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50 ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Prime Minister welcomes new Cabinet
November 20, 2019
Ottawa, Ontario

Με την συμμετοχή εκατοντάδων πιστών που κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ τον οποίον υπηρέτησε για 45 χρόνια
γιορτάσθηκε στο κοινοτικό κέντρο μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής
3ης Νοεμβρίου 2019 η 50η επέτειος του π. Δημητρίου Παρτσάφα από
την χειροτονία του.
Με ιδιαίτερα συγκινητικά και θερμά λόγια ο π. Οδυσσέας Δρόσος στην
ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο του π. Παρτσάφα ο οποίος με υπομονή,
με ανεκτικότητα και αγάπη θέτοντας τον εαυτόν του στην υπηρεσία
της Εκκλησίας. Μιας Εκκλησίας η οποία σήμερα (03-11-19) δείχνει την
εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη της στο πρόσωπό του και της οικογένειάς
του. Μετά την Θεία Λειτουργία παρέθεσαν γεύμα στο ελληνικό κέντρο
της Κοινότητας.
Αριστερά με
το μικρόφωνο
η νέα Γενικός
Πρόξενος της
Ελλάδος στο
Βανκούβερ,
η κα Ελένη
Γεωργοπούλου,
δίπλα της η κα
Ρούλα Λιάσκα
στο χορό
των Συλλόγων
¨Μέγας
Αλέξανδρος”
Μακεδόνων
και
του Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Β.Κ. Σάββατο
9 Νοεμβρίου
2019.

30 Χρόνια από την Πτώση του Τείχους
του Βερολίνου. Το τείχος της Λευκωσίας
παραμένει
9 Νοεμβρίου 1989 : 30 Χρόνια από την Πτώση του Τείχους
του Βερολίνου
9 novembre 1989 : 30 ans de la chute du mur de Berlin.

30 χρόνια πριν το τείχος του Βερολίνου έπεσε και μια μεγάλη χώρα
έπαψε να είναι διαιρεμένη. Ας ελπίσουμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα
να πέσει το “τείχος της Λευκωσίας” και να ενωθεί η τελευταία
διαιρεμένη πρωτεύουσα που είναι ημικατεχόμενη εδώ και 45 χρόνια.
Depuis 30 ans, un pays a cessé d’être divisé. Nous espérons que
le moment est enfin
venu pour que le mur
de Nicosie disparaisse à son tour et que
la dernière capitale
européenne, divisée
et occupée depuis 45
ans, redevienne libre

O

n election day, Canadians chose to continue moving forward. From coast to coast to coast, people
chose to invest in their families and communities, create good middle class jobs, and fight climate
change while keeping our economy strong and growing. Canadians sent the message that they want us to
work together to make progress on the issues that matter most, from making their lives more affordable
and strengthening the healthcare system, to protecting the environment, keeping our communities safe,
and moving forward on reconciliation with Indigenous peoples. People expect Parliamentarians to work
together to deliver these results, and that’s exactly what this team will do.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the members of Cabinet following the swearing-in
ceremony. This team will work to deliver real, positive change for all Canadians.
The members of the Cabinet are:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chrystia Freeland becomes Deputy Prime Minister and Minister of Intergovernmental Affairs
Anita Anand becomes Minister of Public Services and Procurement
Navdeep Bains becomes Minister of Innovation, Science and Industry
Carolyn Bennett remains Minister of Crown-Indigenous Relations
Marie-Claude Bibeau remains Minister of Agriculture and Agri-Food
Bill Blair becomes Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
Bardish Chagger becomes Minister of Diversity and Inclusion and Youth
François-Philippe Champagne becomes Minister of Foreign Affairs
Jean-Yves Duclos becomes President of the Treasury Board
Mona Fortier becomes Minister of Middle Class Prosperity and Associate Minister of Finance
Marc Garneau remains Minister of Transport
Karina Gould becomes Minister of International Development
Steven Guilbeault becomes Minister of Canadian Heritage
Patty Hajdu becomes Minister of Health
Ahmed Hussen becomes Minister of Families, Children and Social Development

(Continued Page 2)

Αποθέωση Τσιτσιπά – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ
Τα διεθνή ΜΜΕ υποκλίνονται στο ταλέντο του 21χρονου τενίστα
ΤοΒΗΜΑ Team 18.11.2019
Με ένα φοβερό backhand ο Στέφανος Τσιτσιπάς «διέλυσε»
τον Ντομινίκ Τιμ και από πρίγκιπας έγινε βασιλιάς του τένις
και ειδικά του ATP Finals. Βέβαια δεν επρόκειτο για ένα απλό
χτύπημα που απλά μπέρδεψε τον αντίπαλο, αλλά για ένα φοβερό
backhand με ταχύτητα 170 χιλιομέτρων την ώρα που δεν άφησε
κανένα περιθώριο στον αντίπαλο.
Περιθώρια δεν είχαν μάλιστα και τα ξένα μέσα ενημέρωσης,
τα οποία υποκλίθηκαν στον Έλληνα τενίστα λίγη ώρα μετά την
τεράστια νίκη στον τελικό ATP Finals με 2-1 σετ.
Υπόκλιση διεθνών μέσων σε Τσιτσιπά
Το BBC έγραψε: «Το έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς» και
προσθέτει: «Ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το ATP Finals».
Ο Guardian αναφέρει: «Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Τιμ σε ένα δραματικό αγώνα και κατέκτησε το ATP Finals»
Η As συμφωνεί με την L’ Equipe: «Ένας μαέστρος 21 ετών».
Το SkySports αναφέρει: «Στο ντεμπούτο του ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το ATP Finals, νικώντας τον Ντόμινικ
Τιμ».
Στην ιστοσελίδα της ATP ο Έλληνας πρωταθλητής αποκαλείται ο «Νέος βασιλιάς του Λονδίνου» και προσθέτει:
«Έγινε ο πρώτος τενίστας από την Ελλάδα που κατέκτησε το ATP Finals».
Η L’ Equipe από την πλευρά της έγραψε στην ηλεκτρονική της σελίδα: «Μαέστρος ο Τσιτσιπάς. Η μεγαλύτερη
στιγμή στην καριέρα του. Νίκησε τον Τιμ στον τελικό και πήρε το ATP Finals».
Η ιταλική Gazzetta dello Sport γράφει: «Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Τιμ και κατέκτησε το τρόπαιο στο Λονδίνο.»
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Prime Minister welcomes new Cabinet
(Continued from page 1)

*
Mélanie Joly becomes
Minister of Economic Development and Official Languages
*
Bernadette Jordan
becomes Minister of Fisheries,
Oceans and the Canadian Coast
Guard
*
David Lametti remains
Minister of Justice and Attorney
General of Canada
*
Dominic LeBlanc becomes President of the Queen’s
Privy Council for Canada
*
Diane Lebouthillier
remains Minister of National
Revenue
*
Lawrence MacAulay
remains Minister of Veterans
Affairs and Associate Minister of
National Defence
*
Catherine McKenna becomes Minister of Infrastructure
and Communities
*
Marco E. L. Mendicino
becomes Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
*
Marc Miller becomes
Minister of Indigenous Services
*
Maryam Monsef
becomes Minister for Women
and Gender Equality and Rural
Economic Development
*
Bill Morneau remains
Minister of Finance
*
Joyce Murray becomes
Minister of Digital Government
*
Mary Ng becomes Minister of Small Business, Export
Promotion and International
Trade
*
Seamus O’Regan
becomes Minister of Natural
Resources
*
Carla Qualtrough becomes Minister of Employment,
Workforce Development and
Disability Inclusion
*
Pablo Rodriguez
becomes Leader of the Government in the House of Commons
*
Harjit Sajjan remains
Minister of National Defence
*
Deb Schulte becomes
Minister of Seniors
*
Filomena Tassi becomes Minister of Labour
*
Dan Vandal becomes
Minister of Northern Affairs
*
Jonathan Wilkinson becomes Minister of Environment
and Climate Change
The Government of Canada
represents Canadians in every
part of the country. That is why
the Prime Minister has asked
Jim Carr to serve as his special
representative for the Prairies.
Born and raised in Winnipeg,
he will ensure that the people
of Alberta, Saskatchewan, and
Manitoba have a strong voice in
Ottawa.

Pablo Rodriguez will be assuming the responsibility of Quebec
Lieutenant.
Canadians expect their Parliamentarians to work together on
their behalf. Under the leadership of Government House
Leader Pablo Rodriguez, the
following team will work with
all parties to make progress on
the priorities that matter most to
Canadians:
*
Kirsty Duncan will
serve as Deputy Leader of the
Government in the House of
Commons
*
Mark Holland will
serve as Chief Government Whip
*
Ginette Petitpas Taylor
will serve as Deputy Government Whip
*
Kevin Lamoureux will
serve as Parliamentary Secretary
to the Leader of the Government
in the House of Commons
The Prime Minister also announced changes to the structure
and mandate of the Cabinet
committees to reflect Canadians’
top priorities.
The new list of Cabinet committees is as follows:
*
Cabinet Committee on
Agenda, Results and Communications
*
Cabinet Committee on
Operations
*
Cabinet Committee on
Global Affairs and Public Security
*
Cabinet Committee on
Reconciliation
*
Cabinet Committee on
Economy and the Environment
*
Cabinet Committee on
Health and Social Affairs
*
Treasury Board
*
Incident Response
Group

“Today, I can introduce the
strong, diverse, and experienced
team that will work together to
tackle the big issues that matter
to people from coast to coast to
coast. Whether it’s making life
more affordable for the middle
class, taking action on climate
change, or keeping our communities safe we will continue
working tirelessly for all Canadians.”
The Rt. Hon. Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada
*
The current Ministry
consists of the Prime Minister
and 36 ministers. In keeping
with the precedent set in the previous Ministry, there is an equal
number of women and men.
*
The Government of
Canada will provide support to
the new portfolios as follows:
*
The Minister of Diversity and Inclusion and Youth
will be supported by Canadian
Heritage.
*
The Minister of Middle
Class Prosperity and Associate
Minister of Finance will be supported by Finance Canada.
*
The Minister of Economic Development and Official
Languages will be supported by
Innovation, Science and Economic Development Canada,
with additional support from Canadian Heritage. The Minister is
also responsible for the regional
development agencies.
*
The Minister for Women and Gender Equality and
Rural Economic Development
will be supported by Women and
Gender Equality Canada with
additional support from Infrastructure Canada and Innovation,
Science and Economic Development Canada.
*
The Minister of Small
Business, Export Promotion
and International Trade will
be supported by Global Affairs
Canada, with additional support
from Innovation, Science and
Economic Development Canada.

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

Οι άγιες μέρες που έρχονται ας φέρουν την ευτυχία
στο σπίτι σας και ο καινούργιος χρόνος ας είναι
γεμάτος όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα.
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Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Την Κυριακή3 Νοεμβρίου
2019 ανέβηκα στο κέντρο της
Αθήνας και είδα μίαομάδα
απεργών , έξω από το Υπουργείο
Οικονομικών στο ύψος του
Μετρό τηςΠανεπιστημίου. Αιτία
της απεργιακής κινητοποίησης
ήταν η παραβίαση της αργίας
της Κυριακής, μια που η
συγκεκριμένη Κυριακή είχε
μετατραπεί υποχρεωτικά σε
εργάσιμη.
Από το έντυπο πληροφορήθηκα
ότι υπάρχει πλειοψηφική
απόφαση του ΣτΕγια τις
‘’32 Κυριακές’’ , οι οποίες
μετατράπηκαν σε …εργάσιμες.
‘Ηδη, κατά τηνπερίοδο Μαϊου
– Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι
στα καταστήματα του Δήμου
Αθηναίων και σε άλλες περιοχές
που χαρακτηρίστηκαν ως
‘’τουριστικές’’ βίωσαν,κανονικά
και με τον νόμο, «την
τρομοκρατία του να καλείσαι να
δουλεύεις κάθε
Κυριακή, ενώ μπροστά μας
έχουμε και τις 3 συνεχόμενες
Κυριακές τουΔεκεμβρίου (λόγω
των εορτών)». Και το αίτημά
τους είναι :
Ούτε 52, ούτε 32, ούτε
κι 8! Καμία Κυριακή
τα μαγαζιά ανοιχτά! Τα
εργατικάσυμφέροντα μπροστά.
Άμεση νομοθετική κατοχύρωση
της Κυριακάτικης αργίας.
Βέβαια, γνώριζα ήδη ότι εδώ και
πολλά χρόνια καταστρατηγείται
συστηματικά η αργία της
Κυριακής, η οποία, εκτός από
εργασιακό δικαίωμα (όπως την
εισπράττουν οι εργαζόμενοι)
είναι επίσης και θρησκευτικό
δικαίωμα και υποχρέωση μαζί,
για μας τους Χριστιανούς
Ορθοδόξους. Ο Κοσμάς ο
Αιτωλός, ο επονομαζόμενος
και Πατροκοσμάς, πέραν του
τεράστιου έργου του για την
Ελλάδα και την Ορθοδοξία,
ηταν ένθερμος υπερασπιστής
της αργίας της Κυριακής,
πράγμα που πλήρωσε με την
ζωή του και ας δούμε πως. Ο
Πατροκοσμάς (1714 – 1779),
ήταν ιερωμένος, έζησε σε μία
εποχή της τουρκοκρατίας, όπου
ο χριστιανικός πληθυσμός
της Ελλάδας κινδύνευε με
εξισλαμισμό. Ο ίδιος γύριζε
όλη την Ελλάδα, κηρύσσοντας
τον λόγο του Θεού στους
σκλαβωμένους Έλληνες και
απετέλεσε ανάχωμα για τον
εξισλαμισμό του. Τα τελευταία
χρόνια της ζωής του τα πέρασε
στην Ήπειρο, όπου εκεί
συγκρούσθηκε με τους Εβραίους
των Ιωαννίνων, λογω της αργίας
της Κυριακής.
Από το βιβλίο του μακαριστού
Μητροπολίτου Φλωρίνης,
Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου,
‘’ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ’’,
σελιδα 41 , διαβάζουμε :
« Μέ τήν θερμήν , τήν πύρινην
διδασκαλίαν, κατώρθωσε νά
καταργήση τά παζάρια (γιά τούς
Χριστιανούς) τής Κυριακῆς
(στά Ἰωάννινα) καί νά μεταφέρη
ταυτα είς τήν ἡμέραν του
Σαββάτου, πρός μεγάλην λύπην
των Εβραίων, οί οποίοι καί τόν
ἐμίσησαν θανασίμως»
ΒΛΕΠΕΤΕ, ΟΙ ΕΒΡΑΊΟΙ
ΤΗΡΟΥΣΑΝ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ
ΤΗΝ ΑΡΓΙΑΝ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΥΛΑΓΑΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ
ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΑ
ΕΒΡΑΪΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΨΩΝΙΣΟΥΝ.
Oι Εβραίοι έδωσαν 1.000
‘’άσπρα’’ νομίσματα,(ποσόν
τεράστιο για την εποχή εκείνη),
στον Κουρτ πασά του Βερατίου,
για να ‘’βγάλει από την μέση’’
τον Πατροκοσμά. Και πράγματι,
ο πσσάς αποφάσισε τον θάνατό

του. Όταν ο Πατροκοσμάς
απευθύνθηκε στον Κουρτ
πασά για να λάβει την άδεια
να κηρύξει στην περιοχή του,
ο πασάς όχι μόνο ’’δέχθηκε’’,
αλλά του έδωσε και συνοδεία
στρατιώτες για να τον πάνε
στο χωριό Κολικόντασι, της
Βορείου Ηπείρου κοντά στον
Αψό ποταμό. Καθ’ οδόν, όμως,
οι στρατιώτες σταμάτησαν και
του ανακοίνωσαν ότι θα τον
κρεμάσουν, κατ’ εντολήν του
πασά. Ο Πατροκοσμάς, όμως το
ήξερε ήδη και τους ζήτησε να
τον αφήσουν να προσευχηθεί
πρώτα, πράγμα που έγινε. Μετά
οι στρατιώτες τον κρέμασαν σε
ένα δέντρο και έριξαν το πτώμα
του στον Αψό ποταμό. Ήταν 24
Αυγούστου 1779.
Παρά την πέτρα που του είχαν
δέσει στον λαιμό, το λείψανό
του επέπλεε, και μάλιστα
ΟΡΘΙΟ.. Βρέθηκε από τον ιερέα
Μάρκο κι ενταφιάσθηκε στη
Μονή της Θεοτόκου Αρδονίτσας
Β. Ηπείρου, όπου και ανευρέθη.
Ως άγιος ανακηρύχθηκε
επίσημα από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο στις 20 Απριλίου
του 1961 και η μνήμη του
τιμάται στις 24 Αυγούστου
(ημέρα του θανάτου του).
Αλλά, ας δούμε τι είπε ο ίδιος ο
Πατροκοσμάς για την Αργία της
Κυριακής :
Το μεγελείον της Κυριακής
ημέρας
Επήγεν ο Κύριος εις την
κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ,
την Εύαν και το γένος του.
Ανέστη την τρίτην ημέραν.
Εφάνη δώδεκα φορές εις τους
Αποστόλους του. Έγινε χαρά
εις τον ουρανόν, χαρά εις την
γην και εις όλον τον κόσμον
φαρμάκι και σπαθί δίστομον
εις την καρδίαν των Εβραίων
και μάλιστα του διαβόλου.
Δια τούτο και οι Εβραίοι δεν
κατακαίονται άλλην ημέραν
τόσον, ωσάν την Κυριακήν,
όπου ακούουν τον παπά μας
να λέγη: «Ο αναστάς εκ
νεκρών Χριστός ο αληθινός
Θεός ημών». Διότι εκείνο
όπου εσπούδαζον οι Εβραίοι
να κάμουν δια να εξαλείψουν
το όνομα του Χριστού μας,
εγύρισεν εναντίον της κεφαλής
των. Πρέπει και ημείς, αδελφοί
μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα
περισσότερον την Κυριακήν,
όπου είνε η Ανάστασις του
Χριστού μας. Διότι Κυριακήν
ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός
της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και Αειπαρθένου Μαρίας.
Κυριακήν ημέραν μέλλει ο
Κύριος να αναστήση όλον τον
κόσμον.
Πρέπει και ημείς να
εργαζώμεθα τας έξ ημέρας
δια ταύτα τα μάταια, γήινα
και ψεύτικα πράγματα, και
την Κυριακήν να πηγαίνωμεν
εις την εκκλησίαν ξαι να
στοχαζώμεθα τας αμαρτίας
μας, τον θάνατον, την κόλασιν,
τον παράδεισον, την ψυχήν
μας όπου είνε τιμιωτέρα από
όλον τον κόσμο, και όχι να
πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν
και να κάμνωμεν αμαρτίας
ούτε να εργαζώμεθα και
να πραγματευώμεθα την
Κυριακήν.
Εκείνο το κέρδος όπου γίνεται
την Κυριακήν είνε αφωρισμένο
και κατηραμένο, και βάνετε
φωτιά και κατάρα εις το
σπίτι σας και όχι ευλογίαν κσε
θανατώνει και ή σε θανατώνει
ο Θεός παράκαιρα, ή την
γυναίκα σου, ή το παιδί σου,
ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον
κακόν σου κάμνει.
Όθεν, αδελφοί μου δια να μή
πάθετε κανένα κακόν, μήτε
ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ
σας συμβουλεύω να φυλάγετε
την Κυριακήν, ωσάν όπού είνε
αφιερωμένη εις τον Θεόν.

Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί
μου; Tην φυλάγετε την
Κυριακήν; Αν είσθε χριστιανοί,
να την φυλάγετε. Έχετε
εδώ πρόβατα; To γάλα της
Κυριακής τι το κάμνετε;
Άκουσε, παιδί μου να το
σμίγης όλο και να το κάμνης
επτά μερίδια και τα έξ μερίδια
κράτησέ τα δια τον εαυτόν

σου, και το άλλο μερίδιον της
Κυριακής, αν θέλης, δώσε το
ελεημοσύνην εις τους πτωχούς
ή εις την Εκκλησίαν, δια να
ευλογήση ο Θεός τα πράγματά
σου. Και αν τύχη ανάγκη και
θέλης να πωλήσης πράγματα
φαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο
το κέρδος μη το σμίγεις εις
την σακκούλα σου, δια να σας
φυλάγη ο Θεός .

Πόσην σημασίαν δίδει ο
άγιος Κοσμάς εις την τήρησιν
της Κυριακής αργίας! Αλλά
δυστυχώς η ημέρα αύτη, η
οποία θα έπρεπε να διακρίνεται
των υπολοίπων ημερών της
εβδομάδος δια την εξαιρετικήν
λάμψιν των καλών έργων,
σήμερον καταπατείται.
Θωμαϊς Παριάνου

Community event

Rebooting the Greek Language XR exhibit ‘Between
Worlds’ launches at Museum of Vancouver
November 27, 2019
On Tuesday evening, SFU’s Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies launched a Greek
Civilization Experience extended reality exhibit entitled ‘Between Worlds’ with partners at the Museum
of Vancouver.
The exhibit was developed as a pilot project by the SNF New Media Lab and Dr.
Nick Hedley’s Spatial Interface Research
Lab in SFU’s Dept. of Geography, under
the auspices of the Greek Ambassador
to Canada, Dimitrios Azemopoulos. The
work was completed under the umbrella
of the Rebooting the Greek Language
project, which is bringing together
revolutionary pedagogy and cutting-edge
technologies for Greek language education throughout the diaspora. This project
was made possible with generous funding
from the Stavros Niarchos Foundation.
The content of the ‘Between Worlds’
exhibit aligns with British Columbia’s
new Grade 7 social studies curriculum and includes virtual and augmented experiences that span a range
of geographic scales and contexts, such as: looking through a doorway in museum space, to experience
the daily domestic life of an ancient Greek home in virtual space, witnessing a famous Greek naval battle
from the perspective the deck of a warship, a journey deep into the underworld, rebuilding a ruined Tholos, and participating in ancient rituals. Physical objects and historical artifacts will be the starting point
of these engagements, while the story arc and narratives that accompany them bring an elevated historical meaning to the student’s learning outcomes.
This pilot project’s main goal is to collect
survey data from student participants
to gauge the engagement and learning
experience. If successful, the project will
then have the opportunity to be replicated and re-calibrated to showcase other
cultures and histories to areas of BC and
Canada where accessibility is an issue
and concern.
The launch event, called ‘Found in Translation’, also provided an opportunity for
reflection following the passing over the
summer of the Centre’s founding director,
Professor André Gerolymatos. André’s
determination and hard work made SFU
a leading institution for the study and
promotion of Greece’s history, language
and culture and have prepared the way for future successes. During the event, the Centre’s new director, Dr.
Dimitris Krallis, publicly launched a call for support
for an André Gerolymatos Memorial Fund at Simon
Fraser University, to provide him with an enduring
legacy at the university. Mrs. Beverly Gerolymatos
was on hand as well.
We were pleased to be joined at the event by SFU’s
Vice President, Advancement and Alumni Engage-

ment, Mike den Haan, as well as members of the
local Greek community. We were also pleased to be
joined by the Dean of the Faculty of Arts and Social
Sciences, Dr. Jane Pulkingham, as well as the newly
installed Greek Consul General, Eleni Georgopoulou, both of whom spoke on the occasion. The
Centre looks forward to holding more community-focused events such as this in the future.
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Ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού
Θρόνου πραγματοποιεί ομιλία με θέμα:
Ο Πατριάρχης Των Αγίων

Ο Ιερολογιώτατος Δρ. π. Ιωάννης Χρυσαυγής, Αρχιδιάκονος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξέχων θεολόγος και συγγραφέας,
επισκέφτηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά μεταξύ της
22ης και 24ης Νοεμβρίου 2019.
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου,
ο π. Ιωάννης πραγματοποίησε πνευματική ομιλία στον Ι.Ν. του Αγίου
Νικολάου Τορόντο, με τίτλο: Ο Πατριάρχης των Αγίων: Σύγχρονοι
Ορθόδοξοι Γέροντες που αναγνωρίστηκαν ως Άγιοι από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο.

Με την χορηγία της Αρχιεπισκοπής και των Αρχόντων του Οικουμενικού
Πατριαρχείου του Καναδά, η ομιλία συγκέντρωσε εκατοντάδες πιστών από
την ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. Ο π. Ιωάννης μίλησε με ευφράδεια
και μεγάλη ευλάβεια για τις ιερές και γεμάτες χάρη ζωές των σύγχρονων
Γερόντων που έχουν εισέλθει, ή σύντομα θα εισέλθουν στον επίσημο
κατάλογο των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι πιστοί, που πραγματικά
συγκινήθηκαν από τους λόγους του π. Ιωάννη, άκουσαν προσεκτικά την
ωριαία ομιλία, η οποία προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση για τους θεατές
στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο.
Μετά την ομιλία, η κοινότητα του Αγίου Νικολάου προσέφερε σε όλους
τους συμμετέχοντες καφέ και αναψυκτικά.
Το επόμενο πρωί ο Ιερολ. Δρ. Ιωάννης Χρυσαυγής έκανε κύρηγμα στο
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ΙΓ΄ Κυριακής του Λουκά, Του πλούσιου νέου.
Κατά την επίσκεψή του στην Αρχιεπισκοπή, ο π. Ιωάννης επισκέφτηκε την
Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Μπόλτον.
Η Αρχιεπισκοπή και οι Άρχοντες του Καναδά ευχαριστούν θερμά τον π.
Ιωάννη Χρυσαυγή για την επίσκεψη του στο Τορόντο κατά την περίοδο
της Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, και επίσης συγχαίρουν τον
π. Φανούριο προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, την Πρόεδρο της
Κοινότητος του Αγίου Νικολάου κα. Α. Σωτηροπούλου, μαζί με όλους Αιδ.
Πατέρες – συμπεριλαμβανομένων του Πανοσιολ. π. Αλεξάνδρου Σαλμά
Διευθυντή της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του
Τορόντο και του π. Παναγιώτη Αυγερόπουλου Προέδρου του Συνδέσμου
Κληρικών που στήριξαν και κατέστησαν την ομιλία τόσο επιτυχή.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο οποίος αυτό το διάστημα είναι μέλος της
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναχώρησε
για την Κωνσταντινούπολη, για τις συνεδριάσεις της Συνόδου και για τις
εορταστικές εκδηλώσεις για την θρονική εορτή του Πατριαρχείου, του
Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου (30 Νοεμβρίου).
Ο Αρχιεπίσκοπος θα ενημερώσει τον Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την εκδήλωση, καθώς και τις προσπάθειες
της Αρχιεπισκοπής και των Αρχόντων του Καναδά, για την προώθηση του
θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της θρησκευτικής ελευθερίας
για όλους.

Outlook 2020: Stark regional differences underscore Canadians’
economic confidence for the year ahead
Quebecers most positive about economic outlook, Albertans most anxious
________________________________________

November 15, 2019 – Despite relatively strong indicators for Canada’s economic growth in the year
ahead, Canadians themselves are twice as likely to say they expect a worsening of economic conditions
(43%) rather than an improvement (21%) at the provincial level.
That said, the latest public opinion survey from the non-profit Angus Reid Institute shows the story
varies greatly by region.
In Quebec, residents are slightly more
likely to say that conditions in the
province will improve (30%) instead
of worsen (24%), while in Alberta,
four-in-five residents (79%) say the
economy in their province will deteriorate over the next year.
The study also finds that despite wage
growth rising this year to its highest
levels since 2009, a considerable
number of Canadian workers say they
were left out of the pay increases.
While half of full- and part-time workers say they have received a raise over
the past twelve months, the other half
have not. Further, one-in-five workers
say they haven’t had a raise in at least
five years (6%), or ever (14%).
More Key Findings:
•
The number of Canadians
who are concerned about potential household job losses is close to unchanged since the beginning of
Justin Trudeau’s first term. Four-in-ten (43%) say this is a concern for them currently (highest in Alberta at 64%) while 46 per cent said this in January of 2016
•
Among those who have received a raise, just one-in-ten (9%) say it made a significant positive impact on their financial well-being. Half (50%) say it was of negligible effect.
•
Economic expectations carry a political element. Just five per cent of those who voted for the
Conservatives expect the Canadian economy to improve over the next 12 months, compared to 44 per
cent of those who supported the Liberal Party. One-quarter of NDP voters (23%) expect the economy
to improve, while fewer Bloc Quebecois voters agree (15%
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Χριστουγεννιάτικη σαλάτα
Φτιάχνεται πανεύκολα και το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση.
Υλικά Συνταγής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 γραμ. λάχανο ψιλοκομμένο
2 καρότα τριμμένα
1 ξινόμηλο ψιλοκομμένο
2 κλωνάρια σέλερι ψιλοκομμένο
1 φλ. καλαμπόκι βρασμένο
1 φλ. ρόδια καθαρισμένα
1/2 φλ. καρύδια
Για τη σος
3 κ.σ. μαγιονέζα
1 κ.γλ. μουστάρδα
1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 κ.γλ. βαλσαμικό ξίδι

μαύρη μαλακή ζάχαρη, το αλάτι,
το πιπέρι, το κύμινο, τη ρίγανη
και το ξύδι.
• Ρίχνουμε 2 κεφ. σκόρδο (μαζί
με τις φλούδες τους) και 1 κύβο
κοτόπουλο και ανακατεύουμε
καλά.
• Φοράμε τα γάντια μας και
χαράσσουμε στη μέση το
χοιρινό μπούτι.
• Ανοίγουμε τα 2 κομμάτια
ρολό στη μέση και αφού ρίξουμε
όλη τη μαρινάδα σε ένα ταψί,
ρίχνουμε το κρέας. Γυρνάμε
το κρέας να πάει η μαρινάδα
παντού. Τυλίγουμε με μεμβράνη
το ταψί και το τοποθετούμε
στο ψυγείο για 6 ώρες. Κάθε 30
λεπτά, το γυρνάμε πλευρά να
πάει η μαρινάδα παντού.
• Όταν το αφαιρέσουμε,
προσθέτουμε 4-5 κ.σ.
ελαιόλαδο, τυλίγουμε το ταψί με
αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε
στους 160 βαθμούς για 4,5-5
ώρες.
• Σερβίρουμε αν θέλουμε με
πουρέ από κουνουπίδι.

Εκτέλεση

ΑΚΙΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ

Για την εύκολη Χριστουγεννιάτικη σαλάτα με λάχανο
και ρόδι, ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά σε σαλατιέρα.
Προσθέτουμε το καλαμπόκι, το ρόδι και τα καρύδια.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη σος και περιχύνουμε
τη σαλάτα. Ανακατεύουμε πολύ καλά και σερβίρουμε

Κολοκυθοκεφτέδες
µε κίτρινη κολοκύθα

Δέκα μυστικά που μόνο όσοι έχουν
πάει σε σχολή μαγειρικής γνωρίζουν
Μια σχολή μαγειρικής για σεφ μαθαίνει μυστικά στους
ανερχόμενους μάγειρες που δεν μπορεί εύκολα να βρει κανείς σε
κάποιο βιβλίο συνταγών.
Ωστόσο, μπορείτε να «κλέψετε» μερικά από τα χρήσιμα tips των
σεφ για να κάνετε πιο εύγευστα τα πιάτα σας.
Αυτά τα 10 κόλπα των επαγγελματιών ανέδειξε σε βίντεό που
ανήρτησε στο Youtube το κανάλι Bright Side:
1. Τέλεια μπριζόλα
Μην την ψήσεις κατευθείαν μόλις τη βγάλεις από το ψυγείο. Άφησέ
την για 1 ώρα εκτός ψυγείου, ώστε να έρθει σε θερμοκρασία
δωματίου και να ψηθεί ομοιόμορφα.
2. Τραγανή πέτσα στο ψάρι
Για να πετύχεις απίστευτα τραγανή πέτσα στο ψάρι, πριν το ψήσεις
στο γκριλ, άπλωσε στην επιφάνειά του λίγη μαγιονέζα με ένα πινέλο
μαγειρικής.
3. Κρεμώδης πουρές πατάτας
Πριν λιώσεις τις βραστές πατάτες για πουρέ, πέρασέ τες για λίγο από
το τηγάνι για να ξεφορτωθείς την περιττή υγρασία. Πρόσεξε μόνο
να μην τις τηγανίσεις!
4. Τέλεια ζύμη
Εάν έχεις σκοπό να φτιάξεις ζύμη για οποιαδήποτε παρασκευή,
φρόντισε να αφήσεις τα αβγά και το βούτυρο που πρόκειται να
χρησιμοποιήσεις για μερικές ώρες εκτός ψυγείου ώστε να έρθουν σε
θερμοκρασία δωματίου.
5. Γευστική σούπα
Συνήθως βράζεις τα λαχανικά και στη συνέχεια τα λιώνεις με το
ραβδομπλέντερ για να κάνεις σούπα βελουτέ, σωστά; Δοκίμασε
να καραμελώσεις πρώτα κάποια από αυτά, όπως τα κρεμμύδια για
παράδειγμα, για να εμπλουτίσεις τη γεύση της σούπας σου.
6. Αφράτα pancakes
Πρόσθεσε 2 κουταλιές της σούπας ξινή κρέμα στο μίγμα για pancakes για να τα κάνεις απίστευτα αφράτα και λαχταριστά.
7. Επαγγελματική σάλτσα ντομάτας
Πρόσθεσε πολύ μικρή ποσότητα ζάχαρης, για να εξισορροπήσεις
την οξύτητα της ντομάτας.
8. Εντυπωσιακά τηγανητά αβγά
Για αβγά που αξίζουν μια θέση στα Instastories σου, ζέστανε ένα
τηγάνι πάνω από χαμηλή φωτιά και πρόσθεσε λίγο βούτυρο. Μόλις
λιώσει και πριν αρχίσει να «πετάει», πρόσθεσε το αβγό.
9. Τραγανές πίτες
Τοποθέτησε ένα μπολ με νερό στο φούρνο κάτω από τις πίτες
σου, ώστε να παραμείνουν τραγανές (και όχι στεγνές) χάρη στους
υδρατμούς.

Υλικά Συνταγής
• 500 γραμ. κολοκύθα
καθαρισμένη
• 1 ξερό κρεμμύδι τριμμένο
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. δυόσμο
φρεσκοκομμένος
• 1 αυγό χτυπημένο
• 2 κ.σ. κεφαλοτύρι
• 3-4 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη (ή
λίγο αλεύρι)
• αλάτι
Εκτέλεση
Για τους κολοκυθοκεφτέδες με
κίτρινη κολοκύθα, τρίβουμε
πρώτα την κολοκύθα σε
μπολ, προσθέτουμε το
κρεμμύδι τριμμένο, τα φρέσκα
κρεμμυδάκια, το δυόσμο, το
αυγό και το κεφαλοτύρι.
Τα ανακατεύουμε πολύ καλά
με σύρμα ή με το χέρι και
αλατοπιπερώνουμε το μείγμα.
Λίγη λίγη ρίχνουμε τη φρυγανιά
έως ότου το μείγμα σφίξει
αρκετά ώστε να πλάθεται σε
κεφτεδάκια.
Πλάθουμε τους
κολοκυθοκεφτέδες, τους
αλευρώνουμε και τους
τηγανίζουμε για 2΄ από κάθε
πλευρά.
Τους στραγγίζουμε σε
απορροφητικό χαρτί.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Την περίοδο των Χριστουγέννων, το γιορτινό τραπέζι ξεχειλίζει από
μοσχοβολιστά φαγητά και γλυκά, πολλά από τα οποία έχουν τις ρίζες
τους σε πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Με αφορμή, λοιπόν, αυτή
τα λαμπρή γιορτή της χριστιανοσύνης, ελάτε να «γευτούμε» τον
χριστουγεννιάτικο γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας.
Το γιορτινό τραπέζι
Εξέχουσα θέση στο τραπέζι κατέχει το χοιρινό κρέας. Τα
χοιροσφάγια – η σφαγή και κατανάλωση του χοιρινού - είναι
ένα έθιμο που «κατάγεται» από την αρχαία Ελλάδα. Τότε, που οι
γεωργοί θυσίαζαν τους χοίρους στο όνομα του Κρόνου και της θεάς
Δήμητρας, για την ευκαρπία της γης και τον εξαγνισμό του σπιτικού
τους από τα δαιμόνια όλου του χρόνου.
Το σελινάτο χοιρινό είναι η πιο διαδεδομένη νοστιμιά στις
περισσότερες περιοχές. Στα Επτάνησα, ιδιαίτερα στη Κεφαλονιά,
θα γευτείτε την «πουτρίδα» (χοιρινό σε σύμβραση με κουνουπίδι και
λάχανο)∙ στην Κρήτη, ροδοψημένα γουλίδια στον ξυλόφουρνο πάνω
σε αρωματικά λεμονόφυλλα∙ στα Γιάννενα αγριογούρουνο σαλμί∙
στη Σάμο, μια πεντανόστιμη πηχτή (βρασμένο χοιρινό με λεμόνι) θα
σας ξετρελάνει.
Στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο βασιλιάς
του γιορτινού τραπεζιού είναι το γουρουνόπουλο (ολόκληρο
πολλές φορές) στον φούρνο αλλά και στη θράκα ως κοντοσούβλι.
Η «μπάμπο ή μπαμπού» δεν λείπει από κανένα θρακιώτικο σπίτι:
χοιρινό με μπόλικα μυρωδικά σιγοβράζει όλο το βράδυ για να το
απολαύσετε ζεστό μετά τη θεία λειτουργία των Χριστουγέννων.
Απάκια, σύγκλινα, λουκάνικα και τσιγαρίδες συμπληρώνουν τη
παραδοσιακή «γουρουνοχαρά» σε όλη την επικράτεια.
Στην Ήπειρο οι φημισμένες πίτες της περιοχής έχουν την τιμητική
τους. Δοκιμάστε κρεατόπιτα με κρεμμυδάκια και πράσα - μια
παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη συνταγή – μπατσάρα (χορτόπιτα με
καλαμποκάλευρο), κολοκυθόπιτα, γαλατόπιτα, αλλά και κοθρόπιτα
(βραστό κοτόπουλο και ρύζι).
Σε όλα τα Δωδεκάνησα απαραιτήτως σερβίρονται «γιαπράκια»,
δηλαδή ντολμαδάκια, όπου το τύλιγμα του λάχανου ή του
αμπελόφυλλου γύρω από τη γέμιση συμβολίζει τα σπάργανα του
Χριστού στη φάτνη.
Γλυκοί πειρασμοί με μέλι και κανέλλα
Μετά από ένα λουκούλλειο γεύμα σειρά παίρνουν τα παραδοσιακά
γλυκά. Απαραίτητες ήταν - και είναι μέχρι σήμερα - οι τηγανίτες με
μέλι, όπου το μέλι συμβολίζει την αφθονία των αγαθών.
Σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, στα Ζαγοροχώρια
και στη Μάνη οι νοικοκυρές ετοιμάζουν απαραιτήτως «λαλαγγίτες»
για να φέρουν γούρι στο σπιτικό τους.
Δοκιμάστε ακόμη: μελωμένες δίπλες, αυγοκαλάμαρα και φοινίκια
(μελομακάρονα) από την Κρήτη∙ αμυγδαλένιο μπακλαβά από τον
Βόλο∙ χριστουγεννιάτικη πουτίγκα από την Κέρκυρα∙ χιονισμένους
κουραμπιέδες από την Καβάλα∙ πλατσέδα (γλυκά πιτάκια με καρύδι)
από τη Μυτιλήνη∙ κατάδες (γεμιστός κουραμπιές) από τη Σάμο.
Το παραδοσιακό χριστόψωμο
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο ζύμωμα του
ευωδιαστού χριστόψωμου, από τα χαρακτηριστικότερα
χριστουγεννιάτικα έθιμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Το ευλογημένο ψωμί του Χριστού παρασκευάζεται από εκλεκτά
υλικά (λεπτοκοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι, ξηρούς καρπούς,
σησάμι, μπαχαρικά). Έχει πάνω του χαραγμένο τον σταυρό και
στο κέντρο του ένα καρύδι ως σύμβολο γονιμότητας. Ξεχωρίζουν
τα όμορφα πλουμίδια της ζύμης (λουλούδια, φύλλα, καρποί), που
συμβολίζουν τη θεϊκή του δύναμη.

7Seas Fish Market
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο 604-828-5772 και ζητήστε τον Γιάννη Χήρα

2328 West 4th Avenue, Vancouver B.C., V6K 1P1

SPECIAL PRICES

10. Κρεμμύδια-λουκούμι
Ζέστανε ένα τηγάνι πάνω από μέτρια φωτιά και πρόσθεσε λάδι και
βούτυρο. Μόλις κάψουν λίγο, πρόσθεσε τα κρεμμύδια με λίγο αλάτι.
Το αλάτι θα μειώσει τη χαρακτηριστική μυρωδιά τους, θα επιταχύνει
τη διαδικασία μαγειρέματος και θα τα καραμελώσει.

Organic

www.topontiki.gr

Ψητό χοιρινό μπούτι
Συστατικά
•
•
•
•
•
•
•

3,5 κιλά χοιρινό, μπούτι
ξύσμα, από 2 πορτοκάλια
χυμό, από 2 πορτοκάλια
120 γρ. ξίδι, κόκκινο κρασί
70 γρ. ζάχαρη μαύρη μαλακή
40 γρ. αλάτι
10 γρ. πιπέρι

•
•
•
•
•

4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ρίγανη
2 κ.σ. κύμινο
40 σκ. σκόρδο
1 κύβο κότας Maggi

Μέθοδος Εκτέλεσης
• Προθερμαίνουμε το φούρνο
μας στους 160 βαθμούς.
• Σε ένα μπολ, ρίχνουμε ξύσμα
και χυμό από 2 πορτοκάλια, τη

1x17 L Leonidas
Extra Virgin $130.00
a
mat
Kaltara
Ex ge
Larves
Oli kg
6x2

l
Colossa

4x3 L Lonidas Extra
Virgin $100 each

4x3 L Virgin $80.00 each

O Γιάννης Χήρας, η οικογένειά του και
το προσωπικό εύχονται σε όλο
τον Ελληνισμό

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2020

12x750 ML
Organic
Olive Oil
$120.00

As Trudeau government faces competing regional and partisan
priorities, Canadians weigh in on where to begin
Majorities in every region other than Quebec say Alberta’s natural resource sector needs more help
November 19, 2019 –
The resumption of parliament
on December 5th represents a
chance at a fresh start for the
Trudeau government, but will
his minority administration
be able to address the priorities Canadians are identifying
as most important to them?

So where can the Trudeau
government find common
ground? A plan to raise the
income tax exemption to
$15,000 for those earning
under $147,000 per year is
a start. That issue receives
the most across-the-board
support.
And as the Liberal government looks for opportunities
to work with other parties on
policy, it will need to overcome a widespread sense that
Ottawa is disinterested in
representing certain parts of
the country. Ontario residents
are more than twice as likely
to say that they feel well-rep-

November 19, 2019
Ottawa, ON - The Honourable Andrew Scheer, Leader of Canada’s
Conservatives and the Official Opposition, issued a statement on the
CN Rail Strike:
“The CN strike is hurting all aspects of our economy, from agriculture, to manufacturing, to mining. That is why Justin Trudeau must
recall Parliament as soon as possible to enact emergency legislation
to get the rail cars moving again.

“In the West, the CN strike poses a devastating threat to an economy
in crisis. Already reeling from delayed pipeline projects, a rail strike
means even less Western Canadian oil that can reach markets. And
after an especially challenging harvest season, Western Canadian
farmers would be further squeezed if the strike is allowed to continue.

A new study from the
non-profit Angus Reid Institute suggests success will
be challenging at best, given
clashing regional and partisan
concerns. In western provinces, a clear emphasis emerges on the TransMountain
pipeline and a greater voice
in Ottawa. For eastern provinces, emissions reduction
and climate change policy are
top of mind, alongside health
care and tax cuts for low- and
middle-income earners.
Despite this, more than
half of Canadians look to
a reopening of government
business with optimism: sixin-ten say a minority mandate
in the House of Commons
will be a chance for parties
to come together over shared
priorities, while four-in-ten
say that they expect more of a
legislative logjam than a path
to productivity.

Andrew Scheer Statement
on CN Rail Strike
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“Not only does this strike threaten key sectors of the Western Canadian economy, but Canadian jobs across the country. We could see
terrible jobs losses in the mining sector in Quebec, the forestry sector
in British Columbia, and the automotive sector in Ontario.
“Recalling Parliament and tabling emergency legislation would
show both sides of this dispute that the government is serious about
ending the strike. That could result in an agreement being reached
much sooner.
“Once again, I urge Justin Trudeau to convene Parliament immediately to get CN back on the job and to avoid the pain and economic
calamity an ongoing strike would cause for Canada.”

resented compared to those
living in Alberta, Saskatchewan and Manitoba.
More Key Findings:
•
A majority of residents in every region other
than Quebec say that the
federal government should do
more to help Alberta’s natural
resource industry. That said,
few outside of CPC supporters consider the TransMountain pipeline expansion a top
priority.
Angus Reid Institute

•
At least three-quarters of those who supported
the Liberals, NDP, Green
Party and Bloc Quebecois say
that they feel this minority
government is an opportunity for cooperation. Just
one-quarter of CPC voters
(27%) feel the same.
•
Aside from Quebec
and Ontario, a majority of
residents say that they feel
the Liberal government under
Justin Trudeau has done a
poor job of representing their
province’s interests thus far.

O Στήβ Σχισμένος, η οικογένειά του και το
προσωπικό του Contemporary Aluminum Railings, εύχονται στους πελάτες, συγγενείς, φίλους
και σε όλη την Ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
&
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

Ο Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ και
η εταιρεία Watson Goepel Maledy
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ελληνική
παροικία
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020

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

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

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

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

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

Statement by the Prime Minister on the 107th Grey Cup
November 24, 2019
Ottawa, Ontario

Λύγισε στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός 4-2
από την Τότεναμ
26 Νοεμβρίου 2019,
Ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε με 0-2 στο 20′ και 1-2 στο ημίχρονο
απέναντι στην Τότεναμ, αλλά τελικά δεν κατάφερε να φύγει με
βαθμό από το Λονδίνο, γνωρίζοντας την ήττα με 4-2 από την
Τότεναμ. Πλέον, οι Πειραιώτες θέλουν μόνο νίκη απέναντι στον
Ερυθρό Αστέρα (11/12, 22:00), ώστε να προκριθούν στους «32» του
Europa League.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με φανταστικό γκολ του Ελ Αραμπί
στο 6ο λεπτό και ο Σεμέδο στο 19′ από κοντά έκανε το 0-2,
κάνοντας τους οπαδούς της ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα στην
κερκίδα.
Η Τότεναμ μείωσε με τον Ντέλε Άλι στο 45′ μετά από λάθος του
Μεριά, και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ισοφάρισε με τον
Κέιν από κοντά, 2-2 στο 50′.
Σκόρερ για το 3-2 στο 72′ ο Οριέ με σουτ στην αντίθετη πλευρά από
εκεί που έπεσε ο Σα, ενώ ο Κέιν έκανε το 4-2 στο 76ο λεπτό.
Ολυμπιακός: Σα, Τσιμίκας, Σεμέδο, Μεριά, Ελαμπντελαουί,
Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ
Αραμπί.
Τότεναμ: Γκατσανίνγκα – Οριέ, Αλντερβάιρελντ, Σάντσες, Ρόουζ –
Γουίνκς, Ντάιερ – Ντέλε Άλι, Λούκας, Σον – Κέιν.
Tribune.gr

«Αχώριστοι» στην κορυφή
01/12/2019

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement congratulating the Winnipeg
Blue Bombers on winning the 107th Grey Cup in Calgary, Alberta:
“For loyal Bombers fans, the wait is finally over. Tonight, after an exciting game against the Hamilton
Tiger-Cats, the Winnipeg Blue Bombers captured the 2019 Grey Cup.
“For only the third time in its history, the Grey Cup had a base added to make room for today’s champions. Another chapter in one of Canada’s favourite traditions, the spirit of the Cup is as strong as ever.
“Today, just like every year, Canadians of all ages came together to celebrate the dedication, sportsmanship, and teamwork it takes to win one of the most iconic trophies in Canadian sports. On and off the
field, these teams inspire us to see the best in each other, and lift up the people around us.
“I congratulate the players, the fans, and the Canadian Football League for another exciting season. I
also thank the City of Calgary for hosting this year’s Grey Cup championship.”

Στο Μόναχο τρίτο
φετινό «διπλό»
του ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-75 της Μπάγερν, για τη 10η
αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-4 και
υποχρεώνοντας τους Γερμανούς (4-6) στη δεύτερη ήττα στο «σπίτι»
τους.
Οι πράσινοι «έδεσαν» την άμυνά τους στη δεύτερη περίοδο και
παίζοντας «διαστημικό» μπάσκετ στην επίθεση στην επανάληψη,
«απέδρασαν» από το Μόναχο με το τρίτο εφετινό «διπλό».

efsyn.gr 22.11.2019

Τα 12/26 τρίποντα και τα μόλις 5 λάθη σε εκτός έδρας αναμέτρηση,
αποτέλεσαν τους «μαγικούς αριθμούς» στο «διπλό» του
Παναθηναϊκού, με το οποίο έκλεισε αήττητος εκτός έδρας τη... διαβολοβδομάδα (νίκες σε Κάουνας και
Μόναχο).
Πλέον ο Γιώργος Βόβορας παραδίδει τη... σκυτάλη της τεχνικής ηγεσίας στον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος
παραλαμβάνει μία ομάδα που «ζει» και μακριά από το ΟΑΚΑ.
Ο ΝτεΣόν Τόμας αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή των «πράσινων» με 14 πόντους και 4/7
τρίποντα, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Ταϊρίς Ράις (13π.), Νικ Καλάθης (12π., 7ρ., 5ασ.), Ιωάννης
Παπαπέτρου (11π.), Ντίνος Μήτογλου (11π.) και Τζίμερ Φριντέτ (10π.). Από την Μπάγερν, ο Πολ
Ζίπσερ με 23 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή...
Στις εξέδρες του «Audi Dome» βρέθηκαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Κριστόφ Βαζέχα, οι οποίοι
αποθεώθηκαν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Μόναχο.
Τα δεκάλεπτα: 24-16, 35-36, 53-65, 75-87
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χορταστική Εθνική με έξοχα
άκρα και κέντρο που «δάγκωνε»
Ήταν ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, με ένταση και πάθος τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν ανέδειξε νικητή (1-1).
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισθάνεται κερδισμένος από τη στιγμή που
δεν ηττήθηκε και συνεχίζει να διατηρεί το σερί του αλλά και να
παραμένει στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν
μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Οι Θεσσαλονικείς ήταν καλύτεροι και πιο «διαβασμένοι» στο
πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν με τον Ίνγκασον αλλά στο δεύτερο
ημίχρονο υποχώρησαν κόντρα στην πίεση των «ερυθρόλευκων».
Η ομάδα του Μαρτίνς ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο μισό
του ματς, πίεσε και θα μπορούσε να έχει βρει κι άλλα γκολ πέρα
από το πέναλτι της ισοφάρισης από τον Βαλμπουενά στο 65’ που
διαμόρφωσε το τελικό 1-1 το οποίο συντηρεί την ισοβαθμία στην
κορυφή. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν να… πορεύονται χέρι –
χέρι έχοντας 28 βαθμούς μετά από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.
Δεδομένα η… κουβέντα για το ντέρμπι θα συνεχιστεί, αφού οι
Θεσσαλονικείς έχουν κάνει καταγγελίες τόσο για όσα έγιναν πριν
την έναρξη του αγώνα κατά την άφιξη της αποστολής όσο και
στο ημίχρονο, για… ντου στα αποδυτήρια. Το σίγουρο είναι πως
οι λογαριασμοί έμειναν… ανοικτοί κι η κόντρα των δυο για το
πρωτάθλημα θα συνεχιστεί.
Ο ΠΑΟΚ πλέον επικεντρώνεται στις επόμενες εγχώριες
υποχρεώσεις του, που είναι το ματς με την Ξάνθη το ερχόμενο
Σάββατο στην Τούμπα ενώ ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στο Αγρίνιο
από τον Παναιτωλικό λίγα 24ωρα πριν παίξει… τελικό για την
ευρωπαϊκή του συνέχεια με τον Ερυθρό Αστέρα στο Φάληρο στις 11
Δεκεμβρίου.
Ολυμπιακός (4-2-3-1): Σα, Ομάρ, Σεμέδο, Αβραάμ, Τσιμίκας,
Μπουχαλάκης (60’ Καμαρά), Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Μασούρας (41’
Σουντανί), Βαλμπουενά (65’ λ.τρ. Γκερέρο), Ελ Αραμπί
ΠΑΟΚ (4-4-1-1): Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ίνγκασον, Κρέσπο,
Γιαννούλης, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Μίσιτς, Λημνιός, Ελ
Καντουρί (66’ Μαουρίσιο), Μπίσεσβαρ (81’ Πέλκας), Σφιντέρσκι
(66’ Άκπομ).
Πηγή: filathlos.gr

Ο Κώστας Μιαούλης γράφει για το χορταστικό φινάλε της Εθνικής
μας στην περιπέτεια των προκριματικών του EURO 2020 και για όσα
πρέπει να κρατήσει ο Φαν ‘τ Σιπ και οι παίκτες του για το μέλλον.
19/11/2019
Συντάκτης: Κώστας Μιαούλης

Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος δεν θα μπορούσε να περιμένει τέτοια μεταμόρφωση
από τους Έλληνες διεθνείς. Ο Ολλανδός είναι φανερό πως πέρα από τα καθαρά
ποδοσφαιρικά στοιχεία ήρθε να προσφέρει την μεγαλύτερη ώθηση στους
ποδοσφαιριστές μας. Τους δείχνει τον δρόμο πως δεν υπάρχει μόνον η καταστροφή
και η σκοπιμότητα, όταν έρχονται να φορέσουν την γαλανόλευκη φανέλα, αλλά το
ποδόσφαιρο που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι και θα το υπηρετήσουν. Αυτή η Εθνική
προσπαθεί και παίζει σε βαθμό ασύλληπτα γρήγορο, σε συνάρτηση με το πώς ήταν,
όχι απλά καλή μπάλα, αλλά κανονικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που το πιστώνεται
αποκλειστικά ο Ολλανδός.
Η Εθνική έχει δύο σημεία αναφοράς πάνω στα οποία θα πρέπει να δουλέψει. Η
εξαιρετική ποιότητα των συνεργασιών που βγάζουν τα άκρα της, ειδικά ο Μάνταλος
με τον Γιαννούλη, αλλά και ο Μπακάκης με τον Λημνιό. Όμως αυτό που έκανε την
διαφορά, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν το κέντρο και ο γενικότερος τρόπος
της επιθετικής άμυνας από όλη την ομάδα. Ο Γαλανόπουλος αξίζει πολλά εύσημα για
τα δύο παιχνίδια που έκανε στο Ερεβάν και απόψε, όπως και ο Κουρμπέλης. Ήταν
πραγματική απόλαυση να βλέπεις το πόσο κυρίαρχοι ήταν οι δύο τους στο κέντρο.
Ο Γαλανόπουλος έβγαλε στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι πράγματα, που σε
κάνουν να τρίβεις τα μάτια σου, πώς τα βγάζει στην Εθνική και όχι στην ΑΕΚ. Αλλά
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ν’ απασχολεί την Ένωση.
Sport-FM.gr

ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Σε μια τοπική εκδήλωση τον περασμένο μήνα, πλησιάζοντας ένα
τραπέζι γνωστών ομογενών, μια πολύ γνωστή μου κυρία οργισμένη
εναντίον μου άρχισε να παραπονιέται για κάποιο άρθρο που έγραψα
στην εφημερίδα. Στην αρχή τα έχασα διότι δεν μπορούσα να
καταλάβω τί ενοούσε.
Ευτυχώς επενέβη ο γιός της ο οποίος της ζήτησε να σιωπάσει και
αυτός μου εξήγησε τον λόγο που η μητέρα του ήταν θυμωμένη
καθώς και ο ίδιος και μου εξήγησε τον λόγο. Δυστυχώς ούτε η ώρα
ούτε ο χώρος ήταν κατάληλος για μια συζήτησε που χρειάζονταν
διάλογος να γινει αφού δεν υπήρχε κατανόηση.
Είναι ορθόν και σωστό να μην συμφωνούμε με όλους σε όλα
τα θέματα που γράφουμε και οι λόγοι μπορεί να είναι είτε
συμφεροντολογικοί, μπορεί να είναι, προσωπικοί, μπορεί να
είναι οικογενειακοί, μπορεί να είναι πολιτικοί και ένα σωρό άλλα
πράγματα που χρειάζονται διάλογο.
Ενας καλός τρόπος για να μην δείχνει ότι παραπονιόμαστε για κάτι
τέτοιο υπονοούμενο, είναι καλό να γράψει κάποιος τον λόγο που
διαφωνεί με το άρθρο της εφημερίδας, να το δημοσιεύσουμε ώστε
οι αναγνώστες μας να μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα. Αυτός
είναι ο σωστός δρόμος να παραπονιόμαστε αν δεν συμφωνούμε με
κάτι που γράψαμε στην εφημερίδα..
Θα θέλαμε επισης, να μας γράφετε και για κάτι καλό που
διαβάσατε ή θα θέλετε κάτι να δημοσιεύουμε, έτσι και εμείς θα
καλυτερεύσουμε και θα μπορούμε να διορθώνουμε και τα λάθη μας.
Η εφημερίδα είναι για όλους, δεν είναι αποκλειστικά κανενός, όλοι
έχετε και μπορείτε να γράψετε και να απαντήσετε για κάτι που
δεν συμφωνείτε, ακόμη και να εκφέρετε την δικιά σας άποψη. Η
εφημερίδα ανοίκει σε όλους τους ομογενείς της παροικίας.
Αλλά όλα αυτά έχοντας υπόψη τη μορφή του διαλόγου. Ο διάλογος
είναι μορφή επικοινωνίας με τον διάλογο ο άνθρωπος διατυπώνει
ιδέες και ανταλλάσσει σκέψεις, είναι μέσο επικοινωνίας γιατί
στηρίζεται στο λόγο και συμβάλλει στην επίλυση, των διαφορών
μεταξύ ατόμων και λαών.
Ο διάλογος διακρίνεται από την απλή συνομιλία με την διαφωνία
που τον διακρίνει. Χάρις σε αυτόν μπορεί να διεξαχθεί με ομαλό
τρόπο η συζήτηση προκειμένου να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα
Οι εξάψεις, ο θυμός, αυτή η επιθετικότητα, με μίσος δεν ταιριάζει
σε άτομα που έτρεφα και τρέφω έναν σεβασμό στην οικογένειά
τους.
Ο διάλογος είναι το μόνον μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στην
επίλυση των διαφορών διαφωνιών των κρατών και όχι μόνο.
Κώστας Καρατσίκης

Το έθιμο της Βασιλόπιτας
Βασιλόπιτα, κατά το Ελληνικό έθιμο, ονομάζεται η πίτα που
παρασκευάζεται παραμονή της Πρωτοχρονιάς περιέχει ένα χρυσό
φλουρί (νόμισμα) που σύμφωνα με την παράδοση θα φέρει καλή
τύχη σε αυτόν που θα το βρει και κόβεται και μοιράζεται σε
οικογενειακή συγκέντρωση αμέσως με τον ερχομό του νέου έτους
συνήθως μετά από φαγοπότι.
Γράφεται πάνω στη Βασιλόπιτα ο αριθμός του νέου έτους με σειρά
αποφλοιωμένων αμυγδάλων σοκολάτα ή με ζάχαρη. Έτσι λίγο πριν
πάει 12:00 ακριβώς τα μεσάνυχτα την ώρα που κοντεύει να γίνει η
αλλαγή του έτους σβήνουν τα φώτα και μετρώντας αντίστροφα από
το δέκα μέχρι το ένα μετά από ένα λεπτό ξανανάβουν ευχόμενοι και
αντευχόμενοι όλοι χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέος έτος με το
υπερθέαμα πυροτεχνημάτων στον ουρανό.
Η Βασιλόπιτα μπαίνει πάνω στο τραπέζι όπου ο νοικοκύρης αφού
την σταυρώσει με το μαχαίρι τρείς φορές αρχίζει να την κόβει
με πρώτο κομμάτι του Σπιτιού, του Χριστού, της Παναγίας, του
Σπιτονοικοκύρη, της Σπιτονοικοκυράς, του Φτωχούς, του ΆιΒασίλη κ.α. Μαζί με το άνοιγμα λευκού οίνου σαμπάνια με γλυκιά
ή ημίγλυκη γεύση. Μετά αρχίζει το γλέντι με τραγούδια και χορούς
(Ρεβεγιόν Προτωχρονιάς).
Με τον ερχομό του νέου έτους γιορτάζουν: Ο Βασίλειος, η Βασιλεία,
η Βασιλική κ.α. Το κόψιμο της Βασιλόπιτας γίνεται και τις άλλες
μέρες του “Δωδεκαήμερου” των εορτών. Υπουργεία, υπηρεσίες,
σχολεία γραφεία και σύλλογοι μπορεί να κόβουν βασιλόπιτες μέχρι
και τον μήνα Φεβρουάριο.
Το έθιμο της βασιλόπιτας είναι πολύ παλαιό, προέρχεται από
εκείνο το τελούμενο στην αρχαία ελληνική εορτή των «Κρονίων»
(και αργότερα των ρωμαϊκών «Σατουρναλίων») που παρέλαβαν
οι Φράγκοι. Από τον Μέγα Βασίλειο προήλθε η συνήθεια της
τοποθέτησης νομίσματος μέσα στη πίτα και της ανακήρυξης ως
«Βασιλιά της βραδιάς»* αυτού που το έβρισκε.
Ο Μέγας Βασίλειος σύμφωνα με την παράδοση για να επιστρέψει
τα τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε ποιόν ανήκει τι,
έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτοι εντός των οποίων
τοποθέτησε ανά ένα των νομισμάτων ή τιμαλφών και τα διένειμε
στους κατοίκους την επομένη του εκκλησιασμού. Κατά άλλο έθιμο,
αντί νομίσματος, έβαζαν φασόλι και αυτόν που το έβρισκε τον
αποκαλούσαν “φασουλοβασιλιά”.
*H ανάδειξη του “βασιλιά της βραδιάς” δεν αφορά την Ελλάδα. Στη
Γαλλία υπάρχει ένα έθιμο σχετικό που όμως δεν συνδέεται με την
Πρωτοχρονιά.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Τα φρούτα
Ήταν ένας Τούρκος ένας
Γερμανός και ένας Έλληνας
και ταξίδευαν με το αεροπλάνο
ώσπου αυτχάλασε και έπεσαν
όλοι στη ζούγκλα. Εκεί τους
έπιασαν οι ζουλού. Τους
διέταξαν λοιπόν να φέρει ο
καθένας από αυτούς ένα είδος
φρούτου σε μεγάλη ποσότητα
όμως. Πάει ο Γερμανός με
μπανάνες.
- “Τι θα τις κάνετε τώρα;”
ρωτάει.
- “Θα σου τις βάλουμε στον
κώλο,” λένε οι ζουλού. Ξεκινάνε
οι ζουλού να βάζουν μπανάνες...
1,2,3,5,10 άρχισε να κλαίει ο
Γερμανός. Τον άφησαν τότε
και πήγαν στον Έλληνα που
έφερε κερασάκια. Του βάζουν
1,2,5,10,20,100,150,200 άρχισε
να γελάει ο Έλληνας.
- “Γιατί γελάς;” ρωτάει ένας από
τους ζουλού.
- “Γελάω γιατί σκέφτομαι τον
Τούρκο που έφερε καρπούζια!”
Στο αεροπλάνο
Μια λατίνα αεροσυνοδος,
όμορφη και ωραίο σώμα, την
βλέπει ο Έλληνας επιβάτης που
ήταν στην πρώτη θέση και την
ρωτάει πώς την λένε,
-Μεσέντες απαντάει η
αεροσυνοδός.
- Έχεις σχέση με την Mercedes Benz; Την ρωτάει ο
Έλληνας.Και του απαντάει η
αεροσυνοδός
- Η ίδια τιμή φιλαράκο.
***
Χριστουγεννιάτικα Ανέκδοτα
για πολύ γέλιο! Λόγω των
ημερών συγκεντρώσαμε
τα καλύτερα Ανέκδοτα των
Χριστουγέννων….
Ένας δικαστής που εκδίκαζε
μια υπόθεση λίγο πριν από τις
διακοπές των Χριστουγέννων,
βρισκόταν σε καλή διάθεση,
λόγω εορτών.
– «Γιατί βρίσκεσαι εδώ;»
ρωτάει τον κατηγορούμενο.
«Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα
Χριστουγεννιάτικα δώρα!»
Αυτό δεν είναι ποινικό
αδίκημα», λέει έκπληκτος ο
δικαστής, «πόσο πιο νωρίς
ψωνίσατε κύριε;»
– «Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα…», απαντάει ο
κατηγορούμενος.
***
Η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά
στην τάξη, πως φαντάζονται τον
Άγιο Βασίλη.
Άλλα απαντούν πως τον
φαντάζονται με έλκηθρο, άλλα
χοντρό με άσπρη γενειάδα,
άλλοι με ένα σάκο γεμάτο
δώρα…ώσπου η δασκάλα
ρώτησε τον Μπόμπο.
Ο Μπόμπος με βλοσυρό ύφος.
– Σαν κ*λο…
– Και πως έβγαλες αυτό το
συμπέρασμα; ρωτάει η δασκάλα.
– Να τις προάλλες ρώτησα τον
μπαμπά μου τι δώρο θα μου
φέρει φέτος ο Άγιος Βασίλης και
μου είπε…μια σκατούλα…
***
Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων
που κατασκηνώνει στις μεγάλες
λίμνες κοντά στα σύνορα με
τον Καναδά. Την εβδομάδα των
Χριστουγέννων, οι γηραιότεροι
της φυλής ρώτησαν τον αρχηγό
αν θα είναι κρύος ή όχι ο
φετινός χειμώνας. Ο αρχηγός
πήγε και ρώτησε το μάγο της
φυλής, αλλά αυτός ήταν τύφλα
στο μεθύσι και ήταν αδύνατον
να συνεννοηθεί μαζί του. Το
παίρνει λοιπόν απόφαση και
πηγαίνει στην γειτονική πόλη
και από τον τηλεφωνικό θάλαμο
καλεί τη Μετεωρολογική
Υπηρεσία και ρωτάει πώς θα
είναι ο καιρός το χειμώνα.
Πολύ κρύος, του απαντά η
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Επιστρέφει λοιπόν στον
καταυλισμό και διατάζει τους
άντρες του να συλλέξουν όσο

περισσότερα ξύλα μπορούν.
Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο,
περιμένει να περάσουν 10
μέρες και ξαναπηγαίνει στην
πόλη για να τηλεφωνήσει στη
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πάρα πολύ μεγάλο κρύο
έρχεται, τον πληροφορούν από
εκεί. Επιστρέφει στη φυλή του
και τους λέει να μαζέψουν και
το παραμικρό ξυλαράκι γιατί
έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας.
Βαρύς χειμώνας όμως δεν ήρθε
κι ένα μήνα μετά ξαναπηγαίνει
στην πόλη για να τηλεφωνήσει.
“Είστε ακόμα σίγουροι ότι
έρχεται βαρυχειμωνιά” ρωτάει
τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
“Μα τι λέτε κύριε”, του
απαντούν, “να φανταστείτε ότι
οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν
στις μεγάλες λίμνες, κοντά στα
σύνορα του Καναδά, μαζεύουν
ξύλα σαν τρελοί!
***
Πάει το κοριτσάκι στη μαμά του
και της λέει:
- «Εγώ για τα Χριστούγεννα
θέλω ένα καναρίνι».
Και η ξανθιά μαμά:
- «Μη λες βλακείες, γαλοπούλα
θα φας».
***
Στις εξετάσεις ένας μαθητής που
δεν μπορεί να λύσει την άσκηση
γράφει:
«Αυτή την άσκηση μόνο ο
Θεός μπορεί να τη λύσει. Καλά
Χριστούγεννα.»
Τα αποτελέσματα:
«O Θεός παίρνει άριστα κι εσύ
απορρίπτεσαι. Και του χρόνου.»
– Άσε σήμερα είχαμε κλάματα
με το μικρό, έμαθε πως δεν
υπάρχει Άη Βασίλης.
– Πόσο χρονών είναι;
– Τριάντα…
***
– Στόλισα και το αυτοκίνητο
φέτος για τις γιορτές.
– Έλα ρε, πώς;
– Είναι αναμμένα όλα τα
λαμπάκια… της βενζίνης, της
μπαταρίας, του λαδιού!!
***
– Άγιε μου Βασίλη για φέτος
θέλω χοντρό πορτοφόλι και
λεπτό σώμα … Κοίτα μη τα
μπερδέψεις πάλι…
***
Ο άντρας διαβάζει την
εφημερίδα του και ξαφνικά
μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα
του και χωρίς να του πει τίποτα,
του ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα.
– Μα καλά τρελάθηκες; Τι
με χτυπάς; της λέει εκείνος
τσαντισμένος.
– Τι είναι αυτό το χαρτάκι
που βρήκα στην τσέπη του
παντελονιού σου που γράφει
πάνω Ελένη; του λέει εκείνη.
– Δεν θυμάσαι πριν από μία
εβδομάδα που πήγα στον
ιππόδρομο; Ελένη είναι το
όνομα του αλόγου που είχα
ποντάρει.
– Με συγχωρείς άντρα μου,
μερικές φορές και εγώ δεν
καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο
ζηλιάρα. Ελπίζω να μην σε
πόνεσα πολύ.
Έπειτα από δύο μέρες το ίδιο
σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει
αμέριμνος την εφημερίδα του
στην πολυθρόνα και η γυναίκα
του ρίχνει μια δυνατή με το
τηγάνι στο κεφάλι.
– Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
– Τηλεφώνησε το άλογο σου και
σε θέλει!!!
***
Ένας τύπος βγαίνει πρώτο
ραντεβού με μια ξανθιά.
Στο τέλος της βραδιάς την
προσκαλεί να έρθει στο σπίτι
του για ένα τελευταίο ποτό…
Εκείνη δέχεται και μπαίνουν να
κάτσουν στο σαλόνι.
«Να πιούμε ένα ουισκάκι;» την
ρωτάει εκείνος.
«Αχ, ναι!» του απαντάει η
ξανθιά.

«Να σου βάλω 2 δάχτυλα;» της
λέει.
Τον κοιτάζει η ξανθιά
ξαφνιασμένη και του λέει:
«Μα δε θα πιούμε πρώτα το
ποτάκι;»
***
Έφτασαν τα Χριστούγεννα και ο
Τοτός λέει στη μαμά του:
«Μαμά θέλω δώρο για τα
Χριστούγεννα ένα καινούριο
ποδήλατο!»
Η μαμά του τον ρώτησε αν
πιστεύει ότι δικαιούται δώρο με
τόσες αταξίες που έκανε και για
να τον κάνει να σκεφτεί ο ίδιος
τη συμπεριφορά του, του είπε:
«Πήγαινε στο δωμάτιό σου και
σκέψου τις αταξίες που έκανες
όλη τη χρονιά και γράψε ένα
ειλικρινές γράμμα στον Άγιο
Βασίλη γιατί σου αξίζει το
ποδήλατο!»
Έτσι, ο Τοτός πήγε στο δωμάτιό
του και άρχισε να γράφει:
«Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,
ήμουν πολύ καλό παιδί φέτος
και θέλω δώρο ένα ποδήλατο για
τα Χριστούγεννα. Το προτιμώ
κόκκινο και με 24 ταχύτητες.
Τοτός» …
Ο Τοτός όμως, ήξερε ότι αυτά
που έγραψε δεν ήταν αλήθεια
και πως τον Άγιο Βασίλη δεν
μπορούσε να τον κοροϊδέψει.
Έτσι έμεινε στο δωμάτιό του
σκεφτικός για αρκετή ώρα.
Όταν βγήκε είπε στη μαμά του
ότι ήθελε να πάει στην εκκλησία
για λίγο. Η μαμά σκέφτηκε ότι
το «κόλπο» της έπιασε αφού
είδε τον Τοτό να είναι σκεφτικός
και μετανιωμένος.
«Πήγαινε, αλλά να γυρίσεις
γρήγορα» του είπε.
Ο Τοτός μπήκε στην εκκλησία
της γειτονιάς, έριξε μια ματιά
γύρω του, προχώρησε προς
το ιερό και βρήκε μια εικόνα
της Παναγίας. Την ξεκρέμασε,
την έβαλε κάτω από το παλτό
του κι έφυγε από την εκκλησία
τρέχοντας.
Μπήκε γρήγορα στο σπίτι του,
χώθηκε στο δωμάτιό του, πήρε
μολύβι και χαρτί και άρχισε να
γράφει…
«Θεέ,
Έχω στα χέρια μου τη μάνα σου.
Αν θέλεις να την ξαναδείς, πες
στον Άι Βασίλη να μου φέρει
ένα κόκκινο ποδήλατο με 24
ταχύτητες.
Ξέρεις ποιος…»
***
Μια ξανθιά πέρασε έξω από ένα
κτήριο με μια μεγάλη ταμπέλα
που έγραφε:
«Σχολή μαγείας – Γίνεστε μάγοι
από το πρώτο κιόλας μάθημα!»
Η ξανθιά δελεάστηκε και μπήκε
μέσα.
Παρόλο που δεν το πίστευε, είχε
την περιέργεια να δει αν μπορεί
κάποιος να γίνει μάγος από το
πρώτο μάθημα.
Ένας επιβλητικός τύπος άνοιξε
την πόρτα και αμέσως την
πρόσταξε με έντονο ύφος να
βγάλει το παλτό της!
Η ξανθιά το έβγαλε και περίμενε
να ακούσει τι θα της πει ο τύπος.
«Τώρα μπορείς να βγάλεις και
το μπλουζάκι σου!»
Η ξανθιά έκανε αυτό που
της είπε κι εκείνος συνέχισε
λέγοντας:
«Τώρα μπορείς να βγάλεις και
το παντελόνι σου!»
Η κοπέλα άρχισε να
προβληματίζεται και του είπε:
«Για άκου να σου πω… Μήπως
θα με πηδ@ξεις κιόλας;»
Και της απαντάει εκείνος
ενθουσιασμένος:
«Αμ μπράβο, το βρήκες! Μάγος
είσαι;;;»
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ST. GEORGE NEWS
Church Bulletin

St. George has Heat!
Two new 12.5 ton top-of-theline Carrier HVAC units were
installed this week (November
18-22) just in time for winter!

We know many of our parishioners were freezing their fingers
and toes off at church. Now, you
won’t have to keep your coat on
or stay warm by the candles :

Landscape Maintenance
Over time, our courtyard trees
have grown to new heights and
have required maintenance.
Flower beds were cleaned and
repaired, concrete was spot
power-washed (in anticipation
of full power washing in spring
of 2020), plus shrubbery was
trimmed back and shaped.
In early December, the team will
also be back to cut back the treetops and shape all the hedges.
This will be a very big job, but
this will also be donated.
We would like to thank
Alex G. Tsakumis and his
company: Trigate Properties
Group
for their generous donation of
the HVAC system
and his landscaping company:
West Coast Land Works;
as well as his associates New
A Landscaping and
T. Moscone Bros Landscape
Architects for their landscaping
services donation in order to
make our church and community
centre Christmas ready.

CELEBRATING FATHER PARTSAFAS 50 YEARS AS A PRIEST
The Hellenic Community and the Philoptochos hosted a Luncheon at the Community Centre to recognize and to
celebrate Father Partsafas 50 years as a priest.
For the past 45 years Father has been a part in every aspect of our lives at St.
George’s and in our community. He has performed countless weddings, baptisms, funerals, hospital and home visits, working with the youth, the elderly,
the many people on the community boards and Philoptochos.
Throughout the years Father Partsafas has been our rock, our guide and our advisor. The ultimate success in life is the creation of a happy and loving family.
Presbytera Irene who has stood by his side always, his four loving children and
Father’s seven gorgeous grandchildren are a true testament to this. Thank you
Father Partsafas for your dedication, your commitment and your service to us
all.
Lizette Pappas

THANK YOU!

St. George’s Christmas Bake Sale and Bazaar
On Sunday, November 24 St. George’s Ladies Philoptochos held their annual Christmas Bake Sale and Bazaar. A MOST SINCERE THANK YOU to
one and all who came out to support our Philoptochos. The proceeds from
this very successful event will be used to continue to aid those in need. Together we are making a difference. Your continued support of our mission
is truly and deeply appreciated.
“Your support allows us to support those in need.”
Lizette Pappas

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

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

ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΥ
FRENDSHIP SOCIETY

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

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

Ολοκληρώθηκε η πορεία του Πολυτεχνείου
- Ανοιξαν οι σταθμοί του μετρό
(φωτογραφίες)
Με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία ολοκληρώθηκαν
οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 46η επέτειο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου.

Η μεγάλη, μαζική πορεία ολοκληρώθηκε σταδιακά, καθώς τα
τελευταία μπλοκ έφτασαν σιγά σιγά στην Αμερικανική πρεσβεία,
ενώ οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα δόθηκαν στην κυκλοφορία.
Ανοιχτοί είναι πλέον και οι σταθμοί του Μετρό «Μεγάρο
Μουσικής», «Ευαγγελισμός» και «Σύνταγμα» μετά από εντολή της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Η πορεία εξελίχθηκε ειρηνικά, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, όπως
φαίνεται από τις αεροφωτογραφίες.

Στην πορεία συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, κόμματα
και οργανώσεις της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, σωματεία και

συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Οι διαδηλωτες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Κλαυθμώνος και
με κεντρικό σύνθημα «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν στα μουσεία,
εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία» κατευθύνθηκαν προς την
αμερικάνικη πρεσβεία.
Λίγο πριν
τις πέντε το
απόγευμα, η
πορεία του
«μπλοκ» της
ΠΑΣΠ με την
αιματοβαμμένη
σημαία του
Πολυτεχνείου
έφτασε
μπροστά από
την πρεσβεία
των ΗΠΑ.
Μόλις έφτασαν
οι διαδηλωτές έψαλαν τον εθνικό ύμνο, ύψωσαν τα χέρια τους πάνω
από τη σημαία, τη δίπλωσαν και διαλύθηκαν.
Στα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για την επέτειο του Πολυτεχνείου
συμμετέχουν αύρες, ελικόπτερα, drones, η επανασυσταθείσα ομάδα
«Δέλτα» και 5.000 αστυνομικοί, ανάμεσα στους οποίους το σύνολο
σχεδόν των διαθέσιμων διμοιριών ΜΑΤ και του προσωπικού της
Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 17.11.2019

ΚΚΕ: Καλεί τον λαό να τιμήσει τον ηρωικό
ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου
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Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για
τα 46 χρόνια από τον ηρωικό
ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου,
αναφέρει: «Τα συνθήματα του
Πολυτεχνείου παραμένουν
επίκαιρα στον αγώνα ενάντια
στην πολιτική που οδηγεί τον
λαό στη φτώχεια, την ανεργία,
την ανασφάλεια, ενάντια στην
εμπλοκή της Ελλάδας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ, ενάντια
στην καταστολή και τον
αυταρχισμό».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
το ΚΚΕ αποτίει φόρο τιμής «σε
όλους όσοι αγωνίστηκαν κατά
της στρατιωτικής δικτατορίας,
δοκιμάστηκαν στη φρίκη των
βασανιστηρίων, της εξορίας,
των φυλακίσεων, των διώξεων
και των στρατοδικείων, στους
νέους και τις νέες της ΑντιΕΦΕΕ. Το ΚΚΕ είναι περήφανο
για τα μέλη και τα στελέχη
του Κόμματος και της ΚΝΕ,
που πρωτοστάτησαν στον
αγωνιστικό λαϊκό ξεσηκωμό,
που έδρασαν στις σκληρές
συνθήκες της παρανομίας και
των διώξεων της χούντας.
Η ανασυγκρότηση των
Κομματικών Οργανώσεών του
και η ίδρυση της ΚΝΕ, το 1968,
συνέβαλαν καθοριστικά στην
αντιδικτατορική πάλη».
Στην ανακοίνωση
υπογραμμίζεται πως «η επιβολή
της στρατιωτικής δικτατορίας,
το 1967, υπηρέτησε “διά πυρός
και σιδήρου” τα συμφέροντα
της αστικής τάξης σε βάρος
του λαού. Υλοποίησε τους
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών
των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, με
αποκορύφωμα το πραξικόπημα
στην Κύπρο, που οδήγησε στην
τουρκική εισβολή και κατοχή»
καθώς και ότι «αποδεικνύεται
πως ο χαρακτήρας της αστικής
εξουσίας, ως δικτατορίας του
κεφαλαίου, παίρνει διάφορες
μορφές για την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων του.
Τέτοια μορφή αποτέλεσε και
η δικτατορία, καθ’ όλη την
επταετία ‘67-’74».
«Αποδεικνύεται, ακόμα, ότι ο
αντικομμουνισμός, που ήταν
επίσημη ιδεολογία της χούντας,
αποτελεί πάντα τον προπομπό
συνολικότερης επίθεσης κατά
των εργαζομένων και του λαού»,
προσθέτει το ΚΚΕ.
Ακόμη, τονίζει ότι τα
συνθήματα «Έξω οι ΗΠΑ»,
«Έξω το ΝΑΤΟ», που δέσποζαν
στις πύλες του Πολυτεχνείου,
«κάθε χρόνο γίνονται πιο
επίκαιρα, απ’ τη στιγμή που η
χώρα μας συμμετέχει ενεργά
στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς των ΗΠΑΝΑΤΟ και μετατρέπεται
σε ορμητήριο πολέμων και
επεμβάσεων. Άλλωστε, πριν
λίγες μέρες ο υπουργός Άμυνας
σε μία απαράδεκτη δήλωση
-απευθυνόμενος σε Αμερικανό
στρατηγό- τόνισε πώς “οι
άνδρες μας μάτωσαν δίπλα
σε Αμερικανούς στρατιώτες
στους πολέμους στους οποίους
συμμετείχαμε, και αυτό θα γίνει
επίσης και στο μέλλον”!».
«Η κυβέρνηση ΝΔ έπιασε
το νήμα από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, που ξέπλυνε τον
αμερικανικό ιμπεριαλισμό,
ενίσχυσε την στρατιωτική
συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
στο σύστημα, καθώς αυτήν την
εγκληματική της πολιτική τη
δικαιολόγησε στο όνομα της
“αριστεράς”, της “προόδου”,
διασύροντας αγωνιστικές
αξίες και ιδανικά, ενισχύοντας
την συντηρητικοποίηση»,
υπογραμμίζει η ανακοίνωση
προσθέτοντας: «Η άλλη όψη του
νομίσματος είναι η επίθεση της
κυβέρνησης στα εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα, η
ενίσχυση της φοροληστείας του
λαού, η διάλυση της κοινωνικής
ασφάλισης. Απαραίτητο
συμπλήρωμα αυτής της
πολιτικής είναι η ένταση του
δόγματος “νόμος και τάξη”, της
εργοδοτικής τρομοκρατίας, της
κρατικής καταστολής, με στόχο
να μπουν στον “γύψο” οι λαϊκές
και νεανικές διεκδικήσεις».

ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου,
όλη η αντιδικτατορική πάλη
του λαού και της νεολαίας, τα
συνθήματα και οι διεκδικήσεις
του εργατικού κινήματος δεν
βρήκαν τη δικαίωσή τους με τη
μετάβαση απ’ τη στρατιωτική
δικτατορία στην αστική
κοινοβουλευτική δημοκρατία,
τον Ιούλη του 1974», καθώς «η
περίοδος της μεταπολίτευσης,
της λεγόμενης “καλύτερης
δημοκρατίας στην Ελλάδα”,
δεν έδωσε ουσιαστική και
οριστική λύση στα εργατικά λαϊκά προβλήματα, παρά τις
κατακτήσεις των εργαζομένων,
που επιτεύχθηκαν σε
προηγούμενες συνθήκες, όπου
ο συσχετισμός δύναμης και
η ύπαρξη του σοσιαλιστικού
συστήματος βοηθούσαν σε μια
τέτοια κατεύθυνση».

«Γι’ αυτούς τους λόγους
ο φετινός εορτασμός της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου
αποκτά μεγαλύτερη
σημασία. Το ΚΚΕ καλεί τους
εργαζόμενους, τη νεολαία,
τα φτωχά - λαϊκά στρώματα
να τιμήσουν τον ηρωικό
ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου
και τους νεκρούς της πάλης
ενάντια στη δικτατορία,
με τη μαζική, αγωνιστική
συμμετοχή στις εκδηλώσεις του
τριήμερου εορτασμού και την
αντιιμπεριαλιστική πορεία προς
την αμερικανική πρεσβεία. Να
διαδηλώσουν ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και την εμπλοκή της Ελλάδας.
Εκφράζοντας την αλληλεγγύη
τους στα θύματα της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης,
πρόσφυγες και μετανάστες, που
η πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων
τους εγκλωβίζουν στη χώρα
μας σε άθλιες συνθήκες. Να
απομονώσουν τους σύγχρονους
υμνητές της χούντας, όσους
χύνουν το δηλητήριο του
ρατσισμού, του φασισμού, του
αντικομμουνισμού», αναφέρει
το ΚΚΕ.

«Αποδεικνύεται ότι οι όποιες
κατακτήσεις και παραχωρήσεις
στον καπιταλισμό είναι
προσωρινές. Οι κρίσεις, η
φτώχεια, ο αυταρχισμός, οι
πόλεμοι θα υπάρχουν όσο η
εξουσία βρίσκεται στα χέρια
των καπιταλιστών, όσο η
Ελλάδα είναι δέσμια των
ιμπεριαλιστικών οργανισμών,
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Όσες κυβερνήσεις επέλεξαν
να διαχειριστούν το σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα και
τους νόμους του, αναπόφευκτα
ακολούθησαν αντιλαϊκές
πολιτικές. Αυτό που σήμερα
απαιτείται για μια πραγματική
διέξοδο προς όφελος του
λαού, είναι η διαμόρφωση
μιας νικηφόρας κοινωνικής
συμμαχίας, που θα παλεύει
ενάντια στα μονοπώλια, στις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις,
στο ίδιο το ξεπερασμένο
καπιταλιστικό σύστημα, με
στόχο τον σοσιαλισμό. Αυτός
ο αγώνας μπορεί να αποκρούει
αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπά
κατακτήσεις, να υπερασπίζεται
δημοκρατικά δικαιώματα
και ελευθερίες για τον λαό»,
καταλήγει η ανακοίνωση του
ΚΚΕ.
Πηγή:kontranews.gr

Επίσης, σημειώνει ότι «o

Ο Γεώργιος και η Ειρήνη Γκοργκούνης σας εύχονται
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Το Ελληνο-καναδικό Κογκρέσο της Βρετανικής Κολομβίας
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή διοργάνωσε το πρώτο Συνέδριο
Ελληνικού Χορού και Χοροεσπερίδα «Βήματα, το διάστημα 25 – 27
Οκτωβρίου 2019.
Σε ότι αφορά στο κομμάτι του συνεδρίου, υπήρξε πλήρως επιτυχημένο, με περίπου 30 συμμετέχοντες να διδάσκονται ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς από τη χοροδιδάσκαλο Βασίλω Ιωάννου. Οι
συμμετέχοντες δεν έμαθαν μόνο χορούς από τη Θεσσαλία, τη Ρόδο,
τη Μύκονο, τη Λέρο και τη Λευκάδα, αλλά και την ιστορία και
παράδοση των χορών της κάθε περιοχής. Το συνέδριο συγκέντρωσε
άτομα από διάφορες κοινότητες, οργανισμούς και ενώσεις, κάτω από
τον κοινό σκοπό της επικοινωνίας των Ελλήνων και Φιλελλήνων της
περιοχής.
Το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου, το Ελληνο-καναδικό Κογκρέσο της
Βρετανικής Κολομβίας διοργάνωσε μια χοροεσπερίδα με περίπου
130 συμμετέχοντες. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, με τη συμμετοχή του
συγκροτήματος Anemos Music Project, που ήρθε από τις Ηνωμένες
Πολιτείες ειδικά για την εκδήλωση αυτή και βοήθησε να περάσουμε
όλη τη νύχτα χορεύοντας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπουν στον
Θανάση Στούμπο και την ομάδα των σεφ του, που ετοίμασαν έναν
πεντανόστιμο μπουφέ, καθώς και σε όλο το προσωπικό που σέρβιρε
και εξυπηρετούσε στο μπαρ.
Επιπλέον, εγκάρδιες ευχαριστίες πρέπει να δοθούν στους πολλούς
χορηγούς που υποστήριξαν την εκδήλωση, όπως και σε όλους τους
επίτιμους προσκεκλημένους, συνέδρους και συμμετέχοντες στη
χοροεσπερίδα, που με τη συνδρομή τους συνετέλεσαν στη μεγάλη
αυτή επιτυχία.
Όλες οι φωτογραφίες επιμελήθηκαν από το φωτογραφείο Treasures of
Time Photography – Άντζελα Χουντάλος και Βασίλω Ιωάννου.

Hellenic Canadian Congress o B.C.
The Hellenic Canadian Congress of BC was proud to showcase their first
ever Bimata Hellenic Dance Conference and Dinner Dance from October
25-27, 2019.
The conference portion of the event was a great success, with 30 participants
being taught traditional Greek Dance by Instructor Basilo Ioannou. The participants learned not only dances from Thessalia, Rhodes, Mykonos, Leros,
and Lefkada, but also the tradition and history of dances from each area.
The conference brought together individuals from various communities,
organizations and association, with the purpose of connecting the Hellenes
and Philhellenes of the Lower Mainland.
On Saturday October 26, the Hellenic Canadian Congress of BC hosted a
dinner dance with 130 attendees. It was a great night featuring the Anemos
Music Project who flew in from the US for the event and helped us dance
the night away. Thank you to Thanasi Stoubos and his team of chefs who
prepared a delicious buffet meal and to our serving and bar staff.
A heartfelt thank you goes out to the many sponsors we had supporting
the event, as well as all Special Guests, conference participants and dance
attendees who helped make the event a great success.
All photos are courtesy of Treasures of Time Photography - Angela
Chountalos and Basilo Ioannou.

All photos are courtesy of Treasures of Time
Photography
Angela Chountalos
and
Basilo Ioannou.

Christmas Greetings from the Philoptochos
Greek Orthodox Community East Vancouver

Dear Members, Friends and Parishioners,
On Behalf of the Philoptochos Society of St Nicholas & Dimitrios:
The Christmas season is soon approaching and the Philoptochos is asking
for your assistance so that we can provide some comfort and joy to those
in need. We are supporting two organizations this year; Attira Women’s
Resource and Lookout Emergency Society. Two bins have been placed by
the office for you to drop of any donations.
The Philoptochos will be sponsoring a number of needy families this year
and providing food vouchers and purchasing gifts for the families. We have
partnered with YWCA Presents of Peace and assisting single mothers. If
you are aware of any person(s) that are in need please contact the Community office at 604 438-6432 and provide your number and name and the
Philoptochos President will contact you directly.
Our annual Bake Sale will be happening next week; Dec 7th & 8th. Please
find attached an order form if you wish to place an order in advance. We will
also have a kids corner for children to make a variety of crafts. Fresh soup
will be served on Saturday and Sunday so come out and do some shopping
and enjoy lunch.
Some key dates to remember in December.
Dec 21st
Sorting food at the Vancouver Food Bank
Times 9:00 – Noon
There will be a sign up sheet at the community. We need 15 volunteers.
Dec 22nd
Philoptochos Annual Potluck
Time: After Sunday Liturgy
Bring a vegetarian dish and come and eat with family and friends in the
lower hall.
May you have a wonderful Christmas and enjoy the time with your
family and friends.
Regards,
Eleni Dimitriou
Office Administrator
Greek Orthodox Community of East Vancouver
4541 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Office: 604-438-6432 Fax: 604-438-6400 Email: office@goeastvan.ca

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ

O Νέος διοικητής στο Νοσοκομείο
Kαρπενησίου ο ιατρός Δημήτρης
Καρατσίκης.
Πάνω από 37 χρόνια προσφοράς στην Υγεία

Την τοποθέτηση 112 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στο
ΕΣΥ ανακοίνωσε ο υπουργος Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας. Τις
επόμενες ημέρες αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο κ. Καρατσίκης.
Πρώτος στόχος του νέου διοικητή η διεύρυνση του οργανισμου
λειτουργίας και η πρόσληψη νέων γιατρών με ειδικότητες που
δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο. πάνω από 37 χρόνια γιατρό του
Νοσοκομείου Καρπενησίου- Δημήτρη Καρατσίκη, ο οποίος κατά
καιρούς διετέλεσε και μεταβατικός διοικητής, επέλεξε η επιτροπή
αξιολόγησης του Υπουργείου Υγείας για την θέση του διοικητή
στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της
Παρασκευής 22/11/2019 το υπουργείο Υγείας.
Νέος διοικητής ο Δημήτρης Καρατσίκης ήταν σχεδόν…
αναμενόμενη η επιλογή του κ. Καρατσίκη για τη θέση του διοικητή
του Νοσοκομείου Καρπενησίου όταν και αποφάσισε να καταθέσει
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διοικητή. Η
ανακοίνωση της τοποθέτησής του ήταν απλά η επιβεβαίωση.
Διετέλεσε για σειρά ετών, πάνω από 37 χρόνια, ιατρός του
νοσοκομείου στην παθολογική κλινική, υπηρετώντας το από όλες
τις ιεραρχικές θέσεις ενώ το 2020 θα ολοκλήρωνε την υπηρεσία του
στο ΕΣΥ. Είναι η “ψυχή” του νοσοκομείου και βαθής γνώστης των
αναγκών του νοσοκομείου, είναι όντως ο κατάλληλος άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση.
Σύμφωνα με τα βιογραφικά του στοιχεία, ο κ. Καρατσίκης
γεννήθηκε το 1953 στο Καρπενήσι όπου και έζησε μέχρι τα 16 του
χρόνια. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Αποφοίτησε
από το Ε’ Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1972 μέχρι το 1978
και αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου “Λιαν Καλώς”. Υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος Ανθυπίατρος από το 1978
έως το 1981. Τον Ιούλιο του 1983 έλαβε τον τίτλο του Ειδικού
Παθολόγου και εκπλήρωσε την Υπηρεσία υπαίθρου στο Γ.Ν.
Καρπενησίου. στο οποίο παραμένει έως και σήμερα κατέχοντας τον
βαθμό του Διευθυντή της Παθολογικής κλινικής, από το 1992.
Πηγή: EYΡYTANIKA NEA 27 Νοεμβρίου 2019
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H Διεύθενση
του Valley View Funeral Home & Cemetery και ο Έλληνας
αντιπρόσωπός τους,
κ.Πήτερ Βοριάς
Εύχονται
στην Ομογένεια
Καλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχές το νέο Έτος
Valley View ΤΗΛ: 778-881-7080
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

14644 - 72nd Avenue, Surrey B.C. V3S 2E7
www.valleyviewsurrey.ca
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ΣΧΕΔΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε σχέδιά για την ανακαίνιση :
- Κουζίνες & Μπάνια
- Υπόγειo και Δευτερεύοντα διαμερίσματα
- Γενικές ανακαινίσεις
- Γραφεία & εμπορικά καταστήματα
Συνεργαζόμαστε μαζί σας ή με τον εργολάβο σας για την
επίτευξη:
- Αλλαγή χρήσης
- Άδεια απόκτησης
- Σχέδια συντονισμού για οικοδομικές εργασίες
Καλέστε μας για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας . . .

4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby
dental@hotmail.
com
burnaby_dental@hotmail.com
ca
www.burnabydental.com

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



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments

www.Archivolt.ca

Ιδιοκτήτης : Κωνσταντίνος Νικολάου
Συνδεδεμένη εταιρία με το Zdraft.com

Office: 604-442-4255
Mobile: 604-649-2425
Email : info@archivolt.ca



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

Οι εκδότες και η συντακτική ομάδα της ΓΝΩΜΗΣ εύχεται σε όλους τους Έλληνες, φρορούς Θερμοπυλών και στις οικογένειές
τους ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΈΝΑ 2020 γεμάτο ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΓΑΠΗ και ΕΙΡΗΝΗ για όλη
την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.. Ειδικότερα δε στους ομογενείς επιχειρηματίες, ελληνικές κοινότητες και συλλόγους του Βανκούβερ
Ενα Μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ενίσχυση και υποστήριξη να διατηρούμε ανοδικά με συνέπεια, ήθος και αντικειμενικότητα 32
χρόνια την έκδοση της δικής σας εφημερίδας, ευχόμενοι να τύχη της υποστήριξής σας να μην έχει την τύχη που είχαν και τα
άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ραδιόφωνο και Τηλεόραση που δεν υποστηρίχθηκα όσο άξιζαν και χάθηκαν.

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020
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University of Connecticut President Joins AHEPA

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ
Οι φίλες και φίλοι τίμησαν για μια ακόμη φορά αυτή τη γιορτή της μνήμης και του πνεύματος του Ίωνα
Δραγούμη σε μια Ελλάδα που αγωνίζεται ν’ αντέξει και να κρατηθεί όρθια από τους πολλούς και πολυποίκιλους
κλυδωνισμούς που την κατατρέχουν. Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στον φιλόξενο χώρο του Polis Art Café,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το δεύτερο μέρος της «Γιορτής του Ίωνος 2019», το οποίο οργάνωσε η Επιτροπή
Ενημερώσεως Επί των Εθνικών Θεμάτων (ΕΕΕΘ) .
Η πρώτη θεματική ενότητα είχε τίτλο «ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ: Δράσις καί Επιρροές»,
με συντονιστή τον ΣΠΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών
Θεμάτων (ΕΕΕΘ) .
Πρώτος ομιλητής ήταν ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, με θέμα : «ΙΩΝ
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΑΝΗΣ» και αφορούσε μία κριτική
που είχε ασκήσει ο καθηγητής Πολιτειολογίας, Δημήτριος Βεζανής στον Ίωνα
Δραγούμη, κυρίως σε θέματα που αυτός θεωρούσε ως ‘’λάθη του Δραγούμη’’.
Σημειωτέον ότι και οι δύο ήταν ομοϊδεάτες, ανήκαν δηλ. στον χώρο του
εθνικισμού, αλλά έζησαν σε διαφορετικές (αν και σχετικά κοντινές) εποχές.

L-R: PSC Stamos, Supreme President Horiaties, University of
Connecticut President Dr. Katsouleas, District 7 Lt. Gov Tasoulas,
Supreme Governor Isaac, and PSP Dr. Grossomanides.
AHEPA is thrilled and proud to welcome Dr. Thomas C. Katsouleas,
the 16th President of the University of Connecticut, into the Order,
Nov. 23, announced Supreme President George Horiates. Past Supreme President Dr. John Grossomanides, Past Supreme Counselor
Gregory Stamos, Supreme Governor Jack Isaac, and District 7 Lt.
Governor Demetrius Tasoulas accompanied Supreme President Horiates...Also happening in Connecticut, the AHEPA Northeast Hellenic
History Tournament was held. Congratulations to the New Haven
team, which won first place!

Ο Δ. Βεζανής δεν φείδεται επαίνων για τον Ι. Δραγούμη. Βασίζεται σε ένα
μικρό, πλην πολύτιμο βιβλιαράκι 23 σελίδων του Δημητρίου Σούτσου, με τίτλο
: «Ίων Δραγούμης, ένας προφήτης του Ελληνικού Εθνικισμού» (εκδ. 1949) , του
οποίου ο Δ. Βεζανής έχει γράψει τον πρόλογο. Θεωρεί τον Ι.Δρ. ως έναν από τους
προφήτες του Ελληνικού Εθνικισμού στους σύγχρονους καιρούς, που δεν ήταν
μόνο θεωρητικός, αλλά προχωρούσε και σε πράξεις, εξαίρει, δε, το ψήφισμα των
συνειδήσεων για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Παρόλα αυτά, ο Δ. Βεζανής, με την κριτική του σκέψη, δεν δίστασε να
εντοπίσει τα εξής πέντε λάθη στον Ιωνα Δραγούμη, και να δικαιολογήσει, ως
εξής

Νίκος Δραγούμης, Η Μαρίκα
Δραγούμη, αδελφή του ζωγράφου,
1) Ήταν εναντίον των Βαλκανικών Πολέμων, διότι θεωρούσε ότι έτσι οι Σλάβοι 1909, μελάνι και γκουάς σε χαρτί,
ιδιωτική συλλογή
θα αποκτούσαν μεγαλύτερη δύναμη. Στην πραγματικότητα, η συμμετοχή της
Ελλάδας σε αυτούς τους πολέμους της επέτρεψε να διευρύνει τα σύνορά της.
2) Η απόλυτη και αποκλειστική προτίμησή του (μόνο) για την δημοτική παράδοση και γλώσσα, στην ουσία, τον
κάνει να παραγνωρίζει την αξία της λόγιας παράδοσης και της καθαρεύουσας, οι οποίες λειτουργούν ως συνδετικός
κρίκος με τον αρχαίο και εντεύθεν πολιτισμό της Ελλάδος.
3) Έκανε υπερτίμηση του Κοινοτισμού, ο οποίος περιορίζεται σε στενά τοπικά όρια, σε αντίθεση με την ‘’Μεγάλη
Ιδέα’’ ,που είναι αυτοκρατορικής αντιλήψεως, ενός κεντροποιημένου κράτους, της οποίας ο Δ.Β. ήταν υπέρμαχος
4) Πίστευε ότι ο Ελληνισμός θα μπορούσε να επιβληθεί οικονομικά και πολιτικά στους Τούρκους , χωρίς να
καταφύγει σε πόλεμο. Σε αντίθεση, ο Δ.Βεζ. πίστευε ότι έπρεπε να καταστραφεί η πολιτική δύναμη των Τούρκων
και να ενωθούν τα αλύτρωτα ελληνικά εδάφη με την Μητέρα Ελλάδα. Αυτό, προφανώς, θα μπορούσε να επιβληθεί
μόνο δια των όπλων.
5) Λόγω προσωπικής πικρίας με τον Ε. Βενιζέλο, ο Ι.Δρ. έγινε αντιβενιζελικός, ενώ, κατά τον Δ. Βεζ., θα έπρεπε
να βάλει στην άκρη αυτή του την πικρία και να εργασθεί εντατικά, ώστε να υπάρξει συμφιλίωση Βενιζέλου και
Κωνσταντίνου, για το καλό της Ελλάδος.
Άρα βλέπουμε δύο ανθρώπους, που και οι δύο φλέγονται από αγάπη για την Ελλάδα, για το Έθνος, και δρουν
εθνικά, στην δική τους εποχή ο καθένας, αλλά έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις σε βασικά σημεία. Τα
προαναφερθέντα, όμως, ‘’λάθη’’ δεν αφαιρούν από τον Ι.Δρ. το φωτοστέφανο του Εθνικιστή, γιατί, κατά τον Δ.Βεζ.
δεν ήταν λάθη κοσμοθεωρίας, αλλά λάθη τακτικής, ενώ ο τελικός στόχος ήταν σωστός.
Τελικά, για την κοσμοθεωρία του Εθνικισμού, εκτός από το ΈΘΝΟΣ, ως κοινότητα καταγωγής, θρησκείας,
πολιτισμού και γλώσσας, και την δράση υπέρ του, δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις και συνταγές που να ταιριάζουν σε
όλες τις συνθήκες, σε όλες τις χρονικές περιόδους και τις ανάγκες, αυτές δεν υπάρχουν.
Οι εθνικιστές θα πρέπει να βρουν μόνοι τους τι ταιριάζει σε κάθε χρονική περίοδο.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΜΑΛΗΣ, με θέμα ; «ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ‘’ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ’’ (= έντυπο που εξέδιδε ο Ι.Δρ.)
H ‘’Πολιτική Επιθεώρηση’’ ήταν ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά περιοδικά του 20ου αιώνα. Η πρώτη φάση
της εμφάνισης του εντύπου, δέθηκε με την δημιουργία του, από τον Απρίλιο 1910, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του
1911 , Αφορά την δράση του Ελληνικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη , όταν συνδέθηκε με την μυστική
πατριωτική οργάνωση, που είχαν δημιουργήσει ο Θανάσης Σουλιώτης – Νικολαϊδης και ο Ιων Δραγούμης, όταν
βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
Στην πρώτη αυτή περίοδο, η ‘’Πολιτική Επιθεώρηση’’ ήτανε εφημερίδα , εκδιδότανε κάθε Κυριακή, σε ωραίο
χαρτί και κράτησε για 70 φύλλα , γιατί υφίστατο συνεχείς διώξεις από το Οθωμανικό καθεστώς. Μαζί τους ήταν
και ο Γιώργος Μπούσιος, βουλευτής των Ελλήνων εκλεγμένος στην περιοχή των Σερβίων – Κοζάνης , αρχηγός της
ομάδος των Ελλήνων βουλευτών, στην Οθωμανική Βουλή
Οι κύριοι σκοποί της εφημερίδας ήταν: 1) Η αφύπνιση του Ελληνισμού σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
2) Η ανύψωση του Πατριαρχείου και 3) Η ισοπολιτεία των μη - τουρκικών εθνοτήτων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Είχαμε συνεχείς διώξεις στην εφημερίδα, η οποία κατάφερε να κυκλοφορήσει 70 φύλλα και αυτό θεωρείται
επιτυχία, Από εκεί και μετά, λόγω των συνεχών διώξεων , έκλεισε ουσιαστικά η εφημερίδα, η οποία είχε ως
κορμό δύναμης τον Ίωνα Δραγούμη. Όταν αυτός μετατίθεται από το Προξενείο της Κωνσταντινούπολης στα
Προξενεία στη Φιλιππούπολη, Μοναστήρι, Βερολίνο , επήλθε και το οριστικό κλείσιμο της εφημερίδας στην .
Κωνσταντινούπολη.
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Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών
της Βρετανικής Κολομβίας επ’ ευκαιρία των εορτών εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους
και σε όλη την ομογένεια

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020
ΜΕ ΥΓΕIΑ, ΑΓΑΠΗ, ΠΡΟΟΔΟ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Η δεύτερη περίοδος της ‘’Πολ. Επιθ’’. είναι από το 1916,
ως τον Ιούνιο του 2017 , στην Αθήνα πλέον, στην οδό
Βουκουρεστίου 12, όπου ήταν η έδρα του περιοδικού, το
οποίο ήταν 15θήμερο, γενικού περιεχομένου. Είχε πολιτική
χροιά, και θέματα εξωτερικής πολιτικής , φορολογικά,
παιδείας, γλώσσας, βιβλία, μέχρι και κριτική επί των
θεατρικών παραστάσεων . Είναι τα χρόνια του Εθνικού
Διχασμού τότε, και η γραμμή του περιοδικού είναι αντίθετη
προς στις Μεγάλες Δυνάμεις εξ αιτίας της πολιτικής που
ακολουθούσαν. Υπήρχε μία δυσαρέσκεια για την επικράτηση
του Βενιζελισμού, με την επέμβαση των Αγγλογάλλων.
Μετά την επιστροφή του Βενιζέλου στην κυβέρνηση
(καλοκαίρι ου 1917), υπάρχει λογοκρισία, διώξεις παντού
και παρεμβάσεις του Βενιζέλου στην Διοίκηση, στον
Στρατό, στην Δικαιοσύνη, ακόμα και στην Εκκλησία. Στο
Νίκος Δραγούμης, Η οροσειρά Λεζ Αλπίν στο φύλλο της Π.Ε. της 7ης Ιουνίου 1917, υπήρχε το άρθρο
Σεν Ρεμύ της Προβηγκίας, γκουάς σε χαρτί, «Μάθημα Πραγμάτων» , του Ίωνα Δραγούμη, το οποίο είχε
μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη. Όμως έτσι δόθηκε στην
ιδιωτική συλλογή
κυβέρνηση Βενιζέλου η αφορμή να εξοριστεί ο Ίωνας στην
Κορσική, μαζί με την ομάδα των συνεργατών του και τις
οικογένειές τους. Στο ίδιο φύλλο γράφει ένα παρόμοιο άρθρο και ο πατέρας του, Στέφανος Δραγούμης.
Επανέρχονται όλοι, μετά από 1 – 1 ½ χρόνο. Το περιοδικό είχε κλείσει, και ο Δραγούμης, πριν καν προσεγγίσει το
πλοίο στον Πειραιά, φεύγει εξορία για την Σκόπελο, από όπου επιστρέφει τον Νοέμβριο του 1919.
Από τον Ιούνιο 1920, ξαναλειτουργεί το περιοδικό ‘’Πολιτική Επιθεώρηση’’ για τρίτη περίοδο. Στεγάζεται
πλέον στην οδό Κοραή και Πανεπιστημίου, με διευθυντή τον Θανάση Σουλιώτη – Νικολαϊδη, και τελειώνει με
την δολοφονία του Ίωνα στις 31 Ιουλίου 1920. Το περιοδικό, μετά από 3 τεύχη κλείνει, μέχρι το 1945, όπου
κάποιοι φίλοι του Φιλίππου Δραγούμη, μικρότερου αδελφού του Ίωνα, επανεκδίδουν στην Αθήνα το περιοδικό,
σηματοδοτώντας την τέταρτη περίοδο. Το περιοδικό γίνεται 15θήμερο και δημοσιεύει ένα ανέκδοτο έργο του Ι.Δρ.
που γράφθηκε το 1919 και αφορά την καλύτερη παραγωγή και κατανομή των αγαθών.
Τρίτος και τελευταίος ομιλητής ήταν ο ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΡΑΣ και το θέμα του ήταν «Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ (αδελφός του Ίωνα Δραγούμη)».
Η εκδήλωση για Ιωνα Δραγούμη πιστεύουμε πως είναι μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε τον άγνωστο σε πολύ
κόσμο αδελφό του και ζωγράφο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΡΑΓΟΥΜΗ.
Ο Νικόλαος Δραγούμης γεννήθηκε το 1874 στην Αθήνα. Ο πατέρας του ήθελε να τον στρέψει σε επιστημονική
και πολιτική καριέρα, εκείνος, όμως, είχε πάθος με την ζωγραφική. Καταπιέζοντας τον εαυτό του, σπουδάζει
Νομική στο Παρίσι, με προοπτική να στραφεί στον πολιτικό κλάδο. Στην συνέχεια, επιστρέφει στην Ελλάδα,
για να λάβει μέρος στον πόλεμο του 1897. Ασυμβίβαστος, όπως ήταν, έρχεται σε σύγκρουση με τους γονείς του,
εγκαταλείποντας τα νομικά που ποτέ δεν αγάπησε , για να σπουδάσει ζωγραφική, την οποίαν λάτρευε.
Το 1903, επισκέφθηκε την Προβηγκία, στην οποία πέρασε μεγάλα διαστήματα, ζωγραφίζοντας. Το 1904,
επισκέφτηκε την Ελλάδα και την οικογένειά του στην Κηφισιά. Μάλιστα, ήταν και το τελευταίο μέλος της

(Συνέχεια στη σελίδα 27)

17

Γιορτή στα Τρίκαλα για το υψηλότερο
φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο
Τρίκαλα 25/11/2019
Με μια μεγάλη γιορτή, τα
Τρίκαλα σηματοδότησαν
την έλευση των γιορτών.
Ο Δήμος Τρικκαίων και
η e-trikala φωταγώγησαν
το μεγαλύτερο φυσικό
χριστουγεννιάτικο
δέντρο της χώρας, το
απόγευμα της Δευτέρας
25 Νοεμβρίου 2019. Οι
χιλιάδες τρικαλινοί/ες και
επισκέπτες και κυρίως τα
μικρά παιδιά, απόλαυσαν ένα δρώμενο από το ΚΔΑΠ «Ομόνοια»
και μελωδίες κεφιού από το συγκρότημα Teasers.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου,
μαζί με τον Αη Βασίλη
και τον Καρυοθραύστη
– πρωταγωνιστή του
φετινού Μύλου των
Ξωτικών -, ευχήθηκε σε
όλους για τις γιορτές,
έδωσε το μήνυμα της
χαράς και το σύνθημα
για μια μεγάλη γιορτή
στην πρωτεύουσα των
Χριστουγέννων. Ο Μύλος των Ξωτικών, το χριστουγεννιάτικο
θεματικό πάρκο της χαράς και της αγάπης, ανοίγει τις πύλες του στις
29 Νοεμβρίου 2019 με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται την 1η
Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

H Φιλόπτωχος του Αγίου Γεωργίου μετά του ιερατικού
προϊσταμένου Οδυσσέα Δρόσου,ευχόμεθα σε όλους όσους
βοηθούν το έργο μας, στις οικογένειές τους και σε όλη
την παροικία μας

Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2020.

Ας χαρίσει παντού,υγεία ,χαρά ,αγάπη,ευημερία και Ειρήνη.
Χρόνια Πολλά. Καλή Χρόνια
St. George’s Ladies Philoptochos
Prayer for All
We pray your spirits are light with
hope,
Your heart is filled
with joy,
Your holiday is
blessed with the
Glory of God.
May His love
bring you Peace at
Christmas and
throughout the
New Year.

EXCEPT

IONAL
BUSIN
ESS
OPPOR
TUNIT
Y

215 TERMINAL N AVE., NANAIMO, BC
Commercial Property - Land & Building

ASKING - $650,000
LAND - 12,270 SF
BUILDING - 2,066 SF
Stand alone restaurant with plenty of parking on busy Terminal
Avenue, Nanaimo. Why pay a landlord when you can own your own
building. This formerly high volume restaurant can seat 70 people
inside and another 42 on the patio. Vacant and ready for your own
ideas.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:
KOSTA THEODOSAKIS or TODD ANTIFAEV
kosta@marketing604.com

todd@marketing604.com

604-531-1111
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Μια πραγματική αγάπη που γνώρισα στη Ρόδο
Γράφω παρακάτω μια πραγματική ιστορία, λόγω των Χριστουγέννων και
της αγάπης μου σε μια περιπέτεια που μου άλλαξε τα αισθήματά μου για τα
ζώα. Αν και πάντοτε είχαμε σκύλο στο σπίτι, ποτές δεν δέθηκα μαζί τους.
Ηταν αρχές του Ιουνίου φέτος
το καλοκαίρι που πήγα διακοπές
στη Ρόδο στο χωριό Πλατάνια,
Δεν ήταν η πρώτη χρονιά
που πήγαινε όλοι στο χωριό
με ξέρανε. Ο γείτονάς μου ο
Μανώλης είχε ένα σκύλο που
τον παίρνει μαζί του στο κυνήγι,
τον λένε Μάχ.
Ξύπνησα το πρώτο πρωί από
τα γαβγίσματα σκύλων, βγήκα
στην αυλή και είδα που γάβγιζε
ο σκύλος του γείτονα ο Μαχ και
ένα μικρό σκυλάκι που ήταν
στο δρόμο και κυνηγούσε τα
αυτοκίνητα που περνούσαν
γαβγίζοντας ασταμάτητα.
Τη δεύτερη μέρα τα ίδια
γαβγίσματα σκύλων χαλούσαν
τον κόσμο. Ρώτησα λοιπόν
να μάθω τίνος ήταν το μικρό
σκυλάκι που έρχεται κάθε μέρα
και γαβγίζει με τον σκύλο του
γείτονα. Μου είπαν το μικρό
σκυλάκι ήταν αδέσποτο κάποιος
πέρασε και το άφησε. Μια
γνωστή ιστορία που δεν μας
κάνει υπερήφανους, διότι αυτό
είναι ένα συχνό φαινόμενο στην
Ελλάδα.
Τρίτη μέρα τα ίδια. Ξύπνησα
από το γάβγισμα των σκύλων
που άρχισε να με ερεθίζει.
Προσπάθησα να πιάσω το
αδέσποτο σκυλί, αλλά με
απέφευγε. Είδα ότι πήγαινε
πλησίον σε ένα άλλον γείτονα
ο οποίος κάπου κάπου το τάϊζε,
γιατί σαν αδέσποτο γύριζε όλο
το χωριό και γάβγιζε όλους,
μου υποσχέθηκε θα το πιάσει
να το πάμε με το δικό μου το
αυτοκίνητο να το αφήσουμε στο
διπλανό χωριό και χωρίς να το
πολυσκεφθώ από την αϋπνία
μου δέχθηκα. Αλλά όταν το
άκουσε μια γυναίκα έβαλε τις
φωνές, μην το κάνεις, αυτό θα
πάθεις κακό, καλύτερα κράτησέ
το στην αυλή σου και ταϊζέτο.
Συνήλθα να μην κάνω αυτό
που κάνουν και οι άλλοι, το
σκέφθηκα και άλλαξα γνώμη.
Έτσι και έγινε. Το κράτησα
στην αυλή, πήγα και αγόρασα
φαγητό, λουρί να το πηγαίνω
βόλτα να μην τα κάνει στην
αυλή. Κάθε πρωί τώρα
σηκωνόμουνα να το πηγαίνω
βόλτα τα χαράματα, γιατί με
ξυπνούσε κλαίγοντας, αλλά το

πρωινό ξύπνημα και το λίγο
περπάτημα μου έκαναν καλό.
Πέρασσε λίγος καιρός γίναμε
φίλοι ήταν θηλυκό και το
ονόμασα Λίζα. Σιγά σιγά το
άφησα να μπαίνει στο σπίτι και
ήθελε να κάθεται πάντα κοντά
μου κάτω από το τραπέζι που
καθόμουνα στο κομπιούτερ,
σηκωνόμουνα εγώ σηκωνόνταν
και ο σκύλος. Όταν ο σκύλος
πηγαίνει να ξεκουρασθεί όσο
το δυνατόν κοντά σας λένε οι
ιδικοί Αυτό είναι ένα τεράστιο
σύμβολο της πίστης, επειδή ο
σκύλος σας μένει κοντά στην
αγέλη του – ΕΣΑΣ!
Καθώς περνούσαν οι μέρες,
έτρωγε καλά άρχισε να παχαίνει,
άρχισα και εγώ να ανησυχώ
μήπως είναι έγκυος. Σιγά-σιγά
καθώς οι μέρες περνούσαν
εγώ και το σκυλάκι γίναμε
περισσότερο από φίλοι. Με
κοιτούσσε στα μάτια και έδειχνε
μια αγάπη και πέρα και πάνω
από όλα το ένστικο η εξάρτηση.
Αποφάσισα να το φέρω στον
Καναδά, επικοινώνησα με το
ταξιδιωτκό μου πράκτορα και
περίμενα απάντηση. Εντωμεταξύ
αφού θα το έπαιρνα μαζί μου,
το πήγα στον Κτηνιατρο και
διαπίστωσα ήταν έγκυος και θα
γεννούσε σε λίγες ημέρες και
όπως έδειξε ο υπέρηχος που
την κοίταξε η Κτηνίατρος θα
γεννούσε τρία με τέσσερα
Τώρα άρχισε ο πονοκέφαλος,
καλά τη μάνα θα την πάρω
στον Καναδά σκεπτόμουνα τα
κουτάβια; Οι μέρες επιστροφής
πλησιάζουν. Η σκυλίτσα άρχισε
να βαραίνει και να μην ξεκολάει
από κοντά μου, πήγαινα για
καφέ στο παραδοσιακό μαγαζί

της γειτονιάς, ήθελε να έρθει
μαζί μου. όπου πήγαινα και αυτό
μαζί μου. Όταν πήγαινα στη
Ρόδο για ψώνια, μόλις γύριζα
με έβλεπε πηδούσε πάνω μου.
το κρατούσα στην αγκαλιά με
κοίταζε στα μάτια και φιλούσε
τα χέρια μου ακατάπαυστα
θέλοντας να εκφράσει την
αγάπη του. Κάπου διάβασα
ότι όταν φεύγουμε και δεν
παίρνουμε το σκυλί μαζί μας
και κάνει σαν τρελό, δείχνει ότι
το σκυλί αισθάνεται ανασφαλή,
γάβγιζε και κλαίη. Ίσως να είχε
αισθανθεί τον χωρισμό μας από
ενωρίς.
Μια μέρα πήρα τηλέφωνο έναν
από την Φιλοζωϊκή της Ρόδου
ήταν κάποιος κύριος και του
εξήγησα ότι εγώ δεν κατοικώ
μόνιμα στη Ρόδο φεύγω για
Καναδά και του εξήγησα για το
σκυλί να τους το δώσω. Μου
απήντησε ότι είναι ο χώρος
γεμάτος δεν μπορούν να πάρουν
κανένα και μου λέει «ούτε να
το σκεφθείς να το φέρεις και να
το αφήσεις στην πόρτα, έχουμε
βάλει κάμερα». Αλλά δεν έφτανε
αυτό ήρθε και η απάντηση
από το γραφείο ταξιδίων ότι
δυστυχώς η εταιρεία που είχα
βγάλει εισιτήριο επιστροφής
για ένα διάστημα σταμάτησαν
να μεταφέρουν σκυλιά στο
χώρο αποσκευών, μόνο πολύ
μικρά που μπορούσες να τα
πάρεις στο κάθισμά σου. Αλλά
αυτό ήταν λίγο μεγάλο για
να το πάρω, ζύγιζε περίπου
6 κιλά, αισθάνθηκα μεγάλη
απογοήτευση.
Απόγευμα 23ης Σεπτεμβρίου
2019, κατά τις 4, είχα το
σκυλάκι δίπλα στο τραπέζι που
είχα το κομπιούτερ, επειδή
γνώριζα πλησίασαν οι μέρες
να γεννήσει, του είχα μια
μικρή βαμβακερή κουβέρτα να
ξαπλώνει, Ξαφνικά ακούω μια
παράξενη κραυγή, γυρίζω και
βλέπω ότι γέννησε το πρώτο
κουταβάκι και άρχισε να το
γλύφει και αυτό συνεχίσθηκε
κάθε 20 λεπτά άλλες 5 φορές. Ο
πόνος κάθε φορά που γεννούσε,
και το παράξενο κλάμα της,
μου πλήγωνε την καρδιά, διότι
δεν ήταν ένα πόνος πού κλαίει
ένα σκυλί όταν για παράδειμα
του πατήσεις το πόδι ή το

χτυπήσεις απρόσεκτα. Ήταν
πολυδιαφορετικό κλάμα,
διαφορετικός ο πόνος κάθε
φορά που γεννούσε και ένα
κουταβάκι.

Ήταν μια εμπειρία που θα
μου μείνει αξέχαστη σε όλη
την υπόλοιπη ζωή μου. Για
μια εβδομάδα απολάμβανα
τη μάνα και τα κουταβάκια,
είχα προβλέψει πριν γεννήσει
και ένας γνωστός έφκιαξε ένα
σπιτάκι για να μην είναι έξω
στην αυλή στα πλακάκια.
Τώρα τί γίνεται; Είχαν μείνει
λιγότερο από ένα μήνα οι μέρες
να φύγω. Τι θα κάνω με τα
κουτάβια και τη μάνα;

είναι από την λεβεντογέννα
Κρήτη και παντρεύτηκε στο
χωριό ο οποίος θα φρόντιζε και
τη σκυλίτσα για μένα μέχρι να
γυρίσω.
Εκείνο που με θύμωσε ήταν η
αδιαφορία των περισσότερων
χωριανών που δεν ήρθε ένας
να βοηθήσει να βρεθούν άτομα
να τα υιοθετήσουν. Ευτυχώς
υπάρχουν και πολλοί που
αγαπούν τα ζώα, το διαπίστωσα
και στον Κτηνίατρο κάθε φορά

Λίγες ώρες πριν η εφημερίδα πάει στον πρίντερ, έλαβα αυτή
τη φωτογραφία την κυρία με το κουταβάκι που υιοθέτησε.

Έπιασα φίλους και φίλες
να στέλνουν μηνύματα στο
διαδίκτυο να βρούμε άτομα
να τα υιοθετήσουν. Πρώτος
ήταν ο παπάς που λειτοργούσε
στην εκκλησία του χωριού,
αλλά έμεινε σε άλλο χωριό και
ένα το ήθελε μια γνωστή του
οικογένεια. Επειδή όμως ήταν
πολύ ενωρίς που θα φεύγανε
από τη μάνα τους έπρεπε να τα
ταϊζουμε με το μπιμπερό και
γάλα σκόνι ειδική, την οποία
χρειάστηκα να τα αγοράσω
όλα αυτά γιατί η σκυλίτσα
ήταν μικρή και η πρώτη γέννα
της, μολύνθηκε η ρόγα της
έπαθε μαστίτιδα, την πήγα
στον Κτηνίατρο και μας έδωσε
αντιβίωση την οποία έπαιρνε
για 10 μέρες και έπρεπε
να τα ταϊζουμε γάλα τώρα
τις υπόλοιπες μέρες με το
μπιμπερό, Ευτυχώς βρέθηκαν
εθελόντριες και τα ταϊζαμε.
Πέντε μέρες πριν να φύγω
βρέθηκαν άλλα τέσσερα άτομα
και πήραν τα κουταβάκια έμεινε
ένα και αυτό το πήρε ο φίλος
μου ο Μανώλης Κρητικός που

που πήγαινα έβλεπα πολλά
άτομα με τα σκυλιά και τις
γάτες. Φεύγοντας από τη Ρόδο
ευχαριστημένος διότι όλοι όσοι
υιοθέτησαν τα κουταβάκια,
τα αγαπούσαν πολύ και μας
ευχαριστούσαν.
Φυσικά ο πόνος του αποχωρισμού από το σκυλάκι μου
και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες
δεν περιγράφεται, και μετρό τις
μέρες να ξαναγυρίσω κοντά του.
Πιθανόν να έχετε ακούσει
ότι όταν ένα σκυλί κοιτάζει
κατευθείαν στα μάτια σας
είναι μια πρόκληση, αλλά
όλα εξαρτώνται από τις
συνθήκες που περιβάλλουν
αυτό το βλέμμα. Αν παίζετε, το
αγκαλιάζετε στοργικά ή μιλάτε
στο σκύλο σας και συνεχίζει
να διατηρεί μια χαλαρή οπτική
επαφή, είναι σαν να σας
«αγκαλιάζει με τα μάτια του».
Κώστας Καρατσίκης

Ο

ι δυο Συλλόγοι «Μέγας
Αλέξανδρος» Μακεδόνων
και ο Σύλλογος Ρουμελιωτών
Β.Κ. γιόρτασαν μαζί το
Σάββατο 9 Νοεμβρίου
2019, στο Ελληνικό Κέντρο
την 26η Οκτωβρίου 1912
την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης, την 28η
Οκτωβρίου 1940 το ιστορικό
«ΟΧΙ», την γιορτή του Αγίου
Δημητρίου, Πολιούχο της
Θεσσαλονίκης και την ιστορική
Ναυμαχία της Ναυπάκτου
της 7 Οκτωβρίου 1571.
Ήταν μια επιτυχημένη
εκδήλωση με παρουσία άνω
των 200 ατόμων, με ζωντανή
λαϊκή μουσική, πλούσιο
μπουφέ, και μεγάλο κέφι. Την
εκδήλωση τίμησε μετά από
πολλών ετών απουσία από
αυτή την εκδήλωση και η νέα
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος

Άνω: H κα Ρούλα Λιάσκα,
Γραμματέας του Συλλόγου “Μέγας
Αλέξανδρος”
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κα Ελένη Γεωργοπούλου,
η οποία ευχήθηκε σε όλους
χρόνια πολλά και αναφέρθηκε
ότι δεν θα μπορούσε να
προσθέσει περισσότερα από
τις ομιλίες της κας Ρούλας
Λιάσκας, της Σοφίας Μτσέλου,
και Ελένης Λουκοπούλου οι
οποίες μίλησαν για τα ιστορικά
της ημέρας λεπτομερώς και
χειροκροτήθηκαν από τους
παρευρισκόμενους στην
εκδήλωση.
Επίσης παρών ήταν ο ιερέας π.
Οδυσσέας Δρόσος και
ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας κ.Δημήτρης Ζάμπος
με την σύζυγό του.
(Βλέπετε φωτογραφικό
ρεπορτάζ της «ΓΝΩΜΗΣ» και
στη σελίδα 27)

Άνω: H κα Σοφία Μιτσέλου
Πρόεδρος Συλλόγου Ρουμελιωτών
Β.Κ. με την κα Ρούλα Λιάσκα

Ανω: Η κα Ελένη Λουκοπούλου
από το Σύλλογο Ρουμελιωτών Β.Κ.

Άνω από αριστερά διακρίνονται ο ιερέας π. Οδυσσέας Δρόσος,
η κα Γενικός Πρόξενος στο Βανκούβερ κα Ελένη Γεωργοπούλου,
ο Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας κ.Δημήτρης Ζάμπος , η σύζυγός του
και η παρέα τους .

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 27)
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AMERICAN HELLENIC EDUCATIONAL
PROGRESSIVE ASSOCIATION
Thank You, Veterans!
Today is Veterans Day 2019! The Order of AHEPA is grateful to our
veterans who have served to protect our freedom and to keep peace.
We ask the community, including all of our chapters, to take a moment to observe this very special day. It is a day to express appreciation and gratitude to all those individuals who served in the United
States Armed Forces to keep our nation safe and free.
This Veterans Day also marks the 101st anniversary of the Armistice
of World War I. Do you know about the courageous story of U.S.
Army Private First Class George Dilboy, the first Greek American
to receive the Medal of Honor? Dilboy was mortally wounded in
battle at Belleau, France, during World War I, July 18, 1918 (read
Dilboy’s Medal of Honor citation). General John J. Pershing, commander-in-chief of the American Expeditionary Force, who would be
promoted to General of the Armies in 1919, called Dilboy one of the
“ten great heroes” of the war.
• Read more about Dilboy’s story, which included fighting in the
First and Second Balkan Wars, how the Turks desecrated his grave
prompting an outraged President Harding to send a warship to
recover Dilboy’s remains, to his final burial at Arlington National
Cemetery

George Dilboy

DATE OF BIRTH: February 5, 1896
PLACE OF BIRTH:
Greece
HOME OF RECORD:
Keene, New Hampshire
George Dilboy entered active duty in the U.S.
Army from the New Hampshire National
Guard.
AWARDS BY DATE OF ACTION:1 of 1
George Dilboy
Private First Class, U.S. Army
Medal of Honor Recipient
World War I
Private First Class George Dilboy (5 February 1896 - 18 July
1918) was a U.S. Army soldier
who was posthumously awarded
the U.S. military’s highest award
for valor, the Medal of Honor,
for his heroic actions during
World War I. General John J.
Pershing listed George Dilboy as
one of the 10 greatest heroes of
the war.
George Dilboy was born on
5 February 1896 in the Greek
settlement of Alatsata, in Ottoman Turkey in Asia Minor, near
İzmir. Dilboy’s early years were
spent living in a region of the
world where dangerous feuding
between Ottoman Turks and
Greeks was an ongoing event
for nearly 400 years. He and his
family immigrated to America in
1908 and settled first in Keene,
NH, and then in Somerville,
MA. But Dilboy returned to
mainland Greece in 1909 where
he volunteered to fight in the
Greek Army in Thessaly during
the First Balkan War of 1912. He
remained there to successfully
fight in Macedonia in the Second
Balkan War of 1913.
Returning to Somerville, he
went to school and worked for
a few years before volunteering to fight in the U.S. Army
in the Mexican Border War in
1916-1917. He entered service
at Keene, NH. He obtained an
honorable discharge, but within
months thereafter, re-joined the
U.S. Army to fight in France
during World War I. On 18
July 1918, Dilboy was serving
as a Private First Class with
Company H, 103d Infantry,
26th Division. Near Belleau,
France, that day, he attacked a
German machinegun position
and, despite being seriously
wounded, continued to fire at the
enemy, killing two of them and
dispersing the remainder of the
gun crew before he died. For his
heroism, he was posthumously
awarded the Medal of Honor.
Medal of Honor
Rank and organization: Private
First Class, U.S. Army, Company H, 103rd Infantry, 26th
Division.
Place and date: Near Belleau,
France, 18 July 1918.

and a Turkish guard of honor
delivered his casket (draped
once again in an American flag)
to an American landing party in
Smyrna. His remains were taken
aboard the USS Litchfield and
returned to the United States.
On 12 November 1923, he was
buried with full military honors
at Arlington National Cemetery,
where his gravestone proclaims
his Medal of Honor status.
Dilboy had the distinction of
being honored by three U.S.
Presidents, Woodrow Wilson,
who signed the authorization
awarding the Medal of Honor;
Warren G. Harding, who brought
him back to Arlington National
Cemetery; and Calvin Coolidge,
former Governor of Massachusetts, who presided at his final
burial.
Honors
The Dilboy Field and Dilboy
Stadium in Somerville, MA,
were named after him. The Dilboy Stadium was constructed at
Dilboy Field in 1953. By 2003,
the stadium was in disrepair.
State Senator Charlie Shannon
lobbied the state government intensively for money to demolish
and replace the stadium. While
the money (over $8 million) was
being obtained, Shannon died
before the project’s completion,
and efforts were made to name
the replacement stadium after
Shannon instead of Dilboy.
The renaming was scratched
after some controversy and the
replacement Dilboy Stadium
opened in September 2006.
Plans included placing a plaque
honoring Shannon.

Citation: After his platoon had
gained its objective along a
railroad embankment, Pfc. Dilboy, accompanying his platoon
leader to reconnoiter the ground
beyond, was suddenly fired
upon by an enemy machinegun
from 100 yards. From a standing
position on the railroad track,
fully exposed to view, he opened
fire at once, but failing to silence
the gun, rushed forward with his
bayonet fixed, through a wheat
field toward the gun emplacement, falling within 25 yards of
the gun with his right leg nearly
severed above the knee and
with several bullet holes in his
body. With undaunted courage
he continued to fire into the
emplacement from a prone position, killing 2 of the enemy and
dispersing the rest of the crew.
At the request of his father,
Antonios, Dilboy was buried at
his birth place Alatsata, which
was at that time a predominantly Greek city. After a funeral
procession through the streets of
his birthplace - said to have been
witnessed by 17,000 mourners - his flag-draped casket was
placed in the Greek Orthodox
Church of the Presentation in
Alatsata to lie in state before
the high altar. But rampaging
Turkish soldiers soon seized the
town and during the three-year
Greco-Turkish War of 19191922, Turkish troops recaptured
Smyrna from the Greek invaders.

Somerville’s Dilboy Post of
the Veterans of Foreign Wars is
named in his honor. The Dilboy
post is VFW Post #529 and is
located at 371 Summer Street.
There is a monument and bust
honoring Dilboy in front of
Somerville’s City Hall.
A George Dilboy Memorial
was erected on 24 May 1942 by
the George Dilboy Memorial
Foundation at the Hines Veterans Administration Hospital in
Hines, IL, a western suburb of
Chicago.
Death and Burial
Private First Class George
Dilboy was killed in action on
18 July 1918. After Dilboy’s
remains were returned from
Turkey, they were buried at
Arlington National Cemetery in
Arlington, VA, in Section 18,
Lot 4574.

Roumelioton Decendant’s Associaion of B.C.
120-4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C. V6J 4A2

H Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ρουμελιωτών εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους φίλους
στους υποστηριχτές του Συλλόγου και σε όλη
την Ελληνική Παροικίας μας, χρόνια πολλά

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

AHEPA GOLDEN
DISTRICT 26 B.C
Ο Επαρχιακός Κυβερνήτης και οι αξιωματούχοι
της Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ της Βρετανικής
Κολομβίας εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές
τους και σε όλη την ομογένεια για τις γιορτές
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

The church was ransacked and
Dilboy’s grave desecrated. The
American flag was stolen from
atop Dilboy’s coffin. The coffin
was overturned, after which
- according to an account by
Bishop John Kallos - the bones
of the Greek-American war hero
were scattered by the marauding
attackers.
President Warren G. Harding
was outraged and sent the warship USS Litchfield to Turkey in
September 1922 to recover the
bodily remains. Harding also
demanded and received a formal apology from the Turkish
government.
Dilboy’s remains were collected
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Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο Β.Κ.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕλληνοΚαναδικού Κογκρέσου της Β.Κ. εύχονται στα μέλη
στις οικοένειές τους,
στους υποστηριχτές της οργάνωσης και
σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2020

3089 West Broadway Vancouver B.C. V6K 2G9
WWW.PARTHENONMARKET.CA - INFO@PARTHENONMARKET.CA

604 733 4191

Θα βρείτε όλα τα Ελληνικά Προϊόντα
και όλα τα προϊόντα από την Μεσόγειο

Greek & Mediterranean Food
Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την Ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ¨ΖΕΣΤΗ”¨ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟ

Ο ιερατικός προϊστάμενος Πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος, τα 16 μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, και το προσωπικό της Ελληνικής Κοινότητας
σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 2020
με υγεία, αγάπη και ειρήνη.
~~~~~
Our Very Reverend Protopresbyter Fr. Odysseys Drossos, the 16 members of Board of Directors, and the Staff of the Hellenic Community of
Vancouver, with one common voice, wish you a very Merry Christmas
and a Happy New Year 2020, filled with Health,
Love, and Peace among all of us.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Καμπανάκι κινδύνου από ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή
26 Νοεμβρίου 2019
Καμπανάκι κινδύνου για την
κλιματική αλλαγή χτυπάει ο ΟΗΕ.
Αν ο κόσμος καθυστερήσει κι άλλο
να προβεί στις άμεσες και δραστικές
ενέργειες που είναι απαραίτητες
για τον περιορισμό της έκλυσης
των αερίων του θερμοκηπίου,
δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί η
κλιματική αλλαγή.
Για να διατηρηθεί ο στόχος του
περιορισμού της υπερθέρμανσης
του πλανήτη στον 1,5 βαθμό
Κελσίου, πρέπει να μειώνεται η
έκλυση αερίων του θερμοκηπίου σε
ποσοστό 7,6% κάθε χρόνο από το
2020 ως το 2030, τονίζει η ετήσια
έκθεση του Προγράμματος του
ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP).
Δηλαδή συνολική μείωση 55% από
το 2018 ως το 2030.
Η “Emission Gap Report” είναι
μία από τις αρκετές εκθέσεις που
δίνονται στη δημοσιότητα ενόψει
της διεξαγωγής την επόμενη
εβδομάδα στη Μαδρίτη συνόδου
του ΟΗΕ για το κλίμα, με στόχο να
ωθήσει τους παγκόσμιους ηγέτες
να αναλάβουν δράση για τον
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση μετά
το 2020 θα καταστήσει «γρήγορα
τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου
ανέφικτο».
Ακόμη και για να περιοριστεί η
αύξηση της θερμοκρασίας στους
2 βαθμούς Κελσίου πρέπει να
μειώνεται η έκλυση των αερίων του
θερμοκηπίου σε ποσοστό 2,7% κάθε
χρόνο από το 2020 ως το 2030.
Όμως τα αέρια αυτά σημειώνουν
αύξηση σε ποσοστό 1,5% κάθε
χρόνο την τελευταία δεκαετία
και «δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι θα κορυφωθούν τα επόμενα
χρόνια», υπογραμμίζει το UNEP,
επισημαίνοντας το ποσοστό ρεκόρ
των 55,3 γιγατόνων διοξειδίου του
άνθρακα το 2018.
Η θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί
κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου
σε σχέση με την προβιομηχανική
εποχή, προκαλώντας αύξηση των
καταστροφών που οφείλονται στην
κλιματική αλλαγή.
Κάθε επιπλέον μισός βαθμός
θα επιδεινώσει την κλιματική
απορρύθμιση.
Σύμφωνα με το UNEP, αν
το ποσοστό των αερίων του

θερμοκηπίου που εκλύονται στην
ατμόσφαιρα συνεχίσει με τους
τρέχοντες ρυθμούς, η θερμοκρασία
του πλανήτη ενδέχεται να αυξηθεί
κατά 3,4 με 3,9 βαθμούς Κελσίου
ως το τέλος του αιώνα. Κι ακόμη κι
αν οι χώρες που έχουν υπογράψει
τη Συμφωνία του Παρισιού για το
Κλίμα σεβαστούν τις δεσμεύσεις
τους, ο υδράργυρος θα αυξηθεί κατά
3,2 βαθμούς Κελσίου.
Ο ΟΗΕ διαβεβαιώνει ωστόσο ότι
είναι ακόμη εφικτό να περιορίσουμε
την αύξηση της θερμοκρασίας
της Γης κάτω από τους 2 βαθμούς
Κελσίου, ακόμη και κάτω από τον
1,5 βαθμό.
Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία του Παρισιού θα πρέπει
να τριπλασιάσουν τις προσπάθειες
που καταβάλλουν για να πετύχουν
τον πρώτο στόχο και να τις
πενταπλασιάσουν για να πετύχουν
τον δεύτερο. Και οι δεσμεύσεις
αυτές πρέπει να συνοδευτούν από
άμεσες ενέργειες.
«Δέκα χρόνια κλιματικών
καθυστερήσεων μας οδήγησαν εδώ
που είμαστε τώρα», κατήγγειλε η
Ίνγκερ Άντερσεν επικεφαλής του
UNEP.
«Αν δεν λάβουμε τώρα έκτακτα
μέτρα (…) θα χάσουμε τον
στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου»,
υπογράμμισε.
Το τίμημα της αδράνειας
Η Συμφωνία του Παρισιού για το
Κλίμα προβλέπει να αναθεωρηθούν
οι δεσμεύσεις των κρατών στο
τέλος του 2020, στη διάρκεια
της συνόδου για το κλίμα που θα
πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη
(COP26).
Προς το παρόν μόνο 68 χώρες έχουν
συμφωνήσει να αυξήσουν τους
στόχους τους και από αυτές καμία
δεν ανήκει στις χώρες της Ομάδας
των 20 (G20), τους μεγαλύτερους
ρυπαντές παγκοσμίως.
Μάλιστα το UNEP επικρίνει
κάποιες από τις χώρες της G20,
που ευθύνονται για το 78%
των εκπομπών των αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Αν η Κίνα, η ΕΕ ή η Ινδία έχουν
ανακοινώσει ότι θα σεβαστούν τους
τρέχοντες στόχους τους για μείωση
των εκπομπών του διοξειδίου του

Η Ρωσία πρότεινε στις ΗΠΑ
να παρατείνουν τη συνθήκη
για τα πυρηνικά
28 Νοεμβρίου 2019
Η Ρωσία πρότεινε επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να
παρατείνουν την ισχύ της Νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των
Στρατηγικών Όπλων (New START) για πέντε χρόνια, αν και θα ήταν
πρόθυμη να δεχτεί και μια μικρότερης διάρκειας παράταση, όπως
έγινε γνωστό σήμερα από Ρώσους αξιωματούχους.
Η συμφωνία αυτή πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2021.
Είναι η τελευταία σημαντική συμφωνία για τον έλεγχο των
πυρηνικών όπλων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και περιορίζει
τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορεί να αναπτύξει η
καθεμιά τους στις 1.550.
Η Ρωσία προειδοποίησε στις αρχές του μήνα ότι δεν απομένει
επαρκής χρόνος για να διαπραγματευθούν οι δύο χώρες μια
ολοκληρωμένη νέα συνθήκη.
Ταυτόχρονα, τελειώνει ο χρόνος και για να συμφωνήσουν μια
παράταση της υπάρχουσας.
«Προτείναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παραταθεί η ισχύς της
συνθήκης για πέντε χρόνια, όπως συνομολογείται στο κείμενό της
ή, αν για κάποιο λόγο αυτό δεν βολεύει την αμερικανική πλευρά,
τότε (να παραταθεί) για μικρότερο χρονικό διάστημα», είπε ο
υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το
πρακτορείο RIA.
Ο Ριαμπκόφ σχολίασε ότι η μικρότερη παράταση δεν θα ήταν και το
καλύτερο αποτέλεσμα, όπως «τουλάχιστον είναι καλύτερη από το
τίποτα».
Το 2017 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ρώσο
ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η New START είναι «κακή»
συνθήκη για τη χώρα του. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο
πρόεδρος θα αποφασίσει του χρόνου αν θα την παρατείνει ή όχι.
Η New START είχε υπογραφεί από τον προκάτοχό του, τον
Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα, το 2010.
Πηγή:tribune.gr

άνθρακα, τουλάχιστον επτά μέλη
της G20, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και
η Ιαπωνία, δεν το έχουν κάνει.
Ο ΟΗΕ προτείνει κάποιους τρόπους
δράσης ώστε οι χώρες της G20 να
κάνουν όσα τους αναλογούν για
την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής: απαγόρευση ανέγερσης
νέων εργοστασίων που λειτουργούν
με άνθρακα στην Κίνα, μαζική
ανάπτυξη του δικτύου μέσων
μαζικής μεταφοράς στην Ινδία,
νέα αυτοκίνητα με «μηδενικές
εκπομπές» ως το 2030 στις ΗΠΑ.
Οι δραστικές αυτές αλλαγές
στην οικονομία δεν μπορούν
να γίνουν χωρίς μεγάλη εξέλιξη
«των αξιών, των κανόνων και
της καταναλωτικής κουλτούρας»,
υπογραμμίζει η έκθεση.
Μια ευρείας κλίμακας μετάβαση
θα συναντήσει αναπόφευκτα
«εμπόδια και οικονομικές, πολιτικές
και τεχνικές προκλήσεις» και
θα χρειαστεί να συνοδευτεί από
κοινωνικά μέτρα προκειμένου να
αποφευχθούν «ο αποκλεισμός και η
αντίσταση στην αλλαγή».
Για την επιτυχία των προσπαθειών
αυτών χρειάζονται και μαζικές
επενδύσεις. Στο σενάριο της
αύξησης κατά 1,5 βαθμό Κελσίου
της θερμοκρασίας της Γης το UNEP
κάνει λόγο για επενδύσεις 1,6 με
3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στον
τομέα της ενέργειας το διάστημα
2020 με 2050.
«Κάθε έτος καθυστέρησης μετά
το 2020 θα απαιτήσει πολύ πιο
γρήγορη μείωση των αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, κάτι που θα γίνεται
ολοένα και πιο ακριβό, απίθανο και
δύσκολο», υπογραμμίζει το UNEP.
Όμως για τον Τζον Φέργκιουσον,
αναλυτή στην Economist Intelligence Unit, είναι ήδη πολύ αργά
εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ των
δεσμεύσεων των κρατών και των
πράξεών τους.
«Η διαφορά αυτή εξηγεί την
απαισιοδοξία μου για το αν θα
καταφέρουμε να περιορίσουμε την
αύξηση της θερμοκρασίας της Γης
στον 1,5 βαθμό Κελσίου», δηλώνει.

Πηγή: tribune.gr

Όχημα που μεταφέρει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα
Turkish Defence Ministry via AP, Pool

Γερουσιαστές πιέζουν την κυβέρνηση
Τραμπ για κυρώσεις στην Τουρκία
efsyn.gr 02.12.2019
Για την αγορά του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400
Δύο γερουσιαστές, ο Ρεπουμπλικάνος Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Δημοκρατικός
Κρις Βαν Χόλεν, κάλεσαν την αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλει
κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά του ρωσικού αμυντικού συστήματος
S-400. Όπως τόνισαν οι γερουσιαστές, αν δεν το κάνει, η Ουάσινγκτον θα
στείλει ένα «φρικτό μήνυμα» στις άλλες χώρες, ότι «μπορούν να εμπαίζουν
την αμερικανική νομοθεσία χωρίς να υφίστανται τις συνέπειες».
Με επιστολή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, τονίζουν
ότι «ο χρόνος της υπομονής έχει λήξει προ πολλού. Ήλθε η ώρα να
εφαρμόσετε τον νόμο».
Το ρωσικό σύστημα S-400, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, δεν είναι συμβατό με
τα ΝΑΤΟϊκά συστήματα και συνιστά απειλή για τα αμερικανικά μαχητικά
F-35 της εταιρείας Lockheed Martin. Η αγορά του από την Άγκυρα έχει
εξοργίσει πολλά μέλη του Κογκρέσου. Ωστόσο η Τουρκία αδιαφόρησε
για την απειλή επιβολής κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ και άρχισε να
παραλαμβάνει τους S-400 τον Ιούλιο. Σε αντίποινα, η Ουάσινγκτον
απομάκρυνε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει σχολιάσει την επιστολή των δύο
γερουσιαστών.
Ωστόσο, στις 26 Νοεμβρίου ο Μάικ Πομπέο είπε ότι είναι «ανησυχητικό»
το γεγονός ότι η Τουρκία κάνει δοκιμές του ρωσικού συστήματος, λέγοντας
ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες για την εξεύρεση μιας λύσης. Την ίδια ημέρα
ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας εξαγωγών όπλων, της Rosoboronexport φέρεται να είπε ότι η Μόσχα ελπίζει να υπογράψει μια νέα
συμφωνία με την Τουρκία για να την εξοπλίσει με περισσότερα συστήματα
S-400 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικυρώσει από το 2017 τον νόμο
CAATSA που καθιστά υποχρεωτικές τις κυρώσεις για τις χώρες που
συνεργάζονται με τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες, η κυβέρνησή του
δεν έχει επιβάλει μέτρα εις βάρος της Άγκυρας. Επίσης, τον περασμένο
μήνα ο Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Τούρκο ομόλογό του,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και χαρακτήρισε «θαυμάσια» τη συνάντησή τους.
Η οργή πολλών γερουσιαστών και βουλευτών απέναντι στην Τουρκία
εντάθηκε μετά και την εισβολή της τελευταίας στη βόρεια Συρία, σε
μια επιχείρηση εναντίον των Κούρδων που βοήθησαν τις αμερικανικές
δυνάμεις στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, αν και από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του
Αμερικανού προέδρου, έχει επικρίνει με δριμύτητα την απόφαση του
Ρεπουμπλικάνου προέδρου να αποσύρει τους Αμερικανούς στρατιώτες από
τη βορειοανατολική Συρία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε να κινηθεί η
Τουρκία εναντίον των Κούρδων μαχητών.

Θρίλερ ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία
- Σύλληψη Γερμανού νομικού συμβούλου
για κατασκοπεία

Μητσοτάκης: Η τουρκική επιθετικότητα αυξάνει
την πιθανότητα ατυχήματος στο Αιγαίο
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από την κλιματική αλλαγή.
Και χαίρομαι που η Ιταλία
πρόσθεσε την υποστήριξή της
σε αυτήν την πρωτοβουλία»
είπε.

ΑΓΚΥΡΑ. Σε νέα φάση δοκιμασίας εισέρχονται οι
γερμανοτουρκικές σχέσεις, μετά τη σύλληψη του νομικού
συμβούλου της γερμανικής πρεσβείας στην Αγκυρα από τις
τουρκικές αρχές, με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ολοκληρώνοντας ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον
Ιταλό πρωθυπουργό για τη
ζεστή υποδοχή και τον κάλεσε
μα επισκεφθεί την Ελλάδα.
Τζουζέπε Κόντε: «Έχουμε τα
ίδια νότια σύνορα και πρέπει να
δράσουμε ενωμένοι»

Ο νομικός σύμβουλος έχει συλληφθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου,
αλλά έως χθες οι γερμανικές αρχές επιχειρούσαν να επιλύσουν
το ζήτημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με
δημοσίευμα της ιστοσελίδας Spiegel, η σύλληψη του Τούρκου
δικηγόρου συνεπάγεται πρόσβαση της Τουρκίας στα ευαίσθητα
δεδομένα περίπου 50 Τούρκων υπηκόων που έχουν ζητήσει άσυλο
στη Γερμανία.
Πρόκειται για Κούρδους και οπαδούς του ιεροκήρυκα Φετουλάχ
Γκιουλέν. Κατ’ εντολήν της γερμανικής υπηρεσίας ασύλου, ο
δικηγόρος συνέλεγε πληροφορίες από τις τουρκικές αρχές για
το εάν τα άτομα αυτά κινδυνεύουν με διώξεις ή φυλάκιση, σε
περίπτωση που επιστρέψουν στην Τουρκία. Οι πληροφορίες αυτές
είναι κρίσιμες ώστε να καθοριστεί το αν θα λάβουν ή όχι άσυλο
στη Γερμανία.
Ο δικηγόρος κινδυνεύει με μακρά ποινή φυλάκισης ως «συνεργός»
στη φυγή των ατόμων αυτών στο εξωτερικό.
Πηγή:H Καθημερινή

Ρωσικό φρένο στην Τουρκία
για το Συριακό
REUTERS, TASS
Ο Σεργκέι Λαβρόφ
δήλωσε ότι το
μεγαλύτερο μέρος των
μαχητών της κουρδικής
πολιτοφυλακής YPG
έχει απομακρυνθεί από
τη ζώνη ασφαλείας.
Μία ημέρα μετά τις
απειλές Τσαβούσογλου
για νέα εισβολή του
τουρκικού στρατού
εναντίον των Κούρδων
στη βόρεια Συρία
και τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Μόσχας, το ενδεχόμενο περαιτέρω
κλιμάκωσης της κρίσης στην περιοχή φαίνεται να απομακρύνεται.
Οπως δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η
Αγκυρα δαιαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να επεκτείνει τις στρατιωτικές
δραστηριότητες που ανέλαβε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πηγή ειρήνης».
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας προσέθεσε ότι το μεγαλύτερο
μέρος των μαχητών της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG έχει απομακρυνθεί
από τη ζώνη ασφαλείας, όπως προέβλεπε η σχετική συμφωνία μεταξύ του
Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Τούρκου ομολόγου του Ταγίπ
Ερντογάν.
Την Τρίτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε
παραπονεθεί ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις ΗΠΑ και Ρωσίας, οι Κούρδοι
μαχητές δεν έχουν απομακρυνθεί από την επίμαχη περιοχή, απειλώντας
με νέες, μονομερείς ενέργειες, αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Υστερα από την
έντονη αντίδραση της Μόσχας, η τουρκική κυβέρνηση διεμήνυσε στον
Ρώσο πρεσβευτή στην Αγκυρα ότι δεν υφίσταται ζήτημα νέας εισβολής.
Χθες, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι επρόκειτο για «παρεξήγηση», η οποία
λύθηκε.
Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού
ανακοίνωσε ότι περίπου 100.000 Σύροι πρόσφυγες, που ζούσαν χωρίς άδεια
στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές της Τουρκίας. Ο
αριθμός των Σύρων προσφύγων στην τουρκική μεγαλούπολη έχει αυξηθεί
σε 500.000, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στην τοπική
κοινωνία. Στη Συρία, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν θέσεις του
συριακού στρατού και επίλεκτων δυνάμεων του Ιράν, προκαλώντας τον
θάνατο 11 ανθρώπων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Τα συριακά μέσα έκαναν λόγο για δύο νεκρούς.
Πηγή: H Kαθημερινή

O Ανδρέας Αρβανίτης και η οιγογένειά του εύχονται στους
συγγενείς, φίλους και σε όλη την ομογένεια για τις γιορτές, και
τα Χριστούγεννα,Υγεία,Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαμόγελα και
επιτυχίες.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020
Ας λάμψει η ελπίδα για ειρήνη και ένα καλύτερο κόσμο.

Τα θέματα συνεργασίας στον
τομέα της οικονομίας, το
μεταναστευτικό- προσφυγικό και
η υπογραφή συμφωνιών στον
τομέα της ενέργειας βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης
του Έλληνα πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
Ιταλό ομόλογό του Τζουζέπε
Κόντε.
Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις
του μετά την συνάντηση
αναφέρθηκε στις εξαιρετικές
σχέσεις των δύο χωρών που
πρέπει να ενισχυθούν, τόνισε
ότι η Ελλάδα ύστερα από μία
δεκαετή οικονομική δοκιμασία,
βρίσκεται, ήδη, σε τροχιά
ανάπτυξης και κάλεσε τις
δυναμικές ιταλικές επιχειρήσεις,
να εμπιστευτούν, να επενδύσουν
στη νέα ελληνική οικονομική
πραγματικότητα. Ο κ.
Μητσοτάκης είπε ότι συζήτησαν
για τη συνεργασία Ελλάδας
-Ιταλίας σε ενεργειακά θέματα
καθώς όπως είπε «η ενεργειακή
ασφάλεια και η διαφοροποίηση
των πηγών ενέργειας είναι
προτεραιότητες και των δύο
χωρών».
«Έτσι, αναμένοντας να
ολοκληρωθεί ο αγωγός TAP
-που θα μεταφέρει αζέρικο
αέριο στην Ευρώπη, μέσω
Ιταλίας- ανταλλάξαμε
απόψεις για άλλα ενεργειακά
εγχειρήματα, όπως ο αγωγός
EastMed» είπε.
Αναφερόμενος στην προσφυγική
και μεταναστευτική κρίση
σημείωσε «η Ελλάδα, είναι
ανατολικό σύνορο της Ευρώπης.
Είναι χώρα εισόδου, δοκιμάζεται
από ένα τεράστιο φορτίο ροών.
Πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων
της να τις διαχειριστεί και,
δυστυχώς, διαρκώς αυξανόμενο.
Είναι κάτι που εντείνει τις
ανησυχίες μας. Οι εξελίξεις
αυτές καθιστούν απαραίτητη την
τήρηση των προβλέψεων της
Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας.
Απαραίτητη, όμως, γίνεται και
η ενίσχυση της αλληλεγγύης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο».
Επισήμανε ότι η Ελλάδα
ως «ακριτικό» κράτος,
καταβάλλει κάθε προσπάθεια

να ανταπεξέλθει. «Δεν
μπορεί όμως, ούτε πρέπει,
να επωμιστεί μόνη της κάτι
που αποτελεί κατ’ ουσίαν ένα
ευρωπαϊκό πρόβλημα. Συνεπώς,
ο πολλαπλασιασμός των
πρωτοβουλιών στο προσφυγικό
και η αναβάθμιση του
συντονισμού σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο οφείλουν να γίνουν
προτεραιότητα όλων μας»
τόνισε.
Επανέλαβε ότι η Τουρκία
δυστυχώς συνεχίζει μια
επιθετική και αδιέξοδη
συμπεριφορά στο Αιγαίο,
αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα
ενός ατυχήματος και πρόσθεσε
ότι η τουρκική προκλητικότητα,
δεν περιορίζεται εκεί.
«Η γειτονική χώρα επεκτείνει
την παραβατική της
δραστηριότητα και εντός
της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, καταπατώντας
το Διεθνές Δίκαιο στην
ευρύτερη περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου»
σημείωσε και υπογράμμισε ότι η
Ελλάδα διαχρονικά υποστηρίζει
μία δίκαιη, ισορροπημένη
και κυρίως βιώσιμη λύση του
Κυπριακού. «Είναι, λοιπόν,
καιρός να ευδοκιμήσουν οι
δικοινοτικές συνομιλίες, που
παραμένουν ο μόνος δρόμος
προς μια δικοινοτική διζωνική
ομοσπονδία στη βάση των
αποφάσεων των Ηνωμένων
Εθνών» είπε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες
έχουμε σύμπτωση απόψεων
σε πολλά από τα θέματα,
όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, το
ευρωπαϊκό εξάμηνο, το πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η
εμβάθυνση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης, αλλά
και στα ζητήματα που αφορούν
την κλιματική αλλαγή.
«Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να
ακολουθήσει το ευρωπαϊκό
όραμα για μια κλιματικά
ουδέτερη οικονομία έως
το 2050. Και η κυβέρνηση
μου έχει αναλάβει μια
ειδική πρωτοβουλία για την
προστασία των μνημείων της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
του Φυσικού Περιβάλλοντος

Ο Ιταλός πρωθυπουργός αφού
μίλησε για συγκλίνουσα δράση
και κοινές απόψεις των δύο
χωρών στο μεταναστευτικό,
την επιρροή της ΕΕ στην
ανάπτυξη, την απασχόληση, τις
επενδύσεις και το περιβάλλον
τόνισε: «Έχουμε τα ίδια
νότια σύνορα και πρέπει να
δράσουμε ενωμένοι. Υπάρχουν
κοινωνικές και περιβαλλοντικές
προτεραιότητες και χρειάζεται
ευρωπαϊκή διαχείριση των
μεταναστευτικών ρευμάτων
με ανακατανομή στις χώρες
μέλη». Επισήμανε ότι η Ιταλία
παρακολουθεί με ενδιαφέρον
τη διαπραγμάτευση στην ΕΕ
για την ενίσχυση οικονομικής
και νομισματικής σταθερότητας
και πρόσθεσε «στόχος είναι
να αυξηθούν οι δημόσιες
επενδύσεις».
Ο κ. Κόντε εξέφρασε το
ενδιαφέρον της Ιταλίας για
τις οικονομικές πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης, «που
φέρνουν» όπως είπε
«αδιάψευστα αποτελέσματα
και στοχεύουν στην αύξηση
των ιδιωτικοποιήσεων και
των εξωτερικών επενδύσεων».
«Ζητώ από τους Ιταλούς
επενδυτές να πάρουν μέρος στη
διαδικασία αυτή» είπε.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός
σημείωσε ότι συζήτησαν
επίσης την η αύξηση της
συνεργασίας των δύο χωρών
στους τομείς της ενέργειας, των
υποδομών, του τουρισμού, των
μεταφορών και του πολιτισμού
και υπογράμμισε ότι είναι
σημαντική αυτή η συνεργασία
όπως ήταν σημαντική και η
πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα
του διευθύνοντος συμβούλου
του Ιταλικού Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων
(CDP). Ολοκληρώνοντας ο κ.
Κόντε επανέλαβε ότι η Ιταλία
ενθαρρύνει το ενδιαφέρον
των Ιταλικών επιχειρήσεων
για επενδύσεις στην Ελλάδα
και είπε ότι συμφώνησαν
η δεύτερη Διακυβερνητική
Σύνοδος Ελλάδας-Ιταλίας να
πραγματοποιηθεί στην Ιταλία
καθώς η πρώτη είχε διοργανωθεί
το Σεπτέμβριο του 2017 στην
Κέρκυρα.

24

ΣΤΗΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Κατόπιν απαίτησης πολλων αναγνωστών μας καθιερώνουμε αυτή
την στήλη γνωριμίας για όσους και για όσες θέλουν να κάνουν μια
γνωριμία.
Φυσικά μπορείτε να μας γράψετε για το σκοπό που ζητάτε μια
γνωριμία, το τηλέφωνό σας και το όνομά σας ή με ψευδώνυμο,
αφού το επιβεβαιώση το γραφείο μας.

Η απελευθέρωση του Καρπενησίου
από τους Τούρκους το 1828

Messinian Brotherhood of BC and
Anemos Greek Dance Group

The Messinian Brotherhood of BC and Anemos Greek Dance Group were proud to host their
first ever Pizza with Santa event on Sunday November 24, 2019! The celebrations took place at
our Presidents restaurant and long time East Vancouver institution – Trocadero Pizza & Steak
House. Between photos with Santa, Christmas stories galore, and lots of pizza, it was a great
time for all!
Thank you to Trocadero Pizza & Steak House for the delicious lunch, Anemos Greek Dance
Group for supplying the chocolate and goodie bags for the kids, and Santa is Canadian, our
holly and jolly Santa Claus.
On behalf of the Executive Board and Members of the Messinian Brotherhood of BC, we wish
you all a very Merry Christmas and a Happy New Year filled with health, love, and happiness.
We hope to see you at our 50th Anniversary Dinner Dance on February 29, 2020!
Photos from Pizza with Santa courtesy of Stephanie Tentes.

Στις 23 Νοεμβρίου 1828, μετά από 435 χρόνια σκλαβιάς,
απελευθερώθηκε το Καρπενήσι. Οι Έλληνες εκδίωξαν
περισσότερους από 4.500 Τούρκους
Γράφει η «Γενική Εφημερίς της Ελλ!δος»: Με τίτλο: “23
Νοεμβρίου 1828. Απελευθέρωση του Καρπενησίου από τους
Τούρκους”, κυκλοφόρησε, “εν Αιγίνη 12 Δεκεμβρίου 1828”, η
“Γενική Εφημερίς της Ελλάδος”.
«Από αξιωματικά γράμματα εκ του εν Καρπεννησίω στρατοπέδου
της 24 του Νοεμβρίου βεβαιούμεθα, την οποίαν προανηγγείλαμεν
είδησι, ότι οι εν Καρπεννησίω εχθροί περίτους 4,500 την 23, δυο
ώρα, πριν εξημερώση, έφυγαν και διευθύνθησαν εις Αγραφα από το
μέρος των Καγκελίων. ...
... Οι Έλληνες με την είσοδό τους στο Καρπενήσι, αντίκρισαν
μια εικόνα απογοήτευσης. Τα πάντα ήταν ρημαγμένα από την
εκδικητικότητα των Τούρκων. Το Καρπενήσι, όμως, έπειτα από 435
χρόνια τούρκικης κατοχής, απελευθερώθηκε εκείνη την ημέρα,
την 23η Νοεμβρίου 1828, οριστικά.

ΠΟΙΗΜΑ
Ο ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ
Ένας θεός.
Ένας άλλος θεός πάτησε τη γη μας.
Τα χνάρια του τόσο επιβλητικά που επισκίασαν τον
μέχρι τώρα θεό μας.
Και γω...
Που δεν ήμουν τόσο με τα άγια , απόρησα και μου
κακοφάνηκε.
Δεν είναι σωστό είπα.
Ένας ξένος θεός να ψάχνει μακριά
απο την πατρίδα του πιστούς.
Δεν είναι δίκαιο.
Διαμαρτυρήθηκα.
Φώναξα , αντέδρασα , χτυπήθηκα και τότε με χτύπησαν.
Ευθεία.
Στο μέτωπο.
Και γράφτηκε σημάδι παντοτινό πως είμαι ο άλλος.
Ο άλλος εαυτός.
Ο άλλος κόσμος.
Εκείνος που ποτέ δεν μίλαγε και τον σταυρώσαν.
Σαν εκείνον που μίλησε.
Που με μια χούφτα καρφιά τον αποτέλειωσαν.
Η τον άρχισαν...
Ένας άλλος θεός πάτησε τη γη μας.
Αν τον δείτε μη του μιλήσετε.
Αγνοήστε τον.
Προσπεράστε τον.
Θύματα ψάχνει στ’ όνομά του.
Αίμα να πιεί να ξεδιψάσει.
Αν τον δείτε πείτε του πως πέθανα.
Δεν υπάρχω πια και μπορεί να κοιμάται ήρεμος.
Εγώ πήρα τον θεό μου και έφυγα...
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ
Christina Strada

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

TEL:604-253-8714

Χριστούγεννα είναι ένας καιρός για να δούμε τον κόσμο με μάτια
γεμάτα αγάπη. Είναι ο καιρός για να θυμηθούμε πως ο κόσμος
είναι γεμάτος από ανθρώπους σαν κι εμάς, και για να τους δούμε
όπως πραγματικά είναι μέσα τους. Όλοι έχουν προβλήματα ίδια
με τα δικά μας, και καρδιές ευαίσθητες σαν και τις δικές μας—
ανεξάρτητα από το ποιοι είναι η από πού προέρχονται.
Η αγάπη που πηγάζει από αυτές τις Άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων, ας την αγκαλιάσουμε όλοι μας, οι οικογένειές
που έχουν απομακρυνθεί, τυφλωμένες από άλλα πάθη, ζήλιας,
αδέλφια να μην είναι αγαπημένα τις ημέρες αυτές και να μην
γεμίζουν τα σπίτια τους από αγάπη. Γιατί να τυφλώνεται ο κόσμος
από το φθόνο την ζήλια και να μην μπαίνει στις καρδιές τους
η αγάπη, αυτό το πλούσιο δώρο που μας χάρισε με την γέννησή του
ο Χριστός;
Την πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου 2019 εκκλησιάστικα στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου, ήταν το μνημόσυνο ενός αγαπητού μου φίλου και
άκουσα και την ωραία ψαλμωδία από τον νέο ιερέα Π. Οδυσσέα
Δρόσο. Η Ελληνική Κοινότητα είναι τυχερή να έχει αυτόν ως
ιερέα με την εξαίρετο μόρφωση, πείρα και δάσκαλο της Βυζαντινής
μουσικής. Εκ μέρους των συνεργατών η ΓΝΩΜΗ τον καλοσωρίζει
αυτόν και την οικογένειά του και του ευχόμαστε καλή διαμονή
στο Βανκούβερ.
Από τον άμβωνα ο π. Οδυσσές, ανακοίνωσε τη δωρεά που έκανε
ο κ. Αλέκος Γ. Τσακούμης για την εγκατάσταση στην εκκλησία
του συστήματος θέρμανσης. Ο κ. Αλέκος Γ. Τσακούμης έχει κάνει
και άλλες δωρεές σε σύλλογο της παροικίας μας και ρίχνει
τον σπόρο των μεγάλων δωρητών που όλοι μας έχουμε γνωστά τα
ονόματά τους από την ιστορίας μας.
Η αλήθεια είναι ότι οι παροικία μας έχει πολλά άτομα με μεγάλη
περιουσία, αλλά ενώ η Ελληνική παροικία έχει πολλές ανάγκες
όπως λέει καμιά φορά και ο σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.
Σωτήριος «η τσέπη τους έχει καβούρια ». Το έργο και η προσφορά
ευεργετών στην παροικία μας είναι μικρό.
Το παράδειγμα αυτό του κ. Αλέκου Γ.Τσακούμη, να με θυμηθείτε
ότι κάποτε θα το μιμηθούν και άλλοι με περισσότερα έργα διότι
αν είναι να πληρώνουν φόρους και να τους τα τρώνε οι τράπεζεις
και τα χρηματηστήρια, θα δούν τον δρόμο να αφήσουν κάτι
ενθύμιο στην παροικία. Η παροικία χρειάζεται σχολείο, χρειάζεται
μια βιβλιοθήκη και πολλές άλλες ανάγκες όπως η ενίσχυση και
διατήρηση της εφημερίδας για το καλό του Ελληνσμού και των
παραδόσεών μας. Τον σπόρο με το παράδειγμά του έσπειρε για μας
ο κ. Αλέκος Γ. Τσακούμης για την σημερινή Ελληνική Κοινότητα
του Βανκούβερ, ας τον μιμηθούμε.
Ας μην ξεχνάμε ο Έλληνας της διασποράς ο Ευεργέτης –
Επιχειρηματίας είναι Έλληνας της διασποράς πρώτης ή και
δεύτερης γενεάς ο οποίος είναι βαθύτατα επηρεασμένος από
τα διδάγματα της ιστορίας για την αγάπη προς την πατρίδα και
διατήρηση του Ελληνισμού.

2411 Nanaimo Street
Vancouver, B.C.
V5N 5G5
Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου “TROCADERO” και το προσωπικό
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020

Ο Γιώργος Πετροπαυλής, η οικογένειά του και όλο το προσωπικό
της επιχείρησής του, εύχονται στους πελάτες, φίλους και σε όλη
την ελληνική παροικία Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο
το Νέο Ετος 2020

1 Pub &
Liquor Store
#

Και μια και είμαστε πλησίων των Χριστουγέννων ας μην ξεχνάμε
ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια, υπάρχουν άτομα
στα γεροκομεία, στα νοσοκομεία ας μην τους ξεχνάμε.

320 Sixth Street, New Westminster

604-777-0101

Σαν βρέφος ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, κείτονταν ταπεινά μέσα σε
μια απλή φάτνη. Η γέννησή Του ήταν το μεγαλύτερο δώρο που θα
μπορούσε να μας δώσει ο Πατέρας Του,
Η αγάπη είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα σημαίνουν
αγάπη.
Κώστας Καρατσίκης
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www.riversreach.com

3 Convenient Liquor Stores In Your Community

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενοκτονία των
Ελλήνων επιβεβαιώθηκε στο κείμενο της
αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
(H.Res.296) στις 29 Οκτωβρίου 2019 από
την Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α,
πρόσθεσα κάποιες νέες λεπτομέρειες στις
σημειώσεις για την Γενοκτονία των Ελλήνων
που είχα στείλει προηγουμένως το καλοκαίρι.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική
επιβεβαίωση της Γενοκτονίας των Ελλήνων,
διότι είναι ένα έγγραφο που οι Έλληνες στον
Καναδά (και αλλού) μπορούν πάντα να αναφέρονται όταν συζητούν το θέμα
της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων με Καναδούς (ή ξένους)
πολιτικούς.

1175 Johnson St
Coquitlam
604-945-4886

320 6th Street
215A Newport Dr
New Westminster
Port Moody
604-777-0101
604-461-0400

Πρόσθεσα τα ακόλουθα στις προηγούμενες σημειώσεις για την Γενοκτονία
των Ελλήνων:
1) αναφορά της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων από την
πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ,
2) αναφορά της επιβεβαίωσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στο κείμενο
H.Res.296 της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α.,
3) την προσθήκη ενός χάρτη που απεικονίζει πάνω από 350 απελάσεις
των Ελλήνων για να δώσει στον θεατή μια κατανόηση του μεγέθους της
Γενοκτονίας των Ελλήνων. Πολλοί Έλληνες και ξένοι δεν γνωρίζουν πού
ακριβώς συνέβη η Γενοκτονία των Ελλήνων,
4) μετάφραση των σημειώσεων στα Ελληνικά. Πολλές Ελληνοκαναδικές
οργανώσεις και άτομα μου ζήτησαν και μία Ελληνική εκδοχή την
προηγούμενη φορά που έστειλα αυτές τις σημειώσεις στα Αγγλικά.
Σε αυτό το email έχω επισυνάψει τις σημειώσεις για την Γενοκτονία των
Ελλήνων στα Αγγλικά και Ελληνικά σε μορφή PDF.
Σας ευχαριστώ.
Βασίλης Θωμόπουλος
Bill V. Thomopoulos
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing Specialist
Vancouver, BC, Canada
bthomopoulos@gmail.com
604-512-3354

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

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

χρόνια πολλά.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020
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Good Money

™

604-732-5334

Traditional Pizza & Greek Food

strengthens ties and
builds neighbourhoods.

Since 1967

3205 West Broadway, Vancouver
Οι αδελφοί Κερασιώτη και το προσωπικό
του OLYMPIA PIZZA, εύχονται στους πελάτες και σ’ όλη
την ομογένεια:
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Warm wishes for a safe and happy holiday season.
We’re proud to support the Greek community and look forward to helping you
make your money work harder while doing good things in your community.
Come visit us or call to book an appointment:
Point Grey community branch:
Dean Vlahos, Account Manager
Kitsilano community branch:
Nancy Sidiropoulos, Account Manager

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

Dunbar community branch:
Niko Perivouliotis, Branch Manager
Irene Cholevas, Account Manager
Bill Tasoglu, Financial Services
Representative

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

Kerrisdale community branch:
Peter Zelis, Branch Manager
John Sidiropoulos, Account Manager

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

vancity.com
Good Money (TM) and Make Good Money (TM) are trademarks of Vancouver City Savings Credit Union.
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Association of Northern Greeks
Macedonia & Theaki of B.C.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου “Μέγας Αλέξανδρος” εύχεται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλο
τον ελληνισμό απανταχού της γης

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

R ESTAURANT E QUIPMENT
Repair & Sale

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

Tel: 604-551-7474

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

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

AK - DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ

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

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

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΟΜΗΡΟΣ” Β.Κ.
ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου “Αττικής και Νήσων
του Αιγαίου ΟΜΗΡΟΣ, εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΠΕΝΘΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Β.Κ.
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ΓΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ)
1923-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 25 Οκτωβρίου
2019 ο Αθανάσιος Γκάλος. Γεννήθηκε στις 10
Οκτωβρίου 1923 στον Ευαγγελισμό της Αθήνας.
Το τρισάγιο έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2019 στις
7 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και η κηδεία
έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2019 η δε ταφή έγινε
στο κοιμητήριο Valley View Surrey, B.C. Θερμά
συλλυπητήρια στον γιό του Πήτερ στις κόρες
του Έφφη και Μαίρη, στα εγγόνια του, Toni, Tom, Georgia,Julienne, Nicole, John, Annie, Chris, Jackie, Graham, Ryan, Alicia and Tasia.

ΠΕΣΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1947-2019

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2 Νοεμβρίου 2019 ο Νικόλαος Πεσσίνης,
η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου την Παρασκευή 8
Νοεμβρίου 2019. Στην σύζυγό του για 54 χρόνια Αντωνία στα παιδιά του
Θεόδωρο και Πήτερ ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΦΡΑΓΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΤΗΣ (Στήβ)
1933-2019

συλλυπητήρια.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 12 Νοεμβρίου 2019 ο
Στάτης Φραγκολιάς. Γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1933
στα Φιλιατρά. Η κηδεία του έγινε στις 18 Νοεμβρίου
2019 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Στην σύζυγό του
Παναγιώτα, στις κόρες του Δέσποινα και Δήμητρα,
στα εγγόνια του, στα εγγόνια του Θωμά, Ηβα, και
Πάνο και στον γαμβρό του Μπράϊαν, ευχόμαστε θερμά

ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Τόνυ)
1929-2019

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 21Νοεμβρίου 2019 ο Αντώνιος Χατζής.
Το τρισάγιο έγινε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 7 μ.μ. Η κηδεία έγινε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και η
ταφή στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby,B.C. Στην συζυγό του Μαρία,
στην κόρη του Τίνα σον σύζυγό της Σπύρο,και στα εγγόνια,Γιάννη και
Μαρίκα ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

“We acknowledge the [financial] support of the Goverment of
Canada

“Nous reconnaissons I’appui [financier] du gouvernement du
Canada.”

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ
(Συνέχεια από σελίδα 16)

οικογένειας Δραγούμη, που είδε τον ήρωα και σύμβουλο του Μακεδονικού αγώνα και σύζυγο της αδελφής
του Ναταλίας, τον Παύλο Μελά. Έμεινε μαζί του την νύχτα της 29ης Αυγούστου και τον συνόδευσε στον
σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου ο Μελάς έφυγε για το τελευταίο ταξίδι στην Μακεδονία, όπου και σκοτώθηκε.
Ο Ν.Δρ. επιστρέφει στην Γαλλία και ξεκινάει το δεσμό του με την ζωγράφο Λύντια Μπορζέκ. Ατομική έκθεση του
ζωγράφου θα γίνει αργότερα, το 1915, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου ‘’ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ’’ στην Αθήνα.
Παρότι ο Ν. Δρ. γαλουχήθηκε ζωγράφος στο Παρίσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, αδιαφόρησε για τον
Μοντερνισμό και τους πειραματισμούς του Ματίς και του Πικάσο, και στράφηκε στον Συμβολισμό, επηρεασμένος
από τον Βίνσεντ βαν Γκογκ, τον Πωλ Γκωγκέν και τους μεταϊμπρεσιονιστές . Αντικείμενο της τέχνης του ήταν
τοπία, πορτραίτα, γυμνές γυναίκες και αγρότες. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε όλη την διάρκεια της ζωής του, δεν
θέλησε να πουλήσει ούτε έναν πίνακα, ενώ, για να ενισχύσει το μικρό του εισόδημα, δούλευε στα χωράφια.
Δυστυχώς, μετά το 1910, του εκδηλώθηκε ψυχική νόσος και συνοδεύτηκε από τον αγαπημένο του αδελφό
Ίωνα σε ιδιωτικό ψυχιατρείο, κοντά στη Γενεύη. Τα επόμενα 22 χρόνια, περιπλανήθηκε σε διάφορα ψυχιατρεία της
Ευρώπης, για να πεθάνει τελικά, το 1933, απομονωμένος στο Δρομοκαΐτειο.
Τα έργα του παρουσιάστηκαν το 1936 στην 6η έκθεση της Ομάδας Ανεξάρτητων Ζωγράφων της Αβινιόν, με
την ευθύνη του ζωγράφου και φίλου του Ζαν Μπαλτύς (Jean Baltus) Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα
έργα του είχαμε την ευκαιρία να δούμε το 2015, στην έκθεση που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης. Επίσης εκδόθηκε τόμος με την ζωή του και το έργο του, γυρίστηκε και ντοκιμαντέρ για τον ζωγράφο,
από την Κλεώνη Φλέσσα.
Ο κορυφαίος αρχιτέκτονας, Δημήτρης Πικιώνης, σε άρθρο του , στο περιοδικό’’ΖΥΓΟΣ’’, αναφέρει : «Τον είχα
ανταμώσει την άνοιξη του 1911 στο Παρίσι, στον κήπο του Λουξεμβούργου. Μπρετόνικη φορεσιά, σκούφο και
ξύλινα υποδήματα. […] Μου χάρισε ένα σκίτσο που παράσταινε την αδελφή του
που χτενίζονταν. Την άλλη μέρα
θα ξεκινούσε νωρίς το πρωί για να
πάει στην Προβηγκία,
πεζοπορώντας κάτω απ’ τις
φλογερές ακτίνες του Απόλλωνα
(ενν. του ήλιου), για να παρασταθεί
στον τρύγο, ο Έλληνας αυτός Βαν
Γκογκ!»
Τέλος, στενή φιλία έδενε τον
Νικόλαο Δραγούμη με μία άλλη
προσωπικότητα της εποχής, τον
αγαπημένα μας Ελληνολάτρη,
Περικλή Γιαννόπουλο.
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλούνται 4 κενοτάφια στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
Είναι δίπλα το ένα στο άλλο, το κάθε ένα πωλείται $6,500 ea.
Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 778-688-3156

306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Directors: Tony Hicks
Kaz Montgomery
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Υποδεχθειτε το Νεο Ετος μαζι μας στο
Eaglequest Golf Course
7778 152 st. Surrey
Ελατε για μια ευχαριστη βραδια με φαγητο και χορο!
Ενηλικες $ 85.00 Παιδια κατω τον 12 ετων $40.00
Μουσικη θα παιζει το Alpha Video
604-496-5099

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

