικνύει η παρουσία
του προέδρου της Ιταλικής

Δημοκρατίας. Ας ατενίσουμε
το μέλλον με αισιοδοξία και
ελπίδα. Χρόνια πολλά Ελλάδα.
Χρόνια πολλά Έλληνες»,
ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα
από το cockpit του μαχητικού
αεροσκάφους.

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε
η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
(Συνέχεια από σελίδα 11)

Στη συνέχεια, o Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος, απευθυνόμενος
στον Eπισμηναγό, είπε: «Κύριε
Επισμηναγέ, τόσο εγώ όσο
και ο Πρόεδρος της Ιταλικής
Δημοκρατίας θέλουμε να σας

διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε
υπερήφανοι για εσάς, για τις
διεθνώς αναγνωρισμένες
ικανότητές σας αλλά και για
το απαράμιλλο θάρρος σας.
Αποδεικνύετε καθημερινώς
και εμπράκτως πόσο
αποτελεσματικά υπερασπίζεστε
τον εναέριο χώρο της Ελλάδας
και επομένως τον εναέριο χώρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

οι κύριοι Παυλόπουλος και
Ματαρέλα βρέθηκαν στο
Γ’ Σώμα Στρατού, όπου και
κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη
των πεσόντων του 1940, ενώ
αυτή την ώρα οι δύο Πρόεδροι
βρίσκονται στο χώρο της

παρέλασης, στη Λεωφόρο
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο
Ιταλός Πρόεδρος αναμένεται,
με δήλωσή του, να ζητήσει
συγγνώμη εκ μέρους του
ιταλικού λαού για τα δείνα που
προκάλεσε στον Ελληνισμό ο
ελληνοϊταλικός πόλεμος του
1940.

Προηγουμένως, ο επισμηναγός
είχε αφήσει άφωνους όλους
τους παρευρισκόμενους, με τους
ελιγμούς που πραγματοποίησε
κυριολεκτικά πάνω από τα
κεφάλια τους.

H παρέλαση ξεκίνησε με
τους ανάπηρους πολέμου σε
αμαξίδια. Ωστόσο, το πιο
θερμό χειροκρότημα κέρδισε
ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Απογόνων Μακεδονομάχων
«Παύλος Μελάς» οι οποίοι
τραγούδησαν το «Μακεδονία
Ξακουστή», ενώ εκπρόσωποι
Μακεδονικών Συλλόγων
φώναζαν ότι «Η Μακεδονία
είναι Ελληνική»

Λίγο πριν από την παρέλαση,

Πηγή:www.newsbomb.gr

στο σύνολό της. Η Υπέρμαχος
Στρατηγός να θωρακίζει τα
φτερά σας και να χαλυβδώνει
τις ψυχές σας. Χρόνια Πολλά».

Ιταλική συγγνώμη από Ματαρέλα
για τον πόλεμο του ’40
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
28 Οκτωβρίου 2018 Η Καθημερινή

Η (οφειλόμενη) συγγνώμη
της Ιταλίας προς τους
Έλληνες για την απρόκλητη
κήρυξη πολέμου σαν αύριο,
το 1940, άργησε εβδομήντα
οκτώ ολόκληρα χρόνια και
τελικά θα την εκφράσει
δημόσια αύριο στην
Θεσσαλονίκη, από το βήμα
της μεγάλης στρατιωτικής
παρέλασης για το «ΟΧΙ»,
ο πρόεδρος της ιταλικής
Δημοκρατίας κ. Σέρτζιο
Ματαρέλα.
Ο Ιταλός πρόεδρος
έρχεται στην Θεσσαλονίκη

ο πόλεμος αυτός και τα
όσα επακολούθησαν, στον
ελληνικό λαό.
Θα είναι η πρώτη φορά
που από πλευράς Ρώμης θα
γίνει αυτό και μάλιστα στο
ανώτατο επίπεδο, ενώ δεν
υπολείπεται συμβολισμών και
η παρουσία στην στρατιωτική
παρέλαση του ίδιου του
προέδρου της Δημοκρατίας
της Ιταλίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες οι δυο
πρόεδροι μετά την παρέλαση
της Θεσσαλονίκης θα
αναχωρήσουν αεροπορικώς
για την Κεφαλονιά, όπου
θα αποτίσουν φόρο τιμής
στην μνήμη των χιλιάδων
εγκλωβισμένων στρατιωτών
της μεραρχίας «Ακουα», που
αρνούμενοι να παραδώσουν
τα όπλα τους σκοτώθηκαν
πολεμώντας γενναία στις
φονικές μάχες εναντίον
γερμανικών στρατευμάτων,
αμέσως μετά την
συνθηκολόγηση της Ιταλίας.
Ο κ. Ματαρέλα θα καταθέσει
το πρωί στεφάνι στο Γ’ Σώμα
Στρατού στη Θεσσαλονίκη
και στη συνέχεια θα
μεταβεί στην εξέδρα της
παρέλασης την οποία θα
παρακολουθήσει μαζί με τον
κ. Παυλόπουλο.
Από την Κεφαλονιά και
μέσω Κέρκυρας αναμένεται
να επιστρέψει το βράδυ
στη Ρώμη, ο (από το
2015) πρόεδρος Σέρτζιο
Ματαρέλα, καθηγητής
του διεθνούς δικαίου,
βουλευτής και υπουργός
του χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος παλαιότερα,
αποτελεί σήμερα την
κορυφαία σταθερά σε
μια Ιταλία που βυθίζεται
στην πολιτική ρευστότητα
και οι σχέσεις της με
την Ευρωπαϊκή Ένωση
κλυδωνίζονται.
Με μακρά παράδοση
στην δημόσια ζωή η
οικογένειά του, ο αδερφός
του Πιερσαντι, δικαστής,
και πρόεδρος της τοπικής
κυβέρνησης της Σικελίας, με
έντονη δράση εναντίον του
οργανωμένου εγκλήματος,
δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο
του 1980 από τη μαφία στο
Παλέρμο.

κατόπιν προσκλήσεως
του ομολόγου του κ.
Προκόπη Παυλόπουλου,
για να παρακολουθήσει την
επιβλητική παρέλαση δια της
οποίας οι Έλληνες τιμούν
την εποποιία της νίκης τους
εναντίον των επιτιθέμενων
στρατιών του φασιστικού
καθεστώτος του Μουσολίνι.

Η στρατιωτική παρέλαση στη
Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει
στις 12 το μεσημέρι με την
αστυνομία να έχει σχεδιάσει
αυστηρά μέτρα φρούρησης,
ώστε να αποτραπούν πιθανά
επεισόδια, όπως εκείνα του
2011 που ανάγκασαν τον τότε
πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Κάρολο Παπούλια να
αποχωρήσει από την εξέδρα.

Και θα αδράξει την ευκαιρία,
σύμφωνα με διασταυρωμένες
πληροφορίες, να ζητήσει
επισήμως συγγνώμη για
λογαριασμό της χώρας του
για τα δεινά που προκάλεσε

Για αύριο, πάντως, την ώρα
της παρέλασης στην περιοχή
έχει προγραμματιστεί
συγκέντρωση εναντίον της
συμφωνίας των Πρεσπών.

Οταν οι Ελληνες κορόιδευαν
τον Ντούτσε... Ψυχολογικός
πόλεμος στο Μέτωπο
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
28 Οκτωβρίου 2018 Η Καθημερινή
Ο Ελευθέριος Χατζηδάκης
φωτογραφημένος το 1941.
Ενας από τους καλούς φίλους
της στήλης, ο Δημήτρης
Χατζηδάκης, μας έκανε
σπουδαίο δώρο, λίγο πριν
από την εθνική επέτειο:
έστειλε φωτογραφίες
και ντοκουμέντα μιας
άγνωστης ιστορίας από το
ελληνοαλβανικό μέτωπο,
στην οποία πρωταγωνιστεί
ο πατέρας του, Ελευθέριος,
μαζί με Ελληνες καλλιτέχνες
που τότε βρέθηκαν στην
Αλβανία, αλλά μετά
μεσουράνησαν ως σταρ της
οθόνης και του πενταγράμμου. Ποιο ήταν το καθήκον αυτής της μικρής
στρατιωτικής ομάδας; Μα ο ψυχολογικός πόλεμος εναντίον των Ιταλών.
Ιδού η διήγηση από την αρχή:
«Ο πατέρας μου, Ελευθέριος, γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1919 από
πατέρα από την Κρήτη και μητέρα Τηνιακή. Προτελευταίο παιδί
πολυμελούς οικογένειας (δεκαέξι παιδιά, από τα οποία ενηλικιώθηκαν
τα εννιά), έχασε τη μάνα του στα 8 του χρόνια και μετακόμισε
οικογενειακώς στην Αθήνα. Εκπαιδεύθηκε ως ραδιοτεχνίτης και
στην ηλικία των 21 ετών συμμετείχε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο ως
διαβιβαστής στην περιοχή του όρους Τομόρι, στην ευρύτερη περιοχή του
Μπερατίου.
To εξώφυλλο από το
ημερολόγιο του Ελευθερίου
Χατζηδάκη, μέσα στο οποίο
κρατούσε κωδικοποιημένες
σημειώσεις για τα
τεκταινόμενα στο Μέτωπο και
τη δράση της ομάδας του.
Το συνεργείο στο οποίο
συμμετείχε ο πατέρας
μου διέθετε κινητές
μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
που μεταφέρονταν με μουλάρια απέναντι από τις ιταλικές γραμμές.
Μέλη του ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Αλέκος Λειβαδίτης
και ο Πάνος Βισβάρδης (τραγουδιστής που συνεργάστηκε με τις
τραγουδίστριες Δανάη και την Ελένη Ντε Ροζέ). Με συστηματικές
εκπομπές απευθύνονταν στους Ιταλούς τραγουδώντας, παροτρύνοντας
να επιστρέψουν στη χώρα τους, περιπαίζοντας ή χλευάζοντάς τους.
Αυτό, δηλαδή, που αποκαλούμε “ψυχολογικό πόλεμο”». Περιστασιακά,
εκπομπές έκαναν και για τη ψυχαγωγία και την ανόρθωση του ηθικού των
Ελλήνων στρατιωτών.
Εδώ, με τον γιo του Δημήτρη
σε φωτογραφία του 1999.
Ο Δημήτρης Χατζηδάκης
συνεχίζει: «Ο πατέρας
μου κατέλιπε ένα μικρό
ημερολόγιο, με επιγραμματικές
αναφορές και ενίοτε με ασαφή,
κωδικοποιημένη φρασεολογία
(ενδεικτικά: δοκιμή αντί
εκπομπή). Μέσα από τα
αποσπάσματά του αντιλαμβάνεται κανείς τη σκληρή πραγματικότητα
του μετώπου. Ο πατέρας μου πέθανε το 2004 έχοντας μεταφέρει
στους οικείους του και προφορικά τα βιώματά του από το μέτωπο.
Επιγραμματικά: “Μαύρη σταφίδα για τροφή και τσιγάρα, χαρτόνια για
τα πόδια κατά των κρυοπαγημάτων, γύρω από τον λαιμό μαντίλι που
άλλαζε χρώμα από τις ψείρες. Ο χώρος ύπνου, όπως αχούρια και καλύβες,
δεν προσέφερε και τις καλύτερες των ανέσεων. Μια ημέρα, ξυπνώντας,
αντιλήφθηκε ότι πάνω από το κεφάλι του, στη συμβολή δύο τοίχων και
της οροφής του καταλύματός του, είχε σφηνωθεί ένα ιταλικό βλήμα,
χωρίς να εκραγεί”. Η επιβίωση ήταν και θέμα τύχης...».
Να, και η σελίδα όπου αναφέρονται τα μέλη του συνεργείου που έκανε
τις εκπομπές.

THIS IS AN UPDATE INFORMATION FROM THE PRESIDENT OF THE HELLENIC
COMMUNITY OF VANCOUVER
Hello Mr. Kostas Karatsikis,
In 2012, our community initiated
a strategic initiative to look at
how our current facilities could
be updated and revitalized. As
part of this initiative, it included
looking at how our community could take advantage of
the development opportunities
available for the properties
that surround our church and
community centre. While our
existing facilities have served us
well over the past 40 years, our
community felt it was important
to plan for our future and ensure
that our facilities will be able
to serve the future generations
of our community and that our
community remains self-sustaining.

with the community’s needs and
requirements for its Renewal
Program. Towline Homes, which
is a Vancouver based developer,
has had extensive experience
with church redevelopments
with five similar church partnerships within the Greater Vancouver area.
As this proposal will impact us
all, the involvement and input of
our membership is very important. In order for our members
to fully understand the Renewal
Program and the proposed re-

development option, we will be
hosting a series of Information
Sessions in November on Sunday’s after the Divine Liturgy.
These sessions are designed to
make sure our members have the
most current information about
the proposed redevelopment,
have the opportunity to be fully
informed and ask questions.
Please publish the attached
brochure that is both in Greek
and English and explains the
entire project.

There will be a Special General
Meeting held on the following
week on Tuesday, November
13th at 7pm, at the Hellenic
Community Centre. The only
topic to be discussed at this
meeting will be the Renewal
Program. No vote will be conducted – This is just a discussion
meeting.

Please let me know if you have
any further questions.
Thanks,
Pamela
From: Hellenic Community
Vancouver <contact@helleniccommunity.org>

city. This is largely due to: • Dwindling membership • Necessary
capital improvements (seismic, etc) • Lack of volunteers • Generational gaps • Lack of gifting/donors • Increasing debt • An evolving
shift in our communities membership These factors create challenges
for organizations to continue providing services to their members
while continuing to maintain an aging infrastructure.

Priorities of Our Membership
During this process, our members identified the following
priorities for any redevelopment
plans of the community lands:
•
A new, revitalized community and cultural centre;
•
Necessary renovations
and seismic upgrades to St.
George Greek Orthodox Church;
•
Preservation of our
Church as a landmark site;
•
A development plan
with as limited risk as possible,
financial or otherwise, to the
HCV;
•
To spend as little as
possible in the research phase;
and
•
The creation of an
ongoing reliable revenue stream
that can sustain our community
and allow us to provide services
without the need to rely heavily
on volunteerism simply to sustain ourselves.

Η διαχείριση μιας αυτοσυντηρούμενης εκκλησιαστικής
κοινότητας στο Βανκούβερ αποτελεί μια μοναδική πρόκληση
Οπως όλοι γνωρίζουμε το Βανκούβερ είναι μία από τις πλέον
ακριβές πόλεις του κόσμου. για καλή μας τύχη, οι προκάτοχοί μας
είχαν την διορατικότητα να αγοράσουν τη γη όπου βρίσκεται η
κοινότητα μας. Με το πέρασμα των χρόνων αγοράστηκαν και άλλα
παραπλήσια ακίνητα, ως επένδυση, τα οποία και μας επέτρεψαν να
ευημερούμε. Δυστυχώς, όπως και με πολλές άλλες κκλησιαστικές
κοινότητες στο ευρύτερο Βανκούβερ, οι εγκαταστάσεις μας
χρειάζονται άμεσα σημαντικές βελτιώσεις, τις οποίες αδυνατούμε
να διεκπεραιώσουμε λόγω της οικονομικής κατάστασης της
κοινότητας, του επιχειρηματικού της μοντέλου και των συνεχώς
μεταβαλλόμενων δημογραφικών στην κοινότητα αλλά και στην
πόλη μας. Οι κύριοι λόγοι είναι: • пθίνων αριθμός μελών • Ελλειψη
εθελοντών • Χάσμα μεταξύ των γενεών • Ελλειψη δωρεών &
δωρητών • Αυξανόμενο χρέος • Αναγκαία αύξηση κεφαλαίου •
Μία εξελισσόμενη μεταβολή στα μέλη της κοινότητας μας. Οι
παράγοντες αυτοί έχουν δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο καθώς
οι φθίνουσες κτηριακές εγκαταστάσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες
συμβάλουν στα ανωτέρω προβλήματα.

YOUR CONCERNS

In order to assist in the process, the Capital Improvement
Committee (CIC) was formed.
The CIC consists of members of
our community who are professionals, community leaders and
other dedicated members. This
group took the lead to research
and identify the various options
available to our community as
part of this initiative and based
on the priorities that had been
identified by our membership.
The CIC’s mandate was to bring
forward recommendations to
the Board of Trustees and the
membership on the future of our
community.

SECURING OUR FUTURE

The Renewal Program &
Townline Homes

Οι Ελληνες μετανάστες στον Καναδά αγωνίστηκαν με πάθος για να
πετύχουν στον Καναδά. Και καταφέραμε δουλεύοντας απίστευτα
σκληρά, προσαρμοζόμενοι, και αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που
μας δόθηκαν. Όπως έπραξαν οι ιδρυτές πριν από εμάς, τώρα ήρθε
η ώρα να ενεργήσουμε για να σιγουρέψουμε την ευημερία και την
μακροζωία της κοινότητας μας, αλλά και την επιρροή της στην πόλη
του Βανκούβερ. σας καλούμε να ενημερωθείτε, και να ψηφίσετε
ειναι για το όραμα μας να εξασφαλίσουμε το μέλλον.
Oι προκλήσεις για το μέλλον μας

After many years of research,
consultation and careful consideration by the CIC, I am
pleased to advise that the Board
of Trustees is ready to present
you with a way forward – which
we believe is in our community’s best interests. As part of the
Renewal Program, the CIC has
identified that the HCV would
be best suited to achieve these
goals by partnering with a local
and experienced developer to
assist with the redevelopment
of the community landholdings.
Following an extensive screening process, we have identified
Townline Homes as the development partner that best aligns

Our Fall General Meeting will
be held on Thursday, November 8th at 7pm, at the Hellenic
Community Centre. Amongst
the issues being discussed will
be nominations for the Board of
Directors and refinancing.
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If you are a current HCV member, you can view the documents
in our membership portal’s Document Library > Membership >
General Meetings > Agendas.
Our Document Library also includes other documents regarding the Renewal Program and
membership for your review.

Together, we can secure the home το μέλλον for Hellenism in Vancouver while revitalizing the local Greek community for our children
and grandchildren.
Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε το σπίτι του Ελληνισμού
στο Βανκούβερ και να αναζωογονήσουμε την τοπική Ελληνική
κοινότητα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Greek-Canadian immigrants fought fiercely to prosper in Canada.
We did it by working incredibly hard, adapting, and recognizing
opportunities. As our founders did before us, it’s now time for us
to take action to ensure the prosperity, impact and longevity of our
community.
Please learn more, and vote “yes” for this vision to secure our
future.

THE CHALLENGE TO OUR FUTURE
Managing a self-sustaining church community in Vancouver has
never been more challenging.
Vancouver is becoming one of the most unaordable cities in the
world. Fortunately, our predecessors had the foresight to purchase
the land at our current location. As time passed, we were also able
to purchase adjacent investment properties, allowing us to flourish.
Regrettably, as with many other church communities in Greater
Vancouver, our current facilities need upgrades that will be extremely challenging to complete given our current financial state, business
model, and evolving demographic changes in our community and

Many of you are aware that our current facilities are badly in need
of renewal. Based on feedback collected from our membership over
the years, you consistently identified the following priorities for any
redevelopment plan: • A new, revitalized community and cultural centre; • Necessary renovations to St. George Greek Orthodox
Church; • Preservation of our Church as an historic landmark and
heritage site; • A development plan with as limited risk as possible,
financial or otherwise, to the HCV; and • Knowing how quickly it
can add up, as little as possible is to be spent in the research phase.

Οι ανησυχίες σας
Οι περισσότεροι από εσάς αντιλαμβάνεστε ότι οι εγκαταστάσεις μας
είναι σε άσχημη κατάσταση και χρήζουν ανακαίνισης. Βασιζόμενοι
στα σχόλια των μελών μας κατά το πέρασμα των χρόνων, τα ίδια
μας τα μέλη σταθερά αναγνωρίσατε και επισημάνατε τις κάτωθι
προτεραιότητες για το όποιο σχέδιο ανάπλασης/ανακαίνισης: •
Ένα νέο, ανανεωμένο κοινοτικό και πολιτιστικό κέντρο. • Την
απαραίτητη ανακαίνιση της Ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου. • Την διατήρηση της εκκλησίας μας και την ανάδειξη
της ως ένα ιστορικό σημείο αναφοράς της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς. • Την ανάπτυξη ενός σχεδίου χωρίς οικονομικό ή
άλλου είδους ρίσκο για την Ελληνική κοινότητα του Βανκούβερ, και
• Γνωρίζοντας τα κόστη (τα βάρη) για να σχεδιαστεί κάτι τέτοιο, τη
δυνατό μεγαλύτερη οικονομία για τη φάση της μελέτης του σχεδίου.
Η προτεινόμενη λύση
Ενώ η κοινότητα μας αντιμετωπίζει αυτήν την τεράστια πρόκληση,
οι Ελληνες του Καναδά έχουν επανειλημμένως αποδείξει ότι
είναι πραγματικά δυνατοί, ανθεκτικοί αλλά και δημιουργικοί όταν
αντιμετωπίζουν τις όποιες αντιξοότητες.
Ετσι ακριβώς λειτούργησε και η ανεξάρτητη επιτροπή αύξησης
κεφαλαίου (ΕЫΚ) της κοινότητας, η οποία, σημειωτέον, αποτελείται
από επαγγελματίες σε σχετικούς με το σχέδιο αυτό τομείς, πρώην
μέλη διοικητικών συμβουλίων, αλλά και προέδρους της κοινότητας
μας. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πλάνο το οποίο συνδυάζει όλες τις
απαιτήσεις σας συμπεριλαμβανομένης και αυτής του ºμηδενικού
ρίσκου». б επιτροπή αύξησης κεφαλαίου (ΕЫΚ) της κοινότητας
αναζήτησε έναν εταίρο με μεγάλη εμπειρία σε ανακαινίσεις &
αποκαταστάσεις εκκλησιών ώστε να συνδράμει στο σχεδιασμό και
(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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BROCHURE OF THE HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
(Continued from page 13)
τη υλοποίηση αυτού του πλάνου. Μετά από ενδελεχή
έρευνα και μέσα από μία σε βάθος διαγωνιστική
διαδικασία, η ΕЫΚ πρότεινε στην κοινότητα, την
συνεργασία με την εταιρεία Townline Homes με έδρα το
Βανκούβερ. Η εταιρεία Townline Homes εξειδικεύεται
στις ανακαινίσεις & αποκαταστάσεις εκκλησιών, και
αυτό θα είναι το τέταρτο έργο της εταιρίας που αφορά
σε συνεργασία με εκκλησίες.
Επίσης συνεργάζονται με τους παγκοσμίου φήμης και
πολυβραβευμένους αρχιτέκτονες, Perkins & Will, η
παρουσία των οποίων αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό
πυλώνα στην εξαιρετική τους πρόταση. Η εισήγηση
της ΕΑΚ επικυρώθηκε από τα μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ το 2017 και θα τεθεί σε
ψηφοφορία από την ολομέλεια εντός του 2018.

• Ενός νέου Κοινοτικού Κέντρου 30.900 τετραγωνικών
ποδιών (άρα 12.000τ.π. μεγαλύτερο από το υπάρχον
κέντρο) με υπόγειες σεις στάθμευσης (αξίας περίπου στα
$23M) απαλλαγμένο από χρέη,
• Μία πλήρως ανακαινισμένη και αναβαθμισμένη
εκκλησία (αξίας περίπου $3,5Μ), ελεύθερη από χρέη.
• Όλα τα προαναφερθέντα ελεύθερα από τα όποια χρέη
Η εταιρία Townline Θα λάβει :
• Aυξημένο συντελεστή δόμησης (FSR) (Μία αύξηση
στον αριθμό κατοικιών και ενοικιαζόμενων μονάδων οι
οποίες θα ανεγερθούν πάνω σε ένα κομμάτι γης).
Μία ανταλλαγή win-win για την κοινότητα μας αλλά
και την Townline Homes

While our community faces this enormous challenge,
Greek-Canadians have proven themselves strong,
resilient and creative in the face of adversity.
That’s how our community’s independent Capital
Improvement Committee (CIC), comprised of industry

mately $25 Million
• A cash contribution above the exchange of assets will
depend upon the total density that Townline achieves* •
Ownership of a new, approximately 30,900 sf Community Centre (12,000 sf larger than our current centre) with
underground parking (worth approx. $23 Million)
• Ownership of a remodeled and upgraded Church
(worth approx. $3.5 Million) In return for this exchange,
Townline Homes will receive increased Floor Space
Ratio (FSR), which allows them to build an increased
number of residential/rental units for them to sell on this
piece of land.
THE EXCHANGE Hellenic Community of Vancouver + Townline Homes Partnership
HCV RECEIVES OWNERSHIP OF:
• A new building with approx. 50 rental units; debt free
Valued at completion at approximately $25 Million
• A Cash contribution above the exchange
of assets will depend upon the total density that Townline achieves* • A New Community Centre with underground parking
(Approx. value. $23 Million), debt free •
A remodeled, upgraded Church (Approx.
value $3.5 Million), debt free • All debt
free TOWNLINE RECEIVES: • More
Floor Space Ratio (FSR) (An increase in
the number of residential/rental units that
can be built on a piece of land)

Τι είναι το FSR;

professionals, previous HCV board members, presidents, and community members came up with a plan that
could meet all of your requirements including the very
difficult, “no-risk” directive. Your CIC set out to find
a development partner with wide experience in church
redevelopment in Vancouver. After extensive research
and a thorough competitive process, the CIC recommended to our membership that we partner with Vancouver-based Townline Homes. As experts in church and
partnership redevelopments, this would be Townline’s
4th church partnership. They work with world-renowned
and award-winning architects, Perkins & Will, which
was another solid pillar in their outstanding proposal.
The CIC’s recommendation was ratified by the HCV
membership in 2017 and will be subject to a member-wide vote in 2018.

Προτεινόμενη Επαναδιαμόρφωση ΕΚΒ
Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ &
σύμπραξη με εταιρία Townline
Κατοικίες προς ενοικίαση 43,250 τ.π. Κατοικίες προς
πώληση 127,500 τ.π. Υπάρχουσα εκκλησία 9,750 τ.π.
Κοινοτικό Κέντρο 30,900 τ.π. Σύνολο: 211,420 τ.π.
(2.4 FSR)

PROPOSED HCV REDEVELOPMENT
Hellenic Community of Vancouver + Townline Homes Partnership
Market Rental: 43,250 sf Market Residential:
127,500 sf Existing Church: 9,770 sf Community
Centre: 30,900 sf Total: 211,420 sf (2.4 FSR)
Η ανταλλαγή Hellenic Community of Vancouver +
Townline Homes Συνεταιρισμός
Η ΕΚΒ θα λάβει την ιδιοκτησία των κάτωθι :
• Ενός νέου, ανεξάρτητου κτηρίου με περισσότερα από
50 διαμερίσματα προς ενοικίαση, εκτιμώμενης αξίας
κατά την ολοκλήρωση περίπου $25M.
• Συνεισφορά σε μετρητά η οποία θα προστεθεί στα
προσφερόμενα ακίνητα και θα εξαρτηθεί από τον
συντελεστή δόμησης που θα πετύχει η Townline.*

Με βάση το σχέδιο, ανταλλάσσοντας ένα μόνο σπίτι
ιδιοκτησίας της κοινότητας στην 30η Λεωφόρο (αξίας
κατά προσέγγιση $3.5Μ), και μέρος του χώρου
στάθμευσης η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ θα
λάβει κατά προσέγγιση $48 Μillion για την ανάπλαση
του ακινήτου της κοινότητας από την Townline Homes.
Πιο αναλυτικά, η ΕΚΒ θα λάβει τα κάτωθι :
• Ιδιοκτησία ενός νέου, ανεξάρτητου κτηρίου με
περισσότερα από 50 διαμερίσματα προς ενοικίαση,
εκτιμώμενης αξίας κατά την ολοκλήρωση περίπου
$25M.
• Συνεισφορά σε μετρητά η οποία θα προστεθεί στα
προσφερόμενα ακίνητα και θα εξαρτηθεί από τον
συντελεστή δόμησης που θα πετύχει η Townline.*
• Ιδιοκτησία ενός νέου Κοινοτικού Κέντρου 30.900
τετραγωνικών ποδιών (άρα 12.000τ.π. μεγαλύτερο από
το υπάρχον κέντρο) με υπόγειες θέσεις στάθμευσης
(αξίας περίπου στα $23M) και • Ιδιοκτησία μιας πλήρως
ανακαινισμένης, αναβαθμισμένης εκκλησίας (αξίας
περίπου $3,5Μ) Ως αντίτιμο για την ανταλλαγή αυτή η
Townline Homes θα λάβει τον μεγαλύτερο συντελεστή
δόμησης (FSF), o οποίος θα τους επιτρέπει να χτίσουν
επάνω στη γη αυτή έναν αυξημένο αριθμό οικιών
και οικιών προς ενοικίαση για να τις διαθέσουν προς
πώληση στο μέλλον.
A win-win exchange for both HCV and Townline
Homes
Under this plan, HCV will exchange just one community-owned home on West 30th Ave (worth approximately
$3.5 Million) and part of the parking lot, in order to
receive approximately $48 Million towards the HCV
Redevelopment from Townline Homes. Through this exchange, HCV will receive the following, debt free, from
the HCV Redevelopment:
• Ownership of a new, stand alone building with approximately 50 rental units. Valued at completion at approxi-

Αυτό το ιδιαίτερα ευνοϊκό σενάριο
γίνεται εφικτό επειδή ο συνεργάτης μας,
υπεύθυνος για την ανάπτυξη, θα λάβει
ένα αντίστοιχης αξίας αντάλλαγμα.
Το επονομαζόμενο floor space ratio
(FSR), η φόρμα δηλαδή που καθορίζει
το συντελεστή δόμησης. FSR είναι η
αναλογία της επιφάνειας του δαπέδου
ενός κτηρίου, σε σχέση με το μέγεθος
της γης πάνω στην οποία έχει κτιστεί.
Βασικά καθορίζει πόσες κτηριακές
μονάδες επιτρέπεται να ανεγερθούν
σε ένα κομμάτι γης όταν αυτό
επαναχαρακτηριστεί πολεοδομικά. Για
να επιτευχθεί το μέγιστο FSR, η γη θα
χρειαστεί να επαναχαρακτηριστεί από
την πόλη του Βανκούβερ, ένα ακόμη
βήμα στην όλη διαδικασία. Είναι μια
περίπλοκη διαδικασία την οποία θα
αναλάβει η Townline Homes γιατί έχει
την απαραίτητη εμπειρία. Αυξάνοντας
λοιπόν το συντελεστή δόμησης του
οικοπέδου, η τιμή του ακινήτου θα ανέβει
από $25Μ σε περισσότερα από $60Μ,
και θα μας επιτρέψει να πετύχουμε μία
αμφότερος επικερδή συμφωνία τόσο για
την Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ όσο και για την
Townline Homes.
*Η χρηματική αποζημίωση ή τα ακίνητα που θα μας
δοθούν ως ανταλλάγματα θα εξαρτηθούν από το FSR
(τον συντελεστή δόμησης) που θα επιτευχθεί. Μετά
από το επίμονο αίτημα τον μελών της κοινότητας μας,
όλο το ρίσκο της επίτευξης της επαναχάραξης της
πολεοδομικής ζώνης θα βαρύνει την Townline Homes.

What is FSR?
This extremely favourable scenario is possible because
our development partner obtains something equally
valuable in return. It’s called Floor Space Ratio or FSR,
which is a formula for allowing density on properties.
FSR is the ratio of a building’s total floor area (zoning
floor area) to the size of the piece of land upon which
it is built. It’s basically how much density, or units a
developer can get out of a piece of land when rezoned.
To obtain maximum FSR, our piece of land will require
re-zoning by the City of Vancouver. It is complex, but
it will be undertaken by Townline Homes who has done
it before. By increasing the density of our land, the
value of our property will climb from about $25 million to $60+ million. Thus allowing for a win-win for
the Hellenic Community of Vancouver and our partner, Townline Homes. *Please note that the amount of
cash contribution or housing exchange that HCV will
receive depends on the amount of FSR, or density, that
Townline Homes can obtain from the City of Vancouver
through the re-zoning process. As insisted/requested by
our members, the risk to get the rezone will be solely
Townline Homes.

Γιατί αυτή αποτελεί την καλύτερη επιλογή;
(Continued on page 15)

BROCHURE OF THE HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
(Continued from page 14)
Η ΕΑΚ εξέτασε προσεκτικά την δυνατότητα να
πραγματοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι την ανάπτυξη του
ακινήτου μας. Αντιληφθήκαμε ότι αυτό δεν αποτελεί
δυνατή επιλογή για διάφορους λόγους. Σήμερα, η
Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ (ΕΚΒ) εκτιμάται
περίπου στα $9.5Μ σε αξία γης και $1.1Μ σε δωρεές.
Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις
ελάχιστες εργασίες ανακαίνισης, η ΕΚΒ θα πρέπει να
προβεί σε πώληση των παρακείμενων ακινήτων, και να
εξασφαλίσει άλλα $10Μ (το λιγότερο) από άλλες πηγές,
δηλαδή περίπου $20Μ συνολικά. Η επιτροπή αποφάσισε
ότι η συγκέντρωση ενός τέτοιου κεφαλαίου είναι
ανέφικτη για τους εξής λόγους:
1. Οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς
το δανεισμό πολιτιστικών ή εκκλησιαστικών συλλόγων,
παρά τις όποιες προσφερόμενες εγγυήσεις.
2. Το να συγκεντρωθούν $10Μ από τη βάση των μικρών
μας δωρητών αποτελεί ένα απίθανο σενάριο που θα
χρειαζόταν πολλά χρόνια προσπαθειών ενώ θα στερούσε
τις δωρεές των μελών μας από άλλα προγράμματα και
πρωτοβουλίες.
3. Αδελφές κοινότητες σε όλο τον Καναδά
αποπειράθηκαν να ανεγείρουν τα δικά τους κοινοτικά
κέντρα και ήλθαν αντιμέτωποι με μεγάλες οικονομικές
δυσκολίες, και συσσώρευση εξουθενωτικού χρέους.
4. Το σενάριο αυτό εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο, κάτι
το οποίο τα μέλη μας ήθελαν να αποφύγουν εξ αρχής.
5. Το να προσπαθήσουμε να βρούμε ομαδικά κεφάλαια
χωρίς ξεκάθαρους όρους θα σήμαινε συμβιβασμούς
με τις αξίες και τα πιστεύω μας σαν κοινότητα και θα
αποτελούσε μια πρόκληση με αβέβαιο αποτέλεσμα.
6. Η κοινότητα μας θα έπρεπε να αναλάβει το χρονικό
και χρηματοοικονομικό ρίσκο της αλλαγής χρήσης και
του συντελεστή δόμησης, αποτέλεσμα το οποίο δεν
μπορεί ο Δήμος της πόλης μας να εγγυηθεί.
7. Το να λειτουργήσουμε εμείς οι ίδιοι ως
κατασκευαστές δημιουργεί προκλήσεις και ρίσκα
ως προς το υπάρχον φιλανθρωπικό καθεστώς της
κοινότητας μας, όπως μας επιβεβαιώνουν και οι ορκωτοί
λογιστές της εταιρίας PWC.

Why is this the best option?
To ensure the safety of our buildings and members, the
CIC gave careful consideration to doing the redevelopment as a community. We determined this is not a
feasible option for several reasons. At the moment, the
HCV has approximately $9.5 million in land value and
gifts of $1.1 million. In order to carry out the minimum
required infrastructure upgrades, the HCV would have to
sell its adjacent investment properties, and raise at least
another $10 million from somewhere. That’s roughly
$20 million. The committee determined that raising these
funds was impossible because: 1. Banks are reluctant
to lend to cultural/church groups, even if they are able
to oer a guarantee; 2. Trying to raise $10 million from
our small donor base will be challenging without much
success and would, at least, take many years and deplete
donor dollars for programs and other priorities; 3. Sister
communities across Canada have attempted to build
their own new community centres and have experienced
financial difficulties, accumulating debilitating debt;
4. This scenario contains considerable risk, something
that was a non-starter for our membership. 5. Trying to
get group funds without conditions attached to it that
compromise our values and beliefs as a society would be
extremely challenging, if not impossible. 6. Our community would have to assume all time and financial risk of
obtaining a rezoning approval which is not guaranteed
by the city. 7. Acting as a developer creates challenges
and risks to our community’s charity status as confirmed
by PWC accountants.

TOWNLINE HOMES
Η ιστορία μας αρχίζει με μια απλή πρόταση. H Townline
είναι μία προσγειωμένη στην πραγματικότητα εταιρία.
Όπως η Ελληνική Κοινότητα του Βανκουβερ, έτσι και η
Townline έχει τη δική της ιστορία. Ξεκινήσαμε το 1981
με τον Rick Ilich να κτίζει μονοκατοικίες. Σύντομα,
τα μικρά έργα έγιναν μεγαλύτερα, και η εταιρία
του ενός ανδρός εξελίχθηκε σε μία σύνθετη ομάδα
ανθρώπων και η ανέγερση μονοκατοικιών μετατράπηκε
σε πολυκατοικίες, μικτές χρήσεις, ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα και μη εμπορικές ανεγέρσεις στο
Μητροπολιτικό Βανκούβερ και στο νησί του Βανκούβερ.
Το χαρτοφυλάκιό μας είναι πολυδιάστατο. Τα τελευταία
30 χρόνια, η ομάδα του ενός έχει εξελιχθεί σε μία ομάδα
επαγγελματιών ακίνητων περιουσιών που υποστηρίζουν
έναν οργανισμό που χειρίζεται κάθε είδους πτυχές
ανάπτυξης, της κατασκευής, των χρηματοοικονομικών,
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του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης
πελατών και δημόσιας και δημοτικής διαβούλευσης.
Επιβλέπουμε όλο τον κύκλο ζωής του έργου που
αναλαμβάνουμε, και με τη στενή παρακολούθηση, τους
τακτικούς ελέγχους και την μεγάλη αποτελεσματικότητα
μας, δημιουργούμε επαγγελματικούς και οικιακούς
χώρους ελκυστικούς για τη διαμονή των ανθρώπων.
Our story starts with one simple sentence. Townline is
a down to earth company
Like you, Townline has a story. We started in 1981 with
Rick Ilich building single-family homes. Soon, small
projects got bigger, he transitioned from one man to
a diverse team, and single-family projects turned into
multi-family, mixed-use, rental apartments and non-market developments in Metro Vancouver and on Vancouver Island. Our portfolio is diverse. Over the past 30
years, our team has grown from one man to a team of
real estate professionals supporting an organization that
handles all aspects of Development, Construction, Finance, Marketing, Sales, Customer Service and City and
Public Liaising. We stay hands-on for the entire life of a
project and, with tighter controls and greater efficiency,
we believe our process creates the kind of residential and
commercial places that people want as their own.

Προτεινόμενη επαναδιαμόρφωση του Ελληνικού
Κοινοτικού Κέντρου του Βανκούβερ
PROPOSED HCV REDEVELOPMENT COMMUNITY CENTRE
Βασιζόμενοι σε προγενέστερες συζητήσεις, το νέο
μας κοινοτικό κέντρο, το οποίο θα είναι απολύτως
προσβάσιμο για ΑΜΕΑ, θα περιλαμβάνει τα
περισσότερα ή όλα τα κάτωθι, πάντα σύμφωνα με τις
αποφάσεις της ολομέλειας:
• 2 αίθουσες δεξιώσεων & επαγγελματική κουζίνα
• Καφενείο • Αγορά (χώροι λιανικής πώλησης)
• Γυμναστήριο • Αίθουσα Ελληνικών χορών •
Κοινόχρηστο χώρο • Βρεφονηπιακό σταθμό με
εσωτερικό αλλά και εξωτερικούς χώρους
• Φυλασσόμενους αποθηκευτικούς χώρους για
συλλόγους • Βιβλιοθήκη • Αίθουσες γραφείων
• Αίθουσες κοινοτικών συγκεντρώσεων
• Αίθουσα νεολαίας
• Αίθουσα καλών τεχνών
• Κινηματοθέατρο • Αίθουσες διδασκαλίας
• Χώρους αποκλειστικής χρήσης για τους
ηλικιωμένους
Το είδος των χρήσεων εντός του Κέντρου θα
αποφασισθεί από τα μέλη μας, βάση καθοδήγησης από
επαγγελματίες του κλάδου, και έπεται των αποφάσεων
μας ως κοινότητα, να ξαναφτιάξουμε το κοινοτικό μας
κέντρο.
Based on previous discussions with our members, our
fully accessible Centre would include all or most of the
following, depending on what our membership decides
:* • 2 banquet facilities & commercial kitchen
• Kafeneio
• Retail spaces
• Gym & fitness centre
• Greek dance studio
• Lounge
• Daycare space indoor & outdoor
• Secure storage for associations
• Library
• Office spaces
• Community meeting spaces
• Youth lounge
• Art space
• Stage & screen theatre
• Classroom spaces
• Dedicated Seniors Area
*The types of uses within the Centre will be determined by the membership, with guidance from professionals, subsequent to determining, as a community, our desire to rebuild our community.

Το μέλλον φαντάζει λαμπρό
THE FUTURE LOOKS BRIGHT
Βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο στην
ενενηντακονταετή ιστορία μας. Πρέπει να
εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε
τις ανάγκες των μελών μας-και θα συνεχίσουμε να
υλοποιούμε το όραμα των προγόνων μας- μα το να
παρέχουμε στα μέλη μας εμπειρίες με νόημα, που
ενισχύουν την πίστη, την κουλτούρα, τη γλώσσα και
την κληρονομιά μας. Όπως μέρος του οράματος μας
αυτού επαναπροσδιορίζει, είναι αναγκαίο να έχουμε ένα

σπίτι.….
Τα επόμενα βήματα Μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια
αναμένουμε τις ακόλουθες εξελίξεις υπό τη μορφή
τριών καθοριστικών βημάτων: 1. To 2018 αναμένουμε
να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία από την γενική
συνέλευση της ΕΚΒ για το εάν θα προχωρήσουμε ή όχι
στο σχέδιο μας. (Σας καλούμε όλους να παρακολουθείτε
τις εξελίξεις πάνω στο θέμα, καθώς θα υπάρχει συνεχής
ενημέρωση.) 2 Εφόσον και εάν εγκριθεί το σχέδιο,
η Townline Homes θα συνεργαστεί με τον Δήμο
του Βανκούβερ πάνω στο θέμα του πολεοδομικού
επαναχαρακτηρισμού καθώς και σε όλα τα άλλα θέματα,
τα σχετικά με τον Δήμο, και 3. Εφόσον ολοκληρωθεί
ο επαναχαρακτηρισμός, τότε θα ασχοληθούμε με το
σχεδιασμό και την λειτουργικότητα των κτηρίων. Θα
υπάρξει εκτενής διαβούλευση με τα μέλη μας ως προς
το τι θέλουμε και χρειαζόμαστε σε μια ανανεωμένη
Εκκλησία και στο νέο Κοινοτικό Κέντρο. Είμαστε
βέβαιοι ότι τα μέλη της κοινότητας που θα ενημερωθούν
για το σχέδιο αυτό θα το υπερψηφίσουν, αποδεχόμενοι
αυτό το συναρπαστικό εγχείρημα το οποίο οδηγεί στην
διασφάλιση του μέλλοντος μας!
We are at a pivotal stage in our 90-year history. We
must ensure that we continue to serve the needs of our
members – and that we continue the original vision of
our forefathers – to offer meaningful experiences to our
members that fosters our faith, culture, language, and
heritage. As part of this vision re-defines, we need to
ensure that we have a place....
Next Steps Within the next 1-2 years we anticipate the
following three steps: 1. In 2018 we anticipate a vote by
the HCV membership on whether or not to proceed with
this partnership and this project (please watch for this!
It will be well publicized) 2. Next, if accepted, Townline
Homes will work with the City of Vancouver on the
re-zoning application and all other City-related issues;
and 3. Once the re-zoning is complete, we will embark
on the design and functionality of the buildings including extensive consultation with our members about what
you want and need in a renewed Church and Community
Centre. We are confident that those community members
who learn about the project will vote in favour of accepting this exciting path toward securing our future!
Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε το σπίτι του
Ελληνισμού στο Βανκούβερ και να αναζωογονήσουμε
την τοπική Ελληνική κοινότητα για τα παιδιά και τα
εγγόνια μας.
Together, we can secure the home το μέλλον for Hellenism in Vancouver while revitalizing the local Greek
community for our children and grandchildren.

Greek-Canadian immigrants fought
fiercely to prosper in Canada. We did
it by working incredibly hard, adapting, and recognizing opportunities. As
our founders did before us, it’s now
time for us to take action to ensure the
prosperity, impact and longevity of
our community.
Please learn more, and vote “yes” for
this vision to secure our future.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΕΛΩ
Συγγραφέας: Γιώτα Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Η Έλλη είναι τρυφερή και της αρέσουν
τα χάδια αλλά είναι και ένα κορίτσι με
άποψη. Δεν της αρέσουν τα φιλιά και οι
αγκαλιές από όλους τους ανθρώπους.
Η αγκαλιά της θείας Μαίρης είναι
τρομακτική και τα φιλιά της θείας Βέρας
σκέτη αηδία. Καταφέρνει όμως να
διεκδικήσει με εξυπνάδα το δικαίωμα να
λέει ΟΧΙ σε αγγίγματα που δεν επιθυμεί.
Μια έξυπνη και χιουμοριστική ιστορία, με ολοζώντανες εικόνες,
που μιλά για το δικαίωμα των παιδιών στο σώμα τους. Μια ιστορία
που εκτός από τα παιδιά, που είμαι σίγουρη πως θα ταυτιστούν ,
πρέπει να διαβαστεί και από τους γονείς. Γιατί εκείνοι είναι που,
πολλές φορές, τα πιέζουν να είναι εκδηλωτικά και να υπομένουν
τρυφερές χειρονομίες από φίλους και συγγενείς, απλά και μόνο
γιατί έτσι νομίζουν πως πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν και όρια
όμως, προσωπικά όρια που πρέπει να τα σεβόμαστε. Και μόνο αν
μάθουμε στο παιδί μας να βάζει όρια, θα γίνει ένας άνθρωπος με
αυτοσεβασμό και άποψη.
ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Συγγραφέας: Κατερίνα Ζωντανού
Εικόνες: Θέντα Μιμηλάκη
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Όταν ο μπαμπάς έρχεται στο σπίτι με ένα
μεγάλο κουτί, τα παιδιά ενθουσιάζονται.
Τι να έχει άραγε μέσα; “Τίποτα”, τους
απαντά, “θα βάλετε εσείς τα απαραίτητα”.
Τελικά δεν είναι τόσο εύκολο όσο νόμιζαν
τα παιδιά. “Τι είναι απαραίτητο, όταν δεν
ξέρεις πού θα πας;”, αναρωτιούνται.
Μια τρυφερή κι ευαίσθητη ιστορία,
με πολύ όμορφες εικόνες, που μιλά με
έμμεσο τρόπο για τα σημαντικά και τα
ασήμαντα της ζωής. Για τους ανθρώπους
εκείνους που λόγω ενός πολέμου χάνουν
τα πάντα μέσα σε μια στιγμή. Τώρα που βρίσκονται σε μια ξένη
χώρα χωρίς τίποτα, τι άραγε μπορούμε να βάλουμε μέσα στο κουτί
για αυτούς; Ότι είναι σημαντικό για εμάς είναι και για εκείνους;
Το μήνυμα περνά τόσο γλυκά και με τόσο αισιόδοξο τρόπο. Ας είναι
το κουτί μικρό, όταν κάποιος προσφέρει με καλοσύνη, τότε το κουτί
αυτό χωράει μέσα πολλά! Πάρα πολλά!

Μαντινάδες
1 ) Το δες εκείνο το δεντρί που στέκει μόνο κι έρμο?
Έτσι κ γω εστέκομαι τώρα που δε σε έχω.
2 ) Μ’ είπες σκληρό κ άγριο κ ότι δεν νιώθω πόνο ,
μα γω εδά ο καψερός μακριά σου κρυφολιώνω.
3 ) Τώρα που σε παντρέψανε ησύχασαν για πάντα ?
Σύρε και πες τους κλέβω σε , αν θέλω και για
πλάκα.
4 ) Έχεις τα χίλια κόκκινα τα μάγουλα μετάξι.
Όφου και τα ορέγομαι στη φεγγαριού τη λάμψη.
5 ) Εγώ στου πόνου την σκοπιά κι εκείνη να γελάει.
Γιάντα θεέ δεν μου’ δωκες καρδιά να μην πονάει.
6 ) Σαν το αγέρι φύσηξες τα φύλλα της καρδιάς μου
και σαν βροχή εξέπλυνες όλα τα κρίματά μου.
7 ) Μπήξε μαχαίρι στην καρδιά και μην σε νοιάζει
πράμα. Έτσι κι αλλιώς είμαι νεκρός που δεν με
θέλεις άντρα.
8 ) Μη τα ματάκια σου σφαλάς ,γιατί τα αγαπάω.
Κάθε που ρίχνεις τη ματιά εγώ παραμιλάω.
9 ) Πόσα λουλούδια μάδησες και πήρες τ’ αρωμά
τους, πόσα αστέρια σκότισες μες στο περπάτημά
τους...
10 ) Ήσουν για με ο έρωτας , τ’ αστείρευτο το πάθος
κι ήμουν για σε ανάθεμα κ αβυσσαλέο λάθος.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Attack on the Canadian embassy in Athens
The Canadian state through its embassy in Athens constantly support the mining corporation
Eldorado Gold, responsible for mass destruction of the natural habitat at Chalkidiki region
and other places in north Greece.

The miming activities vanish agent forests and polluting earth and waters.
The mining industry, and in particular mining operations around the world, are one of the most profitable and at the same time shadow industries. Mining companies are by nature two levels on the scale
of exploitation by joint ventures, because in addition to gaining surplus value from the workers, public wealth is harvested from the subsoil of the sites that are active to sell it as theirs, leaving behind
dead land. There are many examples of mining companies that left behind huge environmental disasters, dissolved local societies and irreparable damage to human health. For example, the chemical
contamination in the Baia Mare mine in Romania by AURUL or the enormous environmental disaster
caused by MARCOPPER in the Philippines. In this context, an extraction could not be an exception
in Greece. It is no coincidence that economically weak and corrupt countries are a good ground for
such investments as they are more vulnerable to the elasticisation of their environmental legislation
and the need for work makes workers easy prey to identify themselves with the interests of companies
and to turn into their self-defending defenders by forgetting their class position.
In the 2000s, Bobolas and the PASOK government took part in one of the biggest scandals of recent
years, that of the mines of Halkidiki. In 2003, the Greek state buys Cassandra mines from Canadian
TVX and on the same day it transfers them without the planned open tender to Hellenic Gold SA
for 11 million euros. Ellinikos Xrysos was founded 3 days before the acquisition of TVX and with
a share capital of 60,000 euros (the smallest possible for AE), with the main shareholders also the
Canadian European Goldfields and the Hellenic interests of Bobola. This dark contract transferred
a mountain of ores worth 22 billion euros, mines, industrial buildings, offices, factories, mechanical
equipment, homes, mining of mined ores and exemption from any responsibility for the protection
of the environment. Interest in the case is that a few years after the transfer, the commission found
that this agreement was granted unlawful State aid of EUR 15,400,000 in favor of Hellenic Gold and
forced it to repay this amount plus interest to the state.
The even more interesting thing is that the then Minister, G. Papaconstantinou, denied this amount
and, together with Bhopal, appealed to the European Court against the decision. In 2011, with the
licensing of mining, a third Canadian company, Eldorado gold, absorbs European goldfields and
acquires 95% of Greek gold. unlawful state aid of € 15,400,000 was granted to Hellenic Gold and
forced her to repay this amount plus interest to the state. The even more interesting thing is that the
then Minister, G. Papaconstantinou, denied this amount and, together with Bhopal, appealed to the
European Court against the decision. In 2011, with the licensing of mining, a third Canadian company, Eldorado gold, absorbs European goldfields and acquires 95% of Greek gold. unlawful state aid
of € 15,400,000 was granted to Hellenic Gold and forced her to repay this amount plus interest to
the state. The even more interesting thing is that the then Minister, G. Papaconstantinou, denied this
amount and, together with Bhopal, appealed to the European Court against the decision. In 2011, with
the licensing of mining, a third Canadian company, Eldorado gold, absorbs European goldfields and
acquires 95% of Greek gold.
It is worth mentioning that while in other countries states are taxing mining companies very high and
in some cases sometimes demanding a proportion of the mined metals, Greek Gold is taxed on net
profits, even from the production stage of pure metals and then which the company from the beginning it was not meant to do because the proposed method can not be applied. As expected, the company declares a minus fund and is therefore not taxed. It is also known how the profits of the company
through labyrinthine routes end up in companies in the Netherlands and enjoy Barbey island tax.
Mining in Chalkidiki is a huge project, at the level of investment, spatial and social size and profit for
the company. At the same time, it is one of the biggest scandals in recent years, and it has not taken
on the proportions it has, such as Vatopedi, SIEMENS or the armaments, although it has nothing to
envy, neither in sums nor in the interplay of politicians, contractors, international business giants.
We were particularly pleased with MEGA’s Hollywood reports, which incidentally belonged to
Bhopal, for hours to play the protest of 300 metal miners while in Thessaloniki demonstrating 10,000
people against mining. But apart from interweaving, bots and contracts, the epitome of exploitation
and looting is the destruction of the environment. Only about 500,000 dusts per hour will be emitted
from the rock drilling and explosion areas. This powder contains arsenic, asbestos, lead and other
heavy metals and moves from area to area at great speeds through the air, polluting the atmosphere,
water, plants and atmosphere.
Gold is only a stock market value, with no usability, with only 10% of the mined product being used
in technology. Its extraction could be avoided, since recycling of already mined gold could cover
global needs for many years without even altering the properties of the metal. With the predatory
agreement of selling the mines to Hellenic gold, it was public mineral wealth, without any kind of
benefit to society, while the state reiterated its consistent practice of exempting companies from established damages and unlawful acts.
We have been monitoring the state, over the last 15 years, in co-operation with the Supreme Courts,
to facilitate the company with photographic laws and licensing, and to keep a viewer on the continuing illegality. We have watched the company lose any credibility to comply with its approved studies
and obligations, especially since it has been released in advance for the environmental damage it will
cause. All this, coupled with the inability of control mechanisms, makes the last of the natives aware
of the upcoming huge catastrophe that will change the map of the entire region.
The “tradition” of the people in the mining has “delivered tradition” and the movement against it. For
the last 40 years, since the Bodossakis era, a multiform movement has called for mobilization and
conflict, has endured persecution and imprisonment and has reached academic writing and scientific studies against media propaganda. The radicalization of these societies shows that when capital
pillages nature and hence our own lives he will find them in front of them “from the bottom”. Capital
is plundering workers, nature and animals, this is done to do. The state is always there to lay back,
money and brush. The duty of our class is to send them to the crutch.
Many of the mining companies operating worldwide are based in Canada and three of them are
involved in gold mining in Halkidiki. Canadian embassies around the world systematically defend the
Canadian mines to blackmail governments to accept mining threatening to disrupt relations between
countries. The examples are many. From Chiapas to Mexico and Guatemala, where the embassies
supported companies that had their activist killings in their resume, to Honduras, where the Canadian
embassy forcibly pressed the government to pass a bill favorable to miners despite the opposite public
opinion, which voted. In the same tactics with his likes, Canadian Ambassador to Greece, Robert
Peck,
State and capital will always be mutually supportive and will always find us opposite.
Anarchist collectivity of Rubikon

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Νέοι λεονταρισμοί από Τσελίκ:
Απειλεί με χτύπημα την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ)
του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, απείλησε με ισχυρό χτύπημα την
Ελλάδα αν αυτή ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

17

Μακελειό στο Πίτσμπουργκ - Οκτώ νεκροί
Σάββατο 27/10/2018
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο Πίτσμπουργκ, όπου πριν από λίγη ώρα ένοπλος
άνοιξε πυρ σε συναγωγή.
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα όταν ένοπλος άνοιξε πυρ
αδιακρίτως μέσα σε εβραϊκή συναγωγή στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ.
Όπως μεταδίδει το rt, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί και ισχυρές αστυνομικές
δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ έγινε και επιχείρηση εκκένωσης του χώρου της
συναγωγής και κάνει λόγο για τραυματισμό τριών αστυνομικών.
Ο δράστης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στον χώρο της συναγωγής, τελικά παραδόθηκε και έχει
τραυματιστεί, ενώ φέρεται να έχει δηλώσει ότι «όλοι αυτοί οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν» και
ότι «δεν θέλει κανέναν από αυτούς να ζήσει»..
Several officers from multiple police agencies on scene here in Squirrel hill Active shooter
barricade inside the structure I’m hearing of some casualties not confirmed
Aυτός είναι ο μακελάρης του Πίτσμπουργκ

TANEA Team31 Οκτωβρίου 2018
Λάδι στη φωτιά εξακολουθεί να ρίχνει η Αγκυρα αυτή τη φορά με
τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος
επιχείρησε να κόψει τον βήχα της Αθήνας για τα 12 ναυτικά μίλιας,
προειδοποιώντας και απειλώντας ότι σε μία τέτοια περίπτωση η
Τουρκία θα χτυπήσει δυνάτα την Ελλάδα. Ήταν δε κατηγορηματικός
ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διευρύνει τα χωρικά
της ύδατα.
«Η Τουρκία θα απαντήσει σκληρά εάν η Ελλάδα προσπαθήσει να
διευρύνει σταδιακά τα χωρικά της ύδατα», διεμήνυσε ο Τσελίκ.Ο
Τούρκος εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος μάλιστα
υποστήριξε ότι είναι επικίνδυνη η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
και κάλεσε την ελληνική πλευρά να μην αναλάβει δράση προς μια
τέτοια κατεύθυνση. Μάλιστα, υπενθύμισε την υψηλή επίδοση των
δυνάμεων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
Ο Ομέρ Τσελίκ ανέσυρε από το συρτάρι και το casus belli, λέγοντας
πως «θα ήθελα να πω κάτι ξεκάθαρο: πρόκειται για μια πολύ
επικίνδυνη προσέγγιση και τους υπενθυμίζω την προειδοποίηση του
Κοινοβουλίου το 1995». Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων
Anadolu, ο Τσελίκ αναφέρθηκε και στον «Πορθητή», το τουρκικό
πλωτό γεωτρύπανο που ξεκίνησε τις ερευνητικές γεωτρήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο την Τετάρτη.
Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν τόνισε ότι «ο τουρκικός
στρατός προστατεύει το πλοίο», ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η
Ελλάδα και η Κύπρος θα απέχουν από οποιαδήποτε απόπειρα να
σταματήσουν τη δραστηριότητά του.

«Τον στραγγάλισαν όταν
μπήκε στο προξενείο»
TANEA Team1 Νοεμβρίου 2018

Ο Τζαμάλ Κασόγκι στραγγαλίστηκε μέσα στο
προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη
στις 2 Οκτωβρίου και το πτώμα του στη συνέχεια
διαμελίστηκε, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές
Αρχές της πόλης, χαρακτηρίζοντας το έγκλημα
«προμελετημένο». «Με βάση ένα προμελετημένο
σχέδιο, το θύμα Τζαμάλ Κασόγκι στραγγαλίστηκε
μέχρι θανάτου μόλις μπήκε στο προξενείο»
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. «Το πτώμα του
θύματος διαμελίστηκε και το ξεφορτώθηκαν μετά τον
διά στραγγαλισμού θάνατό του» προστίθεται.
Οι τουρκικές Αρχές ζήτησαν για άλλη μια φορά από
τον σαουδάραβα γενικό εισαγγελέα να εκδοθούν οι 18
ύποπτοι που έχουν συλληφθεί στη Σαουδική Αραβία.
Απαίτησαν επίσης να μάθουν πού βρίσκεται το
πτώμα του Κασόγκι και την ταυτότητα του «ντόπιου
συνεργού».

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο άνδρας
που σκόρπισε τον θάνατο ανοίγοντας πυρ σε μια
συναγωγή στο Πίτσμπουργκ είναι 46 ετών και
ονομάζεται Ρομπ Μπάουερς.
Προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί
επισήμως τα κίνητρά του, μολονότι,
αμερικανικά ΜΜΕ γράφουν ότι ο άνδρας
αυτός είχε αναρτήσει μηνύματα αντισημιτικού
περιεχομένου σε ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης.

Ελεύθερος ο πάστορας Μπράνσον, μετά
από εντολή Τούρκου εισαγγελέα
Παρασκευή 12/10/2018
Σε μία απρόσμενη εξέλιξη, εισαγγελέας στην Τουρκία ζήτησε την απελευθέρωση του πάστορα
Μπράνσον, ο οποίος κρατείται
στις τουρκικές φυλακές και σε
κατ΄ οίκον περιορισμό εδώ και δύο
χρόνια. Και πράγματι, λίγη ώρα
μετά αφέθηκε ελεύθερος, από τον
κατ’ οίκον περιορισμό, κάτι που
σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψει
στην Αμερική.
Οι κατηγορίες ήταν τρομοκρατία
και κατασκοπία, που συσχετίζονται
με το αποτυχημένο πραξικόπημα
κατά του Ερντογάν στις 16 Ιουλίου
του 2016.
Ο δικηγόρος του Μπράνσον
είχε πει νωρίτερα στο Ρόιτερ πως, αν ληφθεί απόφαση για άρση του κατ’ οίκον περιορισμού του, ο
ευαγγελικός πάστορας θα είναι ελεύθερος να πάει όπου επιθυμεί.
Το πρωί, στην ακρόαση από τον εισαγγελέα, βρέθηκε στο πλευρό του πάστορα και η σύζυγός του,
με την οποία κατάφερε να
συνομιλήσει για λίγο και να της
κρατήσει το χέρι. Το ζευγάρι ζει
στην Τουρκία εδώ και 23 χρόνια
και έχουν μαζί τρία παιδιά. Το
σπίτι τους είναι στη Σμύρνη.
Νορίν Μπράνσον, σύζυγος του
πάστορα Άντριου Μπράνσον
Η συνεχιζόμενη κράτηση
του πάστορα είναι η αφορμή
να ξεσπάσει εμπορικός και
οικονομικός πόλεμος μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών και
Τουρκίας. Ο Τραμπ έδωσε
εντολή για το πάγωμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, καθώς και την
επιβολή έξτρα δασμών. Αυτό οδήγησε σε ελεύθερη πτώση της τουρκικής λίρας, και σχεδόν στην
κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας.
Ο Ερντογάν προσπάθησε να λάβει μέτρα κατά των ΗΠΑ, καλώντας σε μποϊκοτάζ των αμερικανικών
προϊόντων, όπως για παράδειγμα των τηλεφώνων iphone. Πολλοί Τούρκοι όμως το εξέλαβαν
λίγο διαφορετικά, ξεκινώντας να σπάνε τα πανάκριβα κινητά τους, χρησιμοποιώντας όλο και πιο
πρωτότυπους τρόπους, όπως πέτρες, σφυριά, ή ακόμα και όπλα. Κάποιοι άλλοι μάλιστα άρχισαν να
καίνε αμερικανικά δολάρια μπροστά στις κάμερες, για να αποδείξουν την πίστη τους στον Σουλτάνο.
Πηγή :lontranews.gr
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Τα βασικά συμπτώματα του
στοματικού καρκίνου, που
πρέπει άμεσα να οδηγήσουν τον
ασθενή στο γιατρό, είναι :
• Πληγή στο στόμα που δεν
επουλώνεται,
• Διόγκωση ή πάχυνση στην
παρειά ή στα χείλη
• Λευκή ή κόκκινη κηλίδα
στα ούλα, στη γλώσσα, ή στο
βλεννογόνο του στόματος
• Πόνος ή αίσθημα ότι κάτι έχει
σφηνωθεί στο φάρυγγα,
• Δυσκολία στη μάσηση ή στην
κατάποση,
• Δυσκολία στην κίνηση της
κάτω γνάθου ή της γλώσσας,
• Μούδιασμα της γλώσσας ή
άλλης περιοχής του στόματος,
• Διόγκωση στη γνάθο το οποίο
εμποδίζει την οδοντοστοιχία να
εφαρμόζει στη θέση της ή την
καθιστά άβολη.
Σημαντική αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης σε
ασθενείς με καρκίνο της
γλώσσας και της στοματικής
κοιλότητας έχουμε την
τελευταία δεκαετία χάρις
στην εξειδικευμένη ριζική
χειρουργική αντιμετώπιση και
την βοήθεια της Τρισδιάστατης
Ιατρικής Απεικόνισης!
Το ποσοστό της πενταετούς
επιβίωσης έχει ξεπεράσει
πλέον το 57%, ενώ για πολλές
δεκαετίες ο αριθμός επιβίωσης
από την ημέρα της διάγνωσης
ήταν κάτω του 50%!
Η εξειδικευμένηριζική
χειρουργική, με την βοήθεια
της τρισδιάστατηςιατρικής
απεικόνισης, στηναντιμετώπιση
του καρκίνου της γλώσσας έχει
ενισχύσει την φαρέτρα των
γιατρών και έχει συμβάλλει
σημαντικά στην αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης αλλά
και στην ποιότητα ζωής των
ασθενών.
Η δημιουργία νέας λειτουργικής
γλώσσας , αλλά και η
αποκατάστη μέρους της,
μετά από επέμβαση για την
αφαίρεση καρκινικού όγκου,
παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιβίωση (διατροφή) του

ασθενή, αλλά και στην ποιότητα
(ομιλία) ζωής του.
Μια τέτοια περίπτωση
αντιμετώπισαν πριν από
λίγες ημέρες με επιτυχία
γιατροί στο νοσοκομείο
Μετροπόλιταν , όπου υπάρχει
συγκροτημένη διεπιστημονική
ομάδα για την αντιμετώπιση
των ασθενών με καρκίνο
γλώσσας και στοματικής
κοιλότητας αποτελούμενη
από εξειδικευμένους
Γναθοπροσωπικούς
Χειρουργούς, Πλαστικούς
Χειρουργούς, Ογκολόγους,
Ακτινοδιαγνωστές και
Ακτινοθεραπευτές.
Η επιτυχημένη επέμβαση για
την δημιουργία νέας γλώσσας
έγινε από τις επιστημονικές
ομάδες των διευθυντών της
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν
κ Γεωργίου Λαγογιάννη και της
Πλαστικής και Επανορθωτικής
Μικροχειρουργικής του κ
Ανδρέα Γραββάνη.
«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια
καταγράφετε έξαρση του
καρκίνου στόματος και γλώσσας
στους δυτικούς πολιτισμούς
με συνεχώς αυξανόμενη
επίπτωση στις νέες ηλικίες»
αναφέρει ο διευθυντής της
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν
Γεώργιος Λαγογιάννης, με
πολυετή εξειδίκευση και πείρα
στον καρκίνο κεφαλής και
τραχήλου.
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο
καταγράφονται 1500 καινούργια
περιστατικά , ενώ στην Αμερική,
σύμφωνα με το National Cancer
Institute 49.750 ! Αύξηση
έχουμε και στο ποσοστό των
γυναικών, καθώς ενώ για
πολλές δεκαετίες είχαμε 6
άνδρες , 1 γυναίκα, σήμερα
έχουμε αναλογία 2 άνδρες σε
κάθε γυναίκα.
Στην Αμερική ο καρκίνος του
στόματος σκοτώνει κάθε χρόνο
πάνω από 9.750 ασθενείς,
δηλαδή περίπου 1 άτομο την

ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ώρα.
«Από τα 49.750
νεοδιαγνωσθέντα άτομα, μόνο
λίγο περισσότερο από το μισά
θα ζουν σε 5 χρόνια (περίπου
57%). Ο αριθμός επιβίωσης σε
5 χρόνια από τη διάγνωση ήταν
για πολλές δεκαετίες κάτω του
50%, οπότε το 57% αποτελεί
βελτίωση τα τελευταία δέκα
χρόνια. Αυτό οφείλεται τόσο
στην αύξηση των καρκίνων
που προκαλούνται από ιό
HPV16, οι οποίοι είναι πιο
ευάλωτοι σε υπάρχουσες
θεραπευτικές μεθόδους, όσο
και στην πιο εξειδικευμένη
ριζική χειρουργική προσέγγιση»
τονίζει ο κ Λαγογιάννης.

AHEPA
GOLDEN WEST DISTRICT #26
AHEPA FAMILY SCHOLARSHIPS 2018

The deadline for filing an Application, is December 1, 2018

10 Scholarships Offered
Sponsor

Scholarship

			
					
Dimitrios and Antonia Bonnis Scholarship

1 scholarship of $1500.00

Greek Orthodox Community of East Vancouver

1 scholarship of $1500.00

**Konstantinos Liaskas Memorial		

1 scholarship of $1500.00

Peter Tsakumis Scholarship			

1 scholarship of $1000.00

George Bonnis Family Memorial Scholarship

1 scholarship of $1000.00

* In memory of all the Bonnis family members that served the AHEPA
organizations
AHEPA District #26			
1 scholarship of $1000.00

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ-

Daughters of Penelope & AHEPA Gladstone

1 scholarship of $1000.00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Andrew & Katie Clerides Scholarship		

1 scholarship of $1000.00

Mesotopitis & Mouzourakis Family Scholarship 1 scholarship of $1000.00

Σε σύνθετους όγκους της
στοματικής κοιλότητας, είναι
απαραίτητη η συνεργασία
δύο ομάδων: Η ομάδα των
ογκολόγων χειρουργών
κεφαλής και τραχήλου που είναι
υπεύθυνη για την αφαίρεση του
όγκου και την διασπορά του
στους τραχηλικούς λεμφαδένες
και η ομάδα των πλαστικών
επανορθωτικών χειρουργών
που είναι υπεύθυνη για την
αποκατάσταση του ελλείμματος
της εκτομής.
«Η συνεργασία των δυο
ομάδων είναι απαραίτητη
ώστε να εξασφαλισθεί ότι κάθε
μια ομάδα επικεντρώνεται
στον διακριτό της ρόλο
εξασφαλίζοντας την μικρότερη
δυνατή διάρκεια χειρουργικής
επέμβασης με τις λιγότερες
δυνατές επιπλοκές και
κατά συνέπεια ταχύτερη
αποθεραπεία του ασθενούς»
αναφέρει ο διευθυντής της
Πλαστικής και Επανορθωτικής
Μικροχειρουργικής του
νοσοκομείου Μετροπόλιταν
Ανδρέας Γραββάνης.
ΚΟΣΜΟΣ

Nikolaou Family Trade Scholarship		

1 scholarship of $1000.00

Eligibility criteria
Please read the eligibility instructions before completing the Application
a) Resident of British Columbia (includes students from B.C. studying outof-the Province)
b) Presently enrolled or accepted as a full-time student (minimum 24 credits)
at an accredited university or college and will continue in school in the
coming year
c) Recipients qualify for scholarships every other year
d) For the Konstantinow Liaskas Memorial Scholarship, added criteria of:
Greek or half Greek descent; an accomplished athlete; HCV membership
SCHOLARSHIP COMMITTEE MEMBERS
George Vassilas

778-872-2600

John Preovolos, Paul Michael, Bernadette Falias,
George Skrivanos, Kosta Nikolaou
Applications and related material must be filed with the members of the
Scholarship Committee listed above or mailed to:
Box 108 - 4500 Arbutus Street
Vancouver, BC V6J 4A2
Attention:Scholarshipcommittee
VIA EMAIL: falias01@telus.net

The deadline for filing an application is December 1, 2018
SCHOLARSHIP DINNER
Sunday January 13, 2019
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Events Calendar—November 2018
Saturday

3

Sunday

11

40

Cocktails 6:30 pm
Dinner 7:30 pm

-

At the end of the
Divine Liturgy

Wednesday 14

7 p.m. start

Saturday

17

12 noon start

Sunday

25

4541 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Phone: 604-438-6432
Fax: 604-438-6400
www.GOEastVan.ca
GreekCommunity@telus.net

ΔΙΚΕΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Nick)
1924-2018

Liturgy

Πέθανε στο Βανκούβερ σε ηλικία 93
χρόνων ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΕΑΚΟΣ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και
μετανάστευσε στον Καναδά το 1956.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η ταφή του στο
κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial Park, Burnaby.

This Christmas Season,
we ask you to please help
us collect non-perishable
food, new or lightly-worn
clothes and toiletries
for the needy.
Thank you and
God bless you!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ— ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

PROGRAM OF DIVINE SERVICES — NOVEMBER 2018

Πέμπτη

1 Αγ. Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Όρθρος και Θεία Λειτουργία και Αγιασμός

8:30 — 10:30 π.μ.

Thursday

1 Saints Kosmas and Damien the Unmercenaries

8:30—10:30 a.m.

Κυριακή

4 Ε’ Λουκά, Αγ. Ιωαννικίου του Μεγάλου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.

8:30 — 11:30 π.μ.

Sunday

4 5th Sunday of Luke, Sts. Ioannikios the Great

8:30—11:30 a.m.

Τετάρτη

7 Εσπερινός—Σύναξις των Αρχαγγέλων

7—8:30 μ.μ.

Wednesday

7 Great Vespers—Synaxis of the Archangels

7—8:30 p.m.

Πέμπτη

8 Σύναξις Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία

8:30 — 10:30 π.μ.

Thursday

8 Synaxis of the Holy Archangels Michael and Gabriel

8:30—10:30 a.m.

Παρασκευή

9 Αγ. Νεκταρίου επ. Πενταπόλεως
Όρθρος και Θεία Λειτουργία

8:30 — 10:30 π.μ.

Friday

9 St. Nektarios of Pentapolis

8:30—10:30 a.m.

Κυριακή
Ημέρα
Πεσόντων

11 Η’ Λουκά, Αγ Μηνά Θαυματουργού
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

8:30 — 11:30 π.μ.

Sunday

Remembrance Day

8:30—11:30 a.m.

Κάσσαρη (6 μήνες)

11 8th Sunday of Luke, St. Menas the Wonderworker
Storybook Sunday.

Πέμπτη

15 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

7—8:15 μ.μ.

Thursday

15 Service for Health (Paraklesis) to the Theotokos

7— 8:15 p.m.

Κυριακή

18 Θ’ Λουκά, Αγ. Πλάτωνος Μεγαλομάρτυρος 8:30—11:30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.

Sunday

18 9th Sunday of Luke, St. Plato the Great Martyr

8:30—11:30 a.m.

Τετάρτη

21 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

8:30—10:30 π.μ.

Wednesday

21 THE ENTRANCE OF THE THEOTOKOS IN THE TEMPLE

8:30—10:30 a.m.

Κυριακή της
Νεολαίας

25 ΙΓ’ Λουκά, Αγ. Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.

8:30 — 11:30 π.μ.

Youth
Sunday

25 13th Sunday of Luke, St. Katherine the Great Martyr

8:30—11:30 a.m.

Παρασκευή

30 Αγ. Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία

8:30—10:30 π.μ.

Friday

30 St. Andrew the First-Called Apostle

8:30—10:30 a.m.

+ Μνημόσυνα: Γεωργία Ισιδώρου (3 χρόνια), Χαρίκλεια

Στην σύζυγό του Ελένη, στα παιδιά
του Αλεξάνδρα (Μάϊκ), Chris (Lisa).
Dimitria (Alan), Maria (Robert) και
στα 11 εγγόνια Nikolas (Maria), A,
Paulina, Alexa, Amanda (Matthew), Kate (Joseph), Nicholas, Paulina, Alexa, Christina, Eleni, Alan Jr., Joseph, Michael και δυο
δισέγγονα Ματέο και Μίλα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

TANEA Team 30 Οκτωβρίου 2018
Πυρά εναντίον εναντίον του
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα ήρθαν
και από την Ενωση Κεντρώων -όπως
και από σύσσωμη την αντιπολίτευσησχετικά με την συνταγματική
αναθεώρηση που δρομολογεί ο
πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για
«έλλειψη βούλησης στην πιστή
εφαρμογή του Συντάγματος».

+ Memorials: Georgia Isidorou (3 yrs), Chariclia Kassaris (6 months)

THIS MONTH’S YOUTH PROGRAMS

Sunday

18 Sunday School

4 Sunday School
5 JOY, GOYA & Dance
11 Storybook Sunday

Monday
Sunday
Monday

19 JOY, GOYA and Dance
25 Sunday School
26 JOY, GOYA & Dance

6:30—8:30 p.m.

Hadjisavvas (3 yrs)

+

+Μνημόσυνα: Νικόλαος Δικεάκος (40 μέρες), Παναγιώτης Χατζησάββας (3 χρόνια)

Sunday
Monday
Sunday

ΠΕΝΘΗ

6:30—8:30 p.m.
6:30—8:30 pm

Επίθεση κατά Τσίπρα

Ενωση Κεντρώων: Το Σύνταγμα πάσχει
από έλλειψη βούλησης πιστής εφαρμογής
Πυρά εναντίον εναντίον του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα ήρθαν και από την
Ενωση Κεντρώων σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση που δρομολογεί
ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «έλλειψη βούλησης στην πιστή εφαρμογή
του Συντάγματος»

«Το Σύνταγμα δεν πάσχει από
επιτακτική ανάγκη αλλαγών, αλλά από έλλειψη βούλησης για την
πιστή εφαρμογή του», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κεντρώων,
εκφράζοντας την αντίθεσή της «στην θεσμική μείωση του ρόλου της
Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας» καθώς «δεν είναι δυνατόν, η Επίσημη
Εκκλησία μας να έχει την ίδια αξία με αιρέσεις και λοιπά δόγματα», «δεν
μπορούν κάποιοι υπό τον μανδύα του εκσυγχρονισμού να φέρουν την
Επίσημη Εκκλησία μας στο ίδιο επίπεδο με τα χίλια άλλα δόγματα που
υπάρχουν».
Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΚ διαπιστώνει ότι οι κυβερνήσεις καθημερινά
παραβιάζουν το Σύνταγμα, λέγοντας χαρακτηριστικά «μήπως πρέπει να
απολογηθούν και τα δυο αυτά κόμματα για τις συνεχείς παραβιάσεις του
Συντάγματος;» και καταλήγει:
«Εμείς στην Ένωση Κεντρώων θεωρούμε ανάγκη να αλλάξει ο νόμος
περί ευθύνης υπουργών, να κοπούν τα προνόμια των πολιτικών και να
απαγορευτεί στους βουλευτές να προδίδουν το κόμμα τους, υποχρεωμένοι
σε περίπτωση διαφωνίας να παραδίδουν την έδρα τους. Όλα τα άλλα που
συζητούνται αποτελούν «το μελάνι της σουπιάς που θέλει να θολώσει τα
νερά».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Greek Seniors Society
3634 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel:604-737-8070
Tην Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου θα
πραγματοποιηθεί η δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ανάγνωση Πρακτικών
Αναφορά Ταμία
Αναφορά Προέδρου επί των πεπραγμένων
Ελεύθερα θέματα
Εκλογή εξελεγκτικής Επίτροπης 3 μέλη για δυό χρόνια
Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής 3 μέλη
Προτάσεις μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Θα ακολουθήσει γεύμα για όλα τα μέλη
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Ντίνος Κουρτέσης
Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

St. George’s Philoptochos Ladies Society Annual Fall Luncheon
St. George’s Philoptochos Ladies Society held their Annual Fall Luncheon on October 13, 2018 in the
Hellenic Centre. Over 170 Ladies attended this fundraiser to help and support those in need.
Athena Antonopoulos, vice-president, welcomed and thanked the ladies for their attendance. Mrs.
Vouli Kontopoulos was honoured and was presented with a pin for her devotion and commitment to St.
George’s Philoptochos, as past president.
Mrs. Soula Kletas spoke to the ladies on “Healing”, a most interesting and informative subject for all.
A most sincere and heartfelt thank you to Mr. Greg Nikas and Mr. Vangeli Korres for the preparation
of a very lovely lunch enjoyed by all. Thank you also to the volunteers and to everyone who came to
support Philoptochos in its endeavours to raise funds for the needy.
“Your support allows us to support those in need.”

Right:Vouli Kontopoulos was honoured and was presented with a pin
for her devotion and commitment to St. George’s Philoptochos, as past
president.
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