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Better with Biden? President-elect
restores hope among Canadians
for an improved relationship with
U.S.
Nearly one-in-five Canadians say a second Trump term
would have been better
November 18, 2020 – In
2016, Canadians fretted about
the implications of a Trump
presidency on U.S.-Canada
relations. Four years later,
the prospect of Joe Biden in
the White House is restoring
hope.
Indeed, three-in-five Canadians (61%) say a change in
administration will have a
positive effect on the rapport and connectivity of these two long-time allies and trading
partners.
This represents five times the number of people who said the same about the incoming
Trump administration after his electoral victory.
The last four years have had an incredibly damaging impact on Canadian views of the
United States overall. Today, just one-third (35%) say they view the U.S. as a valuable
friend and ally, compared to 53 per cent in 2016. Canadians are also now half as likely
to say that America is a positive player in international affairs (17% vs 35% in 2016).
And while many are hopeful the Biden administration will make progress in overcoming the COVID-19 pandemic - half (50%) say this – a significant segment (39%)
has little faith. A similar number are equally unsure about Biden’s ability to bring the
country back together. Nearly half (46%) say America is so divided, it will never fully
recover or reunify in a post-Trump era.
More Key Findings:
•
Few would like to see the shared border between the two nations opened anytime soon. Indeed, seven-in-ten (68%) say it should be closed until at least March.
•
Canadians are overwhelmingly of the opinion that the U.S. election was fair
and should not be contested. Three-quarters (75%) say this, though 41 per cent of past
Conservative voters disagree.

City of Vancouver welcomes new Fire Chief
November 20, 2020

The City of Vancouver is
pleased to announce Karen
Fry will join Vancouver
Fire and Rescue Services as
Fire Chief. She brings with
her decades of fire service
experience and proven
leadership in public safety.
Fry has been serving as
Fire Chief for the City of
Nanaimo since 2017, where
she also held a concurrent
appointment Director of
Public Safety managing
Emergency Management, Bylaw, and Municipal Employees supporting the RCMP. She also served as a
Deputy Chief with Surrey Fire Service. Chief Fry is
currently the First Vice-President of the BC Fire Chief’s
Association, a member of the Canadian Fire Chiefs and
has been a strong champion for protecting the health and
wellness of firefighters.
“As we continue our ongoing response to COVID-19
and managing the essential services that Vancouver
Fire and Rescue Services team provides, we are thrilled
to have Karen Fry join us as our new Fire Chief,” said
Deputy City Manager Paul Mochrie. “She brings deep
expertise and a record of effective leadership in the fire
service and she will be an invaluable addition to our City
Leadership Team. We have a lot of important work to
tackle in 2021 and we look forward to welcoming her.”
“It is an honour to join the team at Vancouver Fire and
Rescue Services,” said Karen Fry. “Vancouver is a complex city. Public safety is my passion and I am keen to
build on the already outstanding efforts of the Vancouver
Fire and Rescue Services team. It has been a difficult
year for emergency service workers and there will be
challenges ahead, but I am committed to serving this
community alongside my new colleagues.”
The City of Vancouver undertook an extensive nation-wide search to fill the role of Fire Chief following
the retirement of former Chief Darrell Reid.

Link to the poll here: www.angusreid.org/

Fry will officially step into the role on January 4, 2021.

Διεθνή δημοσιεύματα:

ΗΠΑ για την απόκτηση 50
F-35, τα οποία πιθανότατα
(αν όχι σχεδόν σίγουρο) θα
είναι υποβαθμισμένα σε σχέση
τουλάχιστον με τα ισραηλινά.

«Η Ελλάδα
θα προμηθευτεί
Mirage 2000-9
από τα ΗΑΕ»
28/11/2020
Η Ελλάδα θα προμηθευτεί
μεταχειρισμένα μαχητικά
Mirage 2000-9 από τα ΗΑΕ
όπως αναφέρουν πληροφορίες
διεθνών ΜΜΕ.
Όπως αναφέρουν τα ΗΑΕ

διαθέτουν έναν αρκετά μεγάλο
στόλο που αναβαθμίζεται στα
πλαίσια προγράμματος ύψους
919 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όπως σημειώνουν τα διεθνή
ΜΜΕ μέρος αυτών των
μαχητικών θα μπορούσαν να
δοθούν στην Ελλάδα όταν

Το πώς θα γίνει αυτή
η «υποβάθμιση» είναι
άγνωστο και το μόνο που
έχει αποκαλυφθεί είναι πως
υπάρχουν τρόποι τα F-35 των
ΗΑΕ να αποκαλύπτονται από
τα ισραηλινά ραντάρ.
ξεκινήσουν να παραδίδονται τα
F-35 και τα MQ-9 Reaper στα
ΗΑΕ.
Βέβαια αυτό σε βάθος
ετών καθώς ακόμη δεν
έχει υπογραφεί επίσημα η
συμφωνία μεταξύ ΗΑΕ και

Αυτό μάλλον δεν απασχολεί
και πολύ το Άμπου Ντάμπι
το οποίο θέλει να αποκτήσει
το πιο προηγμένο μαχητικό
στον Κόλπο έστω και με
υποβαθμισμένες δυνατότητες
σε σχέση με τα ισραηλινά και
-φυσικά- με τα αμερικανικά
F-35.

Αμυντικοί αναλυτές της
Άγκυρας εξετάζουν και την
περίπτωση επίσης ότι βάσει
αυτής της νέας συμφωνίας
(ΗΑΕ-Ελλάδος), η Αθήνα θα
μπορέσει να υπογράψει νέες
συμβάσεις τόσο για υποστήριξη
όσο και για τον εξοπλισμό των
αεροσκαφών τύπου F-16 και Mirage 2000 με πυραύλους που θα
προμηθευτεί από τα ΗΑΕ, όπως
για παράδειγμα βλήματα MICA,
σε προνομιακές τιμές, ακόμη
και πριν από την παράδοση των
F-35 και των Rafale.
Άλλωστε ήδη όπως έγινε
γνωστό η Ελλάδα θα
προμηθευτεί σημαντικές
ποσότητες ανταλλακτικών για

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Readout of Conservative Leader
Erin O’Toole’s call with Prime
Minister Trudeau today
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November 27, 2020

Late this afternoon, Erin
O’Toole spoke with Prime
Minister Trudeau by
phone.
With the election of President-elect Biden in the
United States, Mr. O’Toole
reiterated the need for collaboration with the incoming Biden-Harris administration on several issues of
mutual interest.
As Canada and the United
States continue to battle
COVID-19, Mr. O’Toole
underscored the importance of Canadian and
American governments
working on a collaborative
approach to the pandemic,
emphasizing the impor-

tance of ensuring a stable
and effective supply of
vaccines. He also noted
the need for more publicly
available data to help Canadians make informed decisions about COVID-19.
Mr. O’Toole spoke about
the threat Communist
China poses to both Canada and the United States
and the need for Prime
Minister Trudeau to clearly
express our desire to work
more closely to counter China. Specifically,
he highlighted Canada’s
notable absence from the
Quadrilateral Security
Dialogue that the United
States is looking to establish with Australia, India,
and Japan.

Διεθνή δημοσιεύματα:
«Η Ελλάδα θα προμηθευτεί Mirage 2000-9
από τα ΗΑΕ»
(Συνέχεια από σελίδα 1)
τα ελικόπτερα AH-64A Apache
από τα ΗΑΕ σχεδόν στη μισή
τιμή, από ότι εάν προμηθευόταν
τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά
από άλλη πηγή όπως οι ΗΠΑ.
Συνολικά, οι Τούρκοι αναλυτές
πιστεύουν ότι ο «πυρήνας»
αυτής της νέας συμφωνίας
Ελλάδας-ΗΑΕ «βασίζεται σε
γαλλικό γεωπολιτικό σχέδιο,
έχοντας την έγκριση των
ΗΠΑ, και στην αντίθεση
στην τουρκική επέκταση
στην περιοχή, κάτι για το
οποίο ανησυχούν ιδιαίτερα

τα σουνιστικά καθεστώτα της
περιοχής του Κόλπου, όπως
τα Εμιράτα και η Σαουδική
Αραβία».
Η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής
συνδρομής ανάμεσα σε
Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα (ΗΑΕ), σε περίπτωση
που απειληθεί η εδαφική
ανεξαρτησία κάποιας από τις
δύο χώρες είναι επιπρόσθετα μια
σημαντική συμφωνία, τονίζεται.
Πηγή:pronews.gr

Mr. O’Toole also spoke to
Prime Minister Trudeau
about the vital importance
of Keystone XL to Canada and the need to make
this clear to the incoming
Biden administration.
He offered his support to
ensure this project moves
forward, and urged that the
completion of this project
be paramount in Canada’s
view of the bilateral relationship.
As well, Mr. O’Toole
raised the fact that collaboration between Canada the
United States on environmental standards provides
an opportunity to make
meaningful environmental
progress with the world’s
second-largest emitter and
to protect the economic
viability of our industries,
including Canada’s energy
sector. Mr. O’Toole also
noted his willingness to
support Net Zero legislation provided it supports
Canadian industries, including our world-leading
oil and gas industry, which
ascribes to the highest
environmental, social, and
corporate governance standards in the world.
They also discussed the
modernization of the
NORAD agreement, with
Mr. O’Toole pressing that
it is in Canada’s national
interest to become a complete partner.
Mr. O’Toole and Prime
Minister Trudeau ended the
meeting by reaffirming the
importance of eliminating
COVID-19 and by wishing
their families well.

Η ΓΝΩΜΗ δημοσιεύει επιστολές, απόψεις και γενικά συνεργασίες ομογενών και λοιπών αναγνωστών της εφόσον πληρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και της δεοντολογίας. Δεν λογοκρίνει
τα γραπτά των αναγνωστών της. Τα σχόλια, οι επιστολές και οι απόψεις των αναγνωστών και
σχολιαστών καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλα ιστολόγια ή τον έντυπο Τύπο, δεν απηχούν
κατ΄ ανάγκην τις απόψεις της εφημερίδας και του Ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη
γι αυτά. Δημοσιεύονται δε προς χάριν πληρέστερης ενημέρωσης των αναγνωστών της και πάντα
με αναφορά στην δημοσιογραφική πηγή.
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23 Νοεμβρίου 1828: Απελευθέρωση του Καρπενησίου από
Γοργοπόταμος, τους Τούρκους, μετά από 435 χρόνια σκλαβιάς
78 χρόνια μετά

Σαν σήµερα το ’42 η ανατίναξη,
που αποφασίστηκε στη Βίνιανη

«Χωρίς Ζέρβα δεν γινόταν,
χωρίς Άρη δεν πετύχαινε»
Ήταν 25 Νοέμβρη του 1942,
όταν έλαβε χώρα η κορυφαία
αντιστασιακή πράξη κατά
τη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής, η ανατίναξη της
Γέφυρας του Γοργοποτάμου,
που ήρθε ως αποτέλεσμα
της συνεργασίας των δυο
μεγαλυτέρων αντιστασιακών
οργανώσεων, του ΕΛΑΣ και
του ΕΔΕΣ, υπό την υψηλή
καθοδήγηση Βρετανών
κομάντος.
Η απόφαση για το κομβικό
χτύπημα ελήφθη στη Βίνιανη
Ευρυτανίας, εκεί όπου
στις 14 Νοεμβρίου του ’42
πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση ανάμεσα στον
Άρη Βελουχιώτη και τον
Ναπολέοντα Ζέρβα, παρουσία
και του Άγγλου ταγματάρχη,
Κρις Γουντχάουζ.

Τον Οκτώβριο του 1828 ο Δημ. Υψηλάντης ξεκίνησε με 3 χιλιαρχίες για τη Στερεά Ελλάδα. Απελευθερώνει πόλεις και χωριά της
Βοιωτίας, της Παρνασσίδας και της Λοκρίδας. Ο Κίτσος Τζαβέλας απελευθερώνει τα Κράβαρα (Ναυπακτία), ενώ μια χιλιαρχία με
το Στράτο και το Βαγγέλη Κοντογιάννη προχώρησαν για την Υπάτη.
Κατόπιν ο Κίτσος Τζαβέλας
με μια χιλιαρχία, με την
πεντηκονταρχία του Νίκου
Τζαβέλα και με τα στρατιωτικά
σώματα του Μαστραπά,
του Μάκρη και του Γάλλου
στρατηγού Δέντζελου, (που
όλα μαζί έφταναν τους 4.000
στρατιώτες), τραβούν για το
Καρπενήσι κι άρχισαν να το
περισφίγγουν από παντού.
Ο Γιαν. Ράγκος εισχωρεί
στ’ Άγραφα. Στο μεταξύ
μάχες δίνονται στη Λάσπη
Καρπενησίου, στην Αγ. Τριάδα
και στο Μεγάλο Χωριό.
Αρχές Νοεμβρίου 1828 ο
Κιουταχής αποφάσισε ν’
αντικαταστήσει τον αρχηγό
της φρουράς του Καρπενησίου
Ασλάν-μπέη Μοχορδάρη
και να βάλει στη θέση του
τον Καρανφίλ-μπέη (ή
Καρνοφίλμπεη).
Ο Μοχορδάρης
δυσαρεστημένος ζητάει τη
βοήθεια των Γιολδασαίων
και των άλλων Ελλήνων
οπλαρχηγών για ν’
αντιμετωπίσει τον αντίπαλο
του. Και για να δείξει την
καλή του θέληση έδωσε άδεια
στις ελληνικές οικογένειες
που ήταν έγκλειστες στο
Καρπενήσι να φύγουν, αφού
όμως εγκαταλείψουν στα σπίτια
τους όλα τα υπάρχοντα τους.
Ο Καρανφίλ-μπεης με 1.700
Τούρκους στρατιώτες μπαίνει

στ’ Άγραφα και προχωρεί για
το Καρπενήσι. Ο Ράγκος δεν
μπόρεσε να τους συγκρατήσει
κι υποχώρησε. Έτσι οι Τούρκοι
μπήκαν στο Καρπενήσι κι
ενίσχυσαν τη φρουρά.
Στις 10 Νοεμβρίου ο Τζαβέλας
κι οι άλλοι καπετανέοι
συγκρούσθηκαν με τους Τούρκους
και έπιασαν μια εφοδιοπομπή
από 200 ζώα φορτωμένα με
τροφές, που προορίζονταν
για τους πολιορκημένους του
Καρπενησίου. Τα τούρκικα
αποσπάσματα με αρχηγούς τους
Σμαήλ-μπέη Κιαφιζέζη και τον
Μουσταφά Γκέγγα, με 2.000
στρατιώτες κατέλαβαν επίκαιρες
θέσεις και φρουρούσαν σ’ όλη τη
γραμμή από το Βελούχι μέχρι τη
Ρεντίνα.
Όλο αυτό τον καιρό το Καρπενήσι
ζει τις τελευταίες μέρες της
σκλαβιάς του. Οι Τούρκοι είναι
πεινασμένοι, τρομαγμένοι,
εξαγριωμένοι. Ευτυχώς οι
ελληνικές οικογένειες είχαν φύγει
και γλύτωσαν από τη μανία του
κατακτητή, που ξεσπά ενάντια
στα άψυχα.
Γράφει η «Γενική Εφημερίς της
Ελλάδος»:
«Οι εν Καρπενησίω εχθροί
αυθημερόν εις μίαν ώραν πριν
φέξει, έως 500 υπήγαν εις την
Αγίαν Τριάδα, την οποίαν και
έκαυσαν. Αι εμπροσθοφυλακαί
των στρατοπεδευμένων εις το
χωρίον Μεζίλον, εννοήσασαι
τους εχθρούς επυροβόλησαν

Τί είναι το έθιμο με τα πολυσπόρια;
Την παραμονή ή ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου οι νοικοκυρές έβραζαν
πολλά σπόρια, σιτάρι, καλαμπόκι, φασόλια, φακές, κουκιά, ρεβίθια, μπιζέλια
για την οικογένεια και για να μοιράσουν στη γειτονιά τους, να τους ευχηθούν να
γίνουν τα σπαρτά και να έχουν καλή σοδειά! Ένα πιάτο το πήγαιναν στην εκκλησία
κατά τη λειτουργία και διαβαζόταν. Στη συνέχεια το μοίραζαν στον κόσμο (όπως
τα κόλλυβα). Μέρος του κρατούσαν για στο σπίτι. Από αυτό έδιναν στα ζώα που
χρησιμοποιούνταν παλιά στο όργωμα και το υπόλοιπο το έριχνε ο γεωργός στο
χωράφι.
Όπως αναφέραμε, πρόκειται για μια αρχαία συνήθεια που δείχνει το σεβασμό των
ανθρώπων στη μάνα φύση και στη ζωοδότρα γη. Ο αγροτικός κόσμος ήθελε να
ευχαριστήσει τη γη που του χαρίζει καρπούς απαραίτητους για τη ζωή του. Έτσι το
έθιμο συνεχίστηκε από τα αρχαία στα νεώτερα χρόνια. Η τεχνολογική εξέλιξη, τα
λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα βελτίωσαν σημαντικά την απόδοση των αγροτικών
καλλιεργειών. Η γη χαρίζει άφθονους καρπούς στους αγρότες.

αυτούς και
αντεπυροβολήθησαν
οι δ’ εν Μεζίλω
ακούοντες τον
πόλεμον έτρεξαν
και συνεπλάκησαν
εις μάχην. Ο Α΄
εκατόνταρχος με τους
περί αυτόν έτρεξαν
εις βοήθειαν και μετά
τριών ωρών μάχην
ετράπησαν οι εχθροί
εις φυγήν και οι
Έλληνες τους εδίωξαν
αρκετόν διάστημα
και εφόνευσαν οκτώ,
συνέλαβαν δε και δύο
ζώντας».
Ξημερώματα 23
Νοεμβρίου του
1828, οι Τούρκοι
αποφασίζουν την
εγκατάλειψη του
Καρπενησίου. Η
πείνα, το κρύο και οι αρρώστιες
δεν τους επέτρεπαν άλλο την
παραμονή τους σ’ αυτό. Στις 5
το πρωί, για αντιπερισπασμό,
καίνε τον πολύπαθο Ναό
της Αγίας Τριάδας. Εκεί,
ενεπλάκησαν ανταλλάσσοντας
τουφεκιές με τμήματα Ελλήνων.
Ενώ η μάχη άρχισε να
φουντώνει, οι 4.500 Τούρκοι,
μέσα από τα Καγκέλια του
Βελουχιού, εγκατέλειπαν το
Καρπενήσι.
Η ίδια εφημερίδα μας
πληροφορεί:
«Εξ Αιγίνης, 12 Δεκεμβρίου.
Από αξιωματικά γράμματα
εκ του εν Καρπενησίω
στρατοπέδου της 24 του
Νοεμβρίου βεβαιούμεθα την
οποία προαναγγείλαμεν είδησιν
ότι οι εν Καρπενησίω εχθροί
περί τους 4.500 την 23, δύο
ώρας πριν εξημερώσει έφυγαν
και διηυθύνθησαν εις Άγραφα
από το μέρος των Καγκελίων. Αι
προσθοφυλακαί των ημετέρων
τους εδίωξαν, αλλ’ αγνοείται
ακόμη η έκβασις του κινήματος.
Την επαύριον το στρατόπεδον
διηυθύνθη εις Νεόπατραν».
Από το Καρπενήσι μέχρι
και το Ζαχαράκη, τους
κατεδίωκαν Ελληνικά τμήματα,
προκαλώντας τους απώλειες,
με μεγαλύτερη αυτή στον
Προφήτη Ηλία Νεοχωρίου.
Οργανωμένα πλέον Ελληνικά
τμήματα έστηναν ενέδρες
ή καταδίωκαν από κοντά
τους Τούρκους και τους

Αρβανίτες του Καρανφίλμπεη
και του Ασλάμπεη και τους
προξενούσαν σημαντικές ζημιές.
Μεγάλη επίθεση έκαμαν οι
Έλληνες στη Ράχη του Προφήτη
Ηλία – Νεοχωριού όπου
βοηθούσε τις κινήσεις τους ο
πυκνός γύρω ελατιάς.
Άλλη αναφορά «εκ του εν
Σαλώνοις στρατοπέδου, 6
Δεκεμβρίου» πληροφορεί:
«Την αυτήν ημέραν της εκ
του Καρπενησίου φυγής των
Τούρκων, δηλ. την 23 του
Νοεμβρίου, εισήλθαν τα
ελληνικά στρατεύματα εις
την πόλιν. Αύτη εφάνη θέαμα
ελεεινών δια τα ερείπια και
την ερήμωσίν της. Ευρέθησαν
πολλότατα μνημεία Τούρκων,
εκ του οποίου δεικνύεται ότι
υπέφεραν ούτοι πολύν θάνατον
από το ψύχος και από την
των αναγκαίων έλλειψιν. Ο
στρατηγός Δέντζελος κρατεί ήδη
την γραμμήν την από Τατάρνας
έως Βλοχόν και Απόκουρον. Ο
χιλίαρχος Στράτος ευρίσκεται
εις τα ορεινά της Νεόπατρας ο
δε χιλίαρχος Τζαβέλας μετέβη
αυτοπροσώπως εις τα Ζάλωνα
δια να λαβή νέας οδηγίας».
Τα Ελληνικά τμήματα,
μπαίνοντας στη πόλη,
αντίκρισαν μια εικόνα
απογοήτευσης. Τα πάντα
ήταν ρημαγμένα από την
εκδικητικότητα των Τούρκων,
όμως, το Καρπενήσι, έπειτα από
435 χρόνια τούρκικης κατοχής,
απελευθερώθηκε οριστικά.
klepanafpaktias

Έτσι, δεν υπάρχει η ανάγκη να την εξευμενίσουν με διάφορα έθιμα… Πολλά από
αυτά παραμελήθηκαν και ξεχάστηκαν. Ωστόσο, και σήμερα κάποιες νοικοκυρές,
κυρίως από αγροτικές οικογένειες, συνεχίζουν το έθιμο αυτό. Στα Εισόδια της
Θεοτόκου βράζουν πολυσπόρια. Το διατηρούν ως ένα ιδιαίτερο πιάτο συνδεδεμένο
με την αγροτική καλλιέργεια και παραγωγή. Και κυρίως συνδεδεμένο με την
Παναγιά μας, την Πολυσπορίτισσα.

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

KAΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
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Απίστευτη τοποθέτηση Μ.Μπράιζα (HΠΑ):
«Η Τουρκία να εγκαταλείψει Κρήτη και
Ρόδο & η Ελλάδα το Καστελόριζο»!
(βίντεο)
Πρώτη «ψυχρολουσία» από τα στελέχη του Τ.Μπάιντεν
«Είναι εντελώς παράλογο η Ελλάδα να έχει μια τόσο μεγάλη
ΑΟΖ κοντά στις ακτές της Τουρκίας εξ αιτίας του μικροσκοπικού
Καστελόριζου. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία στην
οποία η Τουρκία θα εγκαταλείψει την Κρήτη και την Ρόδο (σ.σ.: !!!)
και η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το Καστελόριζο και τότε θα δούμε τις
προκλητικές ενέργειες να εξαφανίζονται», δηλώνει σε συνέντευξή
του το «αστέρι» της αμερικανικής διπλωματίας Μάθιου Μπράιζα, ο
οποίος επανέρχεται δυναμικά στο αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο Μ.Μπράιζα, πρώην υφυπουργός των ΗΠΑ, αρμόδιος για
θέματα ενεργειακών ζητημάτων της Ευρώπης στην κυβέρνηση
Ομπάμα, είναι στενός συνεργάτης και φίλος του φερόμενου ως
νέου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που επέλεξε ο Τ.Μπάιντεν,
Α.Μπλίνκεν και προορίζεται για θέση κλειδί στο αμερικανικό
ΥΠΕΞ.
Προκαλεί πραγματικά ερωτηματικά τι εννοεί λέγοντας «μια
συμφωνία στην οποία η Τουρκία θα εγκαταλείψει την Κρήτη και την
Ρόδο και η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το Καστελόριζο».
Δηλαδή να σταματήσει να έχει διεκδικήσεις επί της Κρήτης και της
Ρόδου και η Ελλάδα να «δώσει το Καστελόριζο»;
Όλα αυτά ενώ η Τουρκία με επιστολή της προς τον ΓΓ του ΝΑΤΟ,
“σβήνει” το Καστελόριζο από τον χάρτη και υποστηρίζει με θράσος
ότι οι έρευνες του Oruc Reis γίνονται “σε τουρκική υφαλοκρηπίδα”!
Προφανώς συμπωματικά με την τοποθέτηση Μ.Μπράιζα, η Άγκυρα,
στέλνει επιστολή την οποία υπογράφει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της
στα ΗΕ, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα «δεν επιτρέπει στην Τουρκία
να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα της στην υφαλοκρηπίδα της,
έχοντας ως μοναδικό επιχείρημα ότι το Καστελόριζο “έχει πλήρη
δικαιώματα στον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων»”.
Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι η Τουρκία καλεί μεν σε διάλογο
, αλλά θα συνεχίσει «να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της
δικαιώματα»
Πηγή:Pronews.gr.

Cultural recovery grants provide
a boost to arts and culture communities
Vancouver City Council today approved $2.05 million in critical sup-

port grants to more than a hundred arts and culture organizations that
have been impacted by COVID-19.
November 24, 2020

Through the new COVID-19
Cultural Impact Critical Assistance (CICA) program, 103 arts
and culture non-profit organizations will receive one-time
funding and in-kind access
to Vancouver Civic Theatres
facilities to support their restart
planning and equity initiatives.
The funding is specifically
targeted at those non-profit organizations that have been most
impacted by the pandemic, and
those which are supporting communities that have been marginalized, as part of the City’s
overall recovery efforts.
“We are pleased to continue our
commitment to championing
the artists and cultural organizations that have been impacted
by COVID-19 and support their
return to the programming and
services that make Vancouver a premier hub for arts and
culture,” said Branislav Henselmann. “This funding will go
some way in helping sustain the
sector and play a critical role in
the city’s cultural and economic
vitality.”
Research has shown that artists
and arts and culture organizations have disproportionately felt
the brunt of the pandemic due to
revenue loss from ticket sales,
postponement of programs and
services, and ongoing facility
closures. These cultural recovery
grants will enhance opportuni-

ties for organizations to adapt
their programs.
The cultural recovery investment will support a wide range
of initiatives:
•
84 one-time CICA grants,
totalling $1.4 million in support
of COVID-19 recovery
•
17 grants totalling
$250,000 in support of equity-seeking organizations as
part of an Equity Grants pilot
program
•
$300,000 to renew the
Vancouver Music Fund, the
first municipal fund of its kind
in North America to provide
direct support to Indigenous and
underrepresented communities,
delivered in partnership with
Creative BC
•
$50,000 to support Sector
Equity for Anti-Racism in the
Arts (SEARA), a community-led
funding initiative for BC-based
BIPOC Artists facing financial
hardship due to COVID-19,
delivered in partnership with
Vancity Community Foundation
The $50,000 grant to SEARA
will be invested in the #POWERSHARE fund, a community-led initiative to support
BIPOC artists facing financial
pressures due to COVID-19.
The fund, which is being admin-

(Continued Page 23)

Ο Πέρης Ασκούνης και
η οικογένεά του
εύχονται στους πελάτες, συγγενείς,
φίλους και σε όλη
την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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2) Προσθέτουμε το κρεμμύδι
και όλες τις πιπεριές και τα
σοτάρουμε για 5-6 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσουν.
Χοιρινό μπούτι με άρωμα πορτοκαλιού
και πατάτες
Υλικά
1 χοιρινό μπούτι 2,5 κιλά χωρίς (κόκκαλο με την πέτσα)
1 φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι
20 γαρύφαλλα
6 – 7 σκελίδες σκόρδο
Για το γλάσο
1 φλιτζάνι χυμό
πορτοκάλι
½ φλιτζάνι μηλόξυδο
¼ φλιτζανιού μέλι
φασκόμηλο φρέσκο
½ φλιτζάνι ζάχαρη
καστανή

3) Πασπαλίζουμε με αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
μπούκοβο και σοτάρουμε για
2-3 λεπτά ακόμα.
4) Ρίχνουμε τον πελτέ και όταν
“πιάσει” στον πάτο του σκεύους,
σβήνουμε με το κρασί.
5) Ξύνουμε τον πάτο με την
κουτάλα, για να ξεκολλήσει
ο πελτές.
6) Προσθέτουμε τις
ντομάτες και -αν χρειάζεταιπασπαλίζουμε με λίγο ακόμα
αλάτι.
7) Χαμηλώνουμε τη φωτιά
και αφήνουμε το φαγητό να
μαγειρευτεί, μέχρι να σωθούν
τα πολλά υγρά και να πήξει η
σάλτσα.

Για τις πατάτες
10 πατάτες με ωραίο οβάλ σχήμα
½ φλιτζάνι βούτυρο
2 σκελίδες σκόρδο
10 κλωναράκια θυμάρι
αλάτι χοντρό, πιπέρι

8) Σερβίρουμε το σπετζοφάι
ζεστό, με φέτες ψωμί.

Διαδικασία
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 150οC στον αέρα. Με ένα πολύ
κοφτερό μαχαίρι ή καθαρό κοπίδι, χαράζετε επιφανειακά την πέτσα
του χοιρινού σε «μπακλαβαδωτό» σχήμα κι αλατοπιπερώνετε πολύ
καλά.
Τοποθετείτε το κρέας σε ταψί και προσθέτετε το χυμό πορτοκάλι,
τα γαρύφαλλα και το σκόρδο. Κλείνετε πολύ καλά το ταψί με
αλουμινόχαρτο και σιγουρευτείτε, ότι δεν υπάρχει κάποια τρύπα
ή σημείο στο οποίο να μπορεί να «δραπετεύσει» ατμός. Ψήνετε
στο φούρνο για 3,5 ώρες και στη συνέχεια βγάζετε το ταψί από το
φούρνο. Ανεβάζετε τη θερμοκρασία στους 200οC, στον αέρα.

Ψωμί με αρωματικά
στην γάστρα
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Επιμέλεια: Γαστρονόμος
Μια συνταγή για εύκολο ψωμί
που ψήνεται μέσα σε γάστρα.

Για τις πατάτες: Πλένετε πολύ καλά τις πατάτες, χωρίς να τις
ξεφλουδίσετε και τοποθετείτε δύο μαχαίρια σε απόσταση 4 – 5
εκατοστά παράλληλα μεταξύ τους, έτσι ώστε όταν τοποθετήσετε μια
πατάτα ενδιάμεσα και την κόψετε κάθετα, το μαχαίρι να σταματήσει
και να μην την κόψει εντελώς. Κόβετε όλες τις πατάτες κατ’αυτόν
τον τρόπο, κάνοντας όσα περισσότερα κάθετα κοψίματα μπορείτε.
Χτυπάτε το βούτυρο μαζί με το σκόρδο στο μούλτι, το ανακατεύετε
με τις πατάτες και προσθέτετε το θυμάτι, χοντρό αλάτι και φρέσκο
πιπέρι. Παράλληλα με το ψήσιμο του χοιρινού ψήνετε και τις
πατάτες για περίπου 70 – 80 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς
στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, δυναμώνετε το φούρνο στους
200οC (ίδια διαδικασία με το χοιρινό) και ψήνετε για περίπου 30
λεπτά ή μέχρι να γίνουν αρκετά τραγανές.

Διαδικασία
Ζυμώνετε όλα τα υλικά για 5
λεπτά.
Ξεκουράζετε την ζύμη σε ένα
σκεπασμένο μπολ για 2 ώρες, με
ελαφρά λαδωμένη μεμβράνη.
Την αφήνετε να φουσκώσει και
να βγάλει φουσκάλες.
Ζυμώνετε σε ελαφρά
αλευρωμένη επιφάνεια και
σχηματίζετε ένα στρογγυλό
καρβέλι. Το μεταφέρετε σε μια
μεγάλη λαδόκολλα και σε ένα
ρηχό ταψί ίδιας διαμέτρου με

την γάστρα.
Πασπαλίζετε με νιφάδες αλατιού
και λίγο αλεύρι. Αφήνετε την
ζύμη, καλυμμένη με ελαφρά
λαδωμένη μεμβράνη, να
φουσκώσει σε ζεστό μέρος για
1 ώρα.
Προθερμαίνετε τον φούρνο
στους 200 βαθμούς και βάζετε
μέσα την γάστρα με το καπάκι
για 30 λεπτά.
Μεταφέρετε το ψωμί με
την λαδόκολλα στην καυτή
κατσαρόλα, κλείνετε το καπάκι
και ψήνετε για 45 λεπτά.
Ξεσκεπάζετε και ψήνετε για
άλλα 25 λεπτά.

Χοιρινός λαιμός με πορτοκάλι στο φούρνο
Χοιρινός λαιμός στο φούρνο με πορτοκάλι. Μία συνταγή εύκολη
εντυπωσιακή και πεντανόστιμη που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες
σε όλα τα τραπέζια σας
Yλικά Συνταγής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2½ κιλά χοιρινό λαιμό
αλάτι
πιπέρι
2 κλαδάκια δενδρολίβανο
2 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι
σπάγκος ψησίματος
Για το γλάσο
1½ κ.σ βούτυρο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 φλ. χυμό φρέσκου πορτοκαλιού
1/2 φλ. μαρμελάδα πορτοκάλι
3 κσ. μπαλσάμικο
1 μικρή φλούδα ποτοκαλιού (το πορτοκαλί μόνο)
αλάτι
πιπέρι

Εκτέλεση

Παράλληλα, σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζετε τα υλικά του γλάσου
και δίνετε μια βράση. Στη συνέχεια, χαμηλώνετε το μάτι σε μέτρια
φωτιά και σίγομαγειρεύετε για περίπου 7 – 8 λεπτά. Μετά τις 3 + 1/2
ώρες ανοίγετε το αλουμινόχαρτο του ταψιού και σουρώνετε τα υγρά.
Περιχύνετε πάνω από το χοιρινό όλη τη μαρινάδα κι επαναφέρετε το
ταψί στο φούρνο.
Ανά 3 – 4 λεπτά με ένα πινέλο αλείφετε το χοιρινό με το γλάσο
που υπάρχει στο ταψί πολύ καλά, περιμετρικά. Επαναλαμβάνετε τη
διαδικασία για τουλάχιστον 3 – 4 φορές ή μέχρι το κρέας να πάρει
ένα ωραίο σκούρο καραμελωμένο χρώμα.

•
2 κ. σούπας
ψιλοκομμένα αρωματικά
(θυμάρι, δενδρολίβανο, ρίγανη)

Αυτός ο χοιρινός λαιμός στο φούρνο με γλάσο πορτοκάλι, είναι μια
φανταστική γιορτινή συνταγή για τα τραπέζια σας.
Ζητάμε από τον κρεοπώλη να ξεκοκαλίσει το χοιρινό λαιμό. Ο
χοιρινός λαιμός είναι πολύ νόστιμο κομμάτι και αρκετά οικονομικό.
Αλατοπιπερώνουμε καλά, βάζουμε πάνω μυρωδικά και δένουμε σφιχτά με
σπάγκο για να κρατήσει το σχήμα του. Φροντίζουμε το λιπαρό μέρος να
είναι από πάνω ώστε να λαδώσει το υπόλοιπο κρέας.

Το ζυμώνουμε με Αλεύρι για
Όλες τις Χρήσεις ΑΛΛΑΤΙΝΗ
για να είμαστε σίγουροι ότι
θα γίνει αφράτο και μαλακό
και θα αποκτήσει τραγανή και
απολαυστική κόρα.
Υλικά

Βάζουμε το κρέας σε σχάρα πάνω σε ταψί και ψήνουμε για 30΄στους 220 °C,
σε καλά προθερμασμένο φούρνο. Χαμηλώνουμε το φούρνο στους 170 °C και
συνεχίζουμε το ψήσιμο για 30΄επιπλέον.
Γλασάρουμε με πινέλο το χοιρινό κάθε 15΄, συνεχίζοντας το ψήσιμο για
1 ώρα επιπλέον. Αφήνουμε να σταθεί εκτός φούρνου για 15΄και έπειτα
κόβουμε και σερβίρουμε το ζουμερό χοιρινό.
Για το γλάσο με πορτοκάλι

•
1 κιλό αλεύρι για όλες
τις χρήσεις ΑΛΛΑΤΙΝΗ
•
550 ml. χλιαρό νερό
•
14 γρ. μαγιά στιγμής
•
4 κ. σούπας ελαιόλαδο
•
1 κ. γλυκού αλάτι

Ζεσταίνουμε το βούτυρο να ξανθύνει, προσθέτουμε το κρεμμύδι και
αφήνουμε ανακατεύοντας να πάρει χρυσό χρώμα και να καραμελώσει.
Προσθέτουμε τη μαρμελάδα πορτοκάλι και όλα τα υπόλοιπα υλικά για το
γλάσο και σιγοβράζουμε μέχρι να πυκνώσει, περίπου για 15-20΄και να γίνει
σαν μέλι η υφή του.
Αλατοπιπερώνουμε προς το τέλος. Αλείφουμε το χοιρινό με το κρύο γλάσο.

Η συνταγή της ημέρας: Σπετζοφάι
Σπετζοφάι
Μερίδες: 4
Χρόνος προετοιμασίας:
λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 20λεπτά
Υλικά
•
80 ml ελαιόλαδο
•
500 γρ. χωριάτικα
λουκάνικα, κομμένα σε φέτες
•
1 κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο
•
1 κόκκινη πιπεριά,
κομμένη σε λωρίδες
•
1 κίτρινη πιπεριά,
κομμένη σε λωρίδες
•
2 πιπεριές Φλωρίνης,
κομμένες σε λωρίδες
•
1 πράσινη πιπεριά,
κομμένη σε λωρίδες
•
2 πιπεριές κέρατο,
κομμένες σε λωρίδες
•
αλάτι

10
25
•
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
μπούκοβο
•
1 1/2 κ.σ. πελτέ
ντομάτας
•
200 ml κόκκινο κρασί
•
3 ντομάτες ώριμες,
αποφλοιωμένες, τριμμένες
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1) Ζεσταίνουμε καλά ένα
βαθύ τηγάνι και προσθέτουμε
το ελαιόλαδο. Σοτάρουμε τα
χωριάτικα λουκάνικα μέχρι να
πάρουν χρώμα κι απ’ τις δυο
μεριές.

604-984-7411

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 2021

Canadian territory of Nunavut
to lock down after first Covid
case leads to surge

Liberal government must get serious about
trade with the United Kingdom

Territory had its first documented case in early November and
on Monday officials announced 26 confirmed Covid-19 cases

November 18, 2020

Nov.16,2020
The sun sets over Iqaluit, the capital of Nunavut territory in far north Canada. Photograph: Aaron Watson/AP
The Canadian territory of Nunavut will enter lockdown as a surge in coronavirus cases threatens vulnerable communities in the Arctic.
The territory, which had its first documented case in early November, has
since experienced a surge in Covid-19 infections. Officials on Monday
announced 26 confirmed cases of the coronavirus in the territory, an increase
over the three announced last Friday.
“Nobody is above the rules here. Do not visit. Do not socialise outside your
household,” the premier, Joe Savikataaq, told reporters as his government
announced the lockdown measures, which are expected to last two weeks.
Nunavut’s first confirmed case of Covid-19 was identified on 6 November,
but that number has since ballooned as public health officials uncover evidence of community transmission.
Over the weekend, a number of cases were discovered in the hamlet of
Arviat, with a population of 2,657. Officials have also identified coronavirus
infections in Rankin Inlet, which they believe are linked to the Arviat cluster.
Beginning Wednesday, schools and daycares throughout the entire territory
will shut down for two weeks. Restaurants will only be permitted to offer
takeout and bars will close.
There are no confirmed cases of the virus in the capital, Iqaluit, which
serves as the main hub for transit down to the larger cities in the south, like
Winnipeg and Ottawa. Officials have also discouraged any travelling for the
next two weeks.
“Limiting any potential exposure to the virus is our best possible defense in
Nunavut,” Dr Michael Patterson, Nunavut’s chief public health officer, said
in a statement.
For much of the pandemic, Nunavut has been an exception to the world: no
confirmed cases have appeared within its borders.
Strict public health measures, including spending millions to ensure residents adhered to a mandatory quarantine period before entering the territory,
have successfully kept the coronavirus at bay, even as cases spread rapidly
throughout other parts of the country.
The territory’s sprawl – stretching 808,190 square miles – has helped limit
the spread. Many of the communities are connected only by air, reducing the
amount of frequent travel.
But the small, tightly-knit communities have also long been a source of
worry. For months, public health experts long feared a coronavirus outbreak
in the region could have disastrous consequences for vulnerable residents.
In addition to disproportionately high rates of tuberculosis, Nunavut has
long struggled with a dearth of public health infrastructure and adequate
housing.
“You’ve got populations that are malnourished, living in overcrowded conditions with higher levels of co-morbidities – chronic obstructive lung disease, cardiovascular disease and obesity – that are now going to get a virus,”
said Anna Banerji, director of global and indigenous health at the University
of Toronto’s faculty of medicine, told the Guardian last spring.
“Especially with the overcrowding, I’m sure this virus will spread quickly.
thequardian.com

Kelowna, BC – Tracy Gray, Conservative Shadow Minister for Export
Promotion and International Trade,
today issued the following statement
regarding the Liberal government’s
failure to secure a trade agreement
with the United Kingdom:
“Justin Trudeau is already passing
the buck on his failure to secure a
trade agreement with the United
Kingdom. The Prime Minister has
made patronizing comments about
the United Kingdom not having
the ‘bandwidth’ to move forward
with trade negotiations – despite the
UK signing trade agreements with
nearly two dozen other countries –
and that Canada was working with
the UK at ‘their rhythm’ to ensure a
seamless trade transition.

“The reality is that the Liberals have
had years to work on this agreement
and left it to the eleventh hour.
Meanwhile the Liberal government
shut down Parliament and locked
out Opposition Members, preventing the International Trade Committee from doing important work on
this file, having met only once between April and October. Now with
fewer than 25 sitting days left in the
parliamentary calendar this year,
the Trudeau Liberals are deflecting
blame onto one of our most steadfast allies instead of getting down to
work to get a trade deal done.

“The clock keeps ticking on Canada
reaching a trade agreement with the
United Kingdom. This is just another example of the Liberal government waiting until the last moment
to move on important trade issues.
The Trudeau Liberals must start
taking these negotiations seriously,
ensure a good trade deal between
Canada and the United Kingdom is
secured in time to replace the CETA
and provide certainty for the Canadian businesses and workers who
rely on this trade relationship.”

Prime Minister concludes
virtual G20 Leaders’ Summit

“These comments are not only
false, they are an insult to one of
our closest allies and trade partners.
Yesterday, the UK Minister of State
for Trade Policy told the British
Parliament that ‘Canada actually
walked away from the negotiation
in 2019, and did not return to the
table until July this year.’ The office
of the UK Trade Secretary also said
that Trudeau’s comments about the
UK’s trade negotiation capacity
were false, saying ‘a deal is there to
be done. Bandwidth isn’t an issue
at all’.

November 22, 2020
Ottawa, Ontario

“These sort of comments from the
Prime Minister are unacceptable.
If Canada does not secure a trade
agreement with the UK because
Canada walked away from negotiations, there is no one to blame for
this failure but Justin Trudeau. It is
unconscionable that he would recklessly jeopardize our trade partnership and put Canada at the back of
the line to secure a trade agreement
with the UK.

He advocated for the equitable access to vaccines, therapeutics, and
diagnostics, because we can’t end the pandemic in Canada without ending
it everywhere. He also reaffirmed Canada’s support and contributions to
initiatives like COVAX and multilateral institutions like the World Health
Organization, which are essential in our fight against COVID-19.

“The United Kingdom is Canada’s
fifth largest trading partner and our
third largest export market. Not having a trade agreement in place by the
end of this year to replace the Canada-European Union Comprehensive
Economic and Trade Agreement
(CETA) could result in a $2.4 billion
dollar hit to Canada’s GDP, and millions of dollars in tariffs for seafood
workers, ranchers, and many others
who have benefitted from increased
UK access through the CETA.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today concluded his participation
in the G20 Virtual Leaders’ Summit, hosted by the Kingdom of Saudi
Arabia, and welcomed the conclusions outlined in the G20 Leaders’
Declaration.
In virtual meetings at the Summit, Prime Minister Trudeau highlighted
the importance of G20 leadership and coordinated action to beat the
COVID-19 pandemic, restore economic growth, and take ambitious
action to fight climate change. He also stressed the need to respect and
defend the rule of law and human rights, including women’s rights, in order to prevent persecution and mistreatment around the world. Now, more
than ever, our global success depends on attaining a better path towards
peace, prosperity, and sustainability.

During the Summit, the Prime Minister noted the importance of putting
people at the heart of recovery efforts. From creating new jobs to building
economic growth that benefits all our citizens, we must work to rebuild
societies that are safer, fairer, and more resilient. As we all work towards
recovering from the virus, we need to prioritize support for marginalized
groups, empower women and youth, and continue to respect fundamental
democratic principles, including freedom of the press. This also involves
the need to reduce the digital divide and ensure equal access to quality education and financial services to people around the world. He also raised
the importance of predictable, inclusive, sustainable, and transparent
rules-based trade to the global economic recovery efforts.
The Prime Minister also underscored the need to take meaningful action
to fight climate change, and reiterated the importance of collective G20
action to support a cleaner, greener, and more competitive world, in line
with the Paris Agreement commitments and the Sustainable Development
Goals.
Together, through shared values and effective multilateral cooperation,
the world will be able to build back better and emerge stronger from the

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

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ

Ήττα με 0-1

Ολυμπιακός – Μάντσεστερ Σίτι: Τον λύγισαν
απουσίες, το «θηρίο» και… μια αγκωνιά
Ο Ολυμπιακός πάλεψε, κοίταξε στα μάτια παρά τις πολλές
απουσίες την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά στο τέλος
«λύγισε» και ηττήθηκε με 1-0. Αγκωνιά του Γκουντογκάν στον
Ντρέγκερ, πριν το γκολ που έκρινε το παιχνίδι.
TANEA Team 25 Νοεμβρίου 2020

«Εφυγε» ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο κατά πολλούς
κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Diego Maradona
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Diego Maradona, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 60 ετών.
Ο θρύλος του ποδοσφαίρου υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι του. Πριν λίγο καιρό είχε υποβληθεί
σε χειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κατόπιν είχε εμφανίσει κάποια επεισόδια
σύγχυσης.

Μόνο περηφάνια γι’ αυτόν τον Ολυμπιακό. Τον «Θρύλο» που
κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι, παρά τις
πολλές και σημαντικές απουσίες.
Οι Ερυθρόλευκοι παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τους καλύτερούς
τους ποδοσφαιριστές, κόντραραν στα ίσια τα αστέρια του Πεπ
Γκουαρντιόλα και πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά στο
τέλος «λύγισαν» και ηττήθηκαν με 1-0 από την βρετανική ομάδα,
για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.
Οι Πειραιώτες μάλιστα έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται
αδικημένοι, αφού το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε
το τρίποντο στη Σίτι δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει, καθώς στην
αρχή της φάσης ο Γκουντογκάν έχει χτυπήσει με τον αγκώνα του
τον Ντρέγκερ.

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.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

«Μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους τους Αργεντινούς και για το ποδόσφαιρο. Μας αφήνει αλλά δεν
φεύγει, γιατί ο Diego είναι αιώνιος» έγραψε στο Instagram ο Lionel Messi.
Ο Diego Armando Maradona ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Αρκετοί
στο άθλημα, συμπεριλαμβανομένων φιλάθλων και δημοσιογράφων, τον θεωρούν ως τον μεγαλύτερο
όλων των εποχών. Στις εκλογές της IFFHS ψηφίστηκε 5ος καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα.
Ακόμη, βραβεύτηκε από τη ΦΙΦΑ ως ο καλύτερος παίκτης του αιώνα μαζί με τον Πελέ.
Είχε αγωνιστεί στις ομάδες Αρχεντίνος Τζούνιορς, Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα, Νάπολι και
Σεβίλλη και στο τέλος της καριέρας του στη Νιούελς Ολντ Μπόις. Μετά από παύση ενός έτους από το
ποδόσφαιρο έκλεισε την καριέρα του στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς το 1997.
Τα πιο ένδοξα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα πέρασε στη Νάπολι, όπου κέρδισε τίτλους και διακρίσεις.
Έλαβε μέρος σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του
1986 στο Μεξικό, όπου έλαμψε η χαρισματική προσωπικότητά του και οδήγησε την Αργεντινή στην
κατάκτηση του τροπαίου με νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό. Στην καριέρα του με την
Εθνική Αργεντινής, σκόραρε 34 τέρματα σε 91 εμφανίσεις.
Υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος που κατέρριψε το ρεκόρ της
ακριβότερης μεταγραφής δύο φορές, την πρώτη όταν έπαιξε για την Μπαρτσελόνα για 3 εκατομμύρια
αγγλικές λίρες και τη δεύτερη, όταν αγωνίστηκε στη Νάπολι για 5 εκατομμύρια λίρες (ισοτιμίες 2013).
Ο Μαραντόνα έγινε προπονητής της Αργεντινής τον Νοέμβριο του 2008 έχοντας την ευθύνη της ομάδας
στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2010.
Ο εθισμός του στο παρελθόν στα ναρκωτικά είχε αμαυρώσει την καριέρα του, αλλά με όλες τις
αδυναμίες του, ήταν ευρέως σεβαστός, έχοντας προσφέρει στο άθλημα μερικές από τις πιο αξέχαστες
στιγμές του.

Πέρασε από τον Άρη, έμεινε μόνος
στην κορυφή ο Ολυμπιακός
efsyn.gr
28.11.2020

Το φετινό αήττητο του
Άρη έσπασε σήμερα ο
Ολυμπιακός, επικρατώντας
στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
με 2-1 και μένοντας
μόνος του στην πρώτη
θέση του βαθμολογικού
πίνακα στη Super League.
Υπενθυμίζεται ότι πριν
από το ματς, οι δύο ομάδες
ήταν αγκαλιά στην κορυφή,
έχοντας από 19 βαθμούς σε
7 ματς.
Από τους πρωταγωνιστές του ματς ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος σημείωσε και τα
δύο τέρματα της ομάδας του (στο 29ο και το 47ο λεπτό). Για τους «κίτρινους» μείωσε
ο Μπερτόλιο στο 74ο λεπτό.

Ελλάδα - Κούβα: Μαθήματα από
το άνοιγμα στον τουρισμό
Άρης Χατζηστεφάνου
Οι πρώτοι τουρίστες που
επισκέφθηκαν την Κούβα
στέλνουν εικόνες ενός άριστα
οργανωμένου σχεδίου που θα
έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στην
Ευρώπη και την Ελλάδα. Θα
μπορέσει όμως η αποκλεισμένη
χώρα να νικήσει τελικά την
πανδημία;
«Οι βαλίτσες μας απολυμάνθηκαν
ενώ βρίσκονταν ακόμη στον
διάδρομο και εμείς οδηγηθήκαμε σε ειδικό κλιματιζόμενο χώρο για το
τεστ COVID-19. Ακολούθησαν το τελωνείο, ο έλεγχος διαβατηρίων, η
συλλογή αποσκευών και ακόμη μια θερμομέτρηση. Ολα σε λιγότερο από
μια ώρα. Ηταν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα». Η περιγραφή προέρχεται από
τον Μπρένταν Σένσμπουρι, ο οποίος αρθρογραφεί συχνά στην ιστοσελίδα
του ταξιδιωτικού οδηγού Lonely Planet. Είναι μόνο μία από τις εικόνες
που μεταφέρουν τις τελευταίες εβδομάδες οι πρώτοι τουρίστες που
επισκέπτονται το νησί ύστερα από τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό αρκετών
μηνών.
Τα τεστ στα αεροδρόμια γίνονται δωρεάν αλλά οι επισκέπτες πληρώνουν
ιατρική ασφάλεια 30 δολαρίων, που καλύπτει όλα τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας και τυχόν νοσηλείας. Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων,
δηλαδή για 24 έως 48 ώρες, οι τουρίστες είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε
καραντίνα στα ξενοδοχεία τους.
Αν είναι θετικοί και ασυμπτωματικοί, προβλέπεται η μεταφορά σε ειδικά
διαμορφωμένα ξενοδοχεία, ενώ με τα πρώτα συμπτώματα θα οδηγούνται
στο νοσοκομείο – όπως συμβαίνει και με το σύνολο του πληθυσμού
της χώρας. Οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι να επισκεφθούν μία από τις
ασφαλέστερες χώρες του κόσμου από πλευράς πανδημίας.
Παρά την εικόνα που έχουμε στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία, τα έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούν περίπου στο 10% του
ΑΕΠ - η εξάρτηση δηλαδή της χώρας από έναν αστάθμητο παράγοντα είναι
αισθητά μικρότερη από αυτή της Ελλάδας.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω και της εκδικητικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ,
που κλιμάκωσε τις κυρώσεις εν μέσω πανδημίας, κάθε δολάριο που μπαίνει
στη χώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Για τον λόγο αυτό οι αρχές άνοιξαν
τις πύλες σε δύο φάσεις. Από τον Οκτώβριο οι τουρίστες μπορούσαν
να επισκεφθούν μόνο ορισμένα από τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα τα
οποία παρέμεναν ολοκληρωτικά αποκομμένα από την υπόλοιπη χώρα.
Στη δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες
προσγειώνονταν απευθείας στην Αβάνα, την οποία οι υγειονομικές αρχές
προστάτευαν σαν κόρη οφθαλμού.
Οπως εξηγούσε και ο ανταποκριτής της ισπανικής εφημερίδας El Pais στην
Αβάνα, Μαουρίτσιο Βισέντ, σε όλα τα ξενοδοχεία υπάρχουν επί 24ώρου
βάσεως ομάδες που αποτελούνται από έναν γιατρό, έναν νοσοκόμο, έναν
επιδημιολόγο και τεχνικό προσωπικό που αναλαμβάνει την εφαρμογή των
μέτρων απολύμανσης. Ειδική μέριμνα υπάρχει για όλους τους εργαζόμενους
στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι ακολουθούν αυστηρό πρωτόκολλο από
την αρχή μέχρι το τέλος της βάρδιας.
Προκειμένου μάλιστα να προστατευθούν αλλά και να μη μετατραπούν σε
εστίες μετάδοσης, εργάζονται εκ περιτροπής για μία ή δύο εβδομάδες και
μένουν στα σπίτια τους για αντίστοιχο διάστημα.
Ειδικά μέτρα λαμβάνονται όμως και για τα λεγόμενα casas particulares - το
«Airbnb της Κούβας» που επιτρέπει σε χιλιάδες οικογένειες να φιλοξενούν
τουρίστες στα σπίτια τους. Γιατροί από το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας
επισκέπτονται άμεσα τα διαμερίσματα εάν οι επισκέπτες δηλώσουν ύποπτα
συμπτώματα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.
Το άνοιγμα του τουρισμού εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό
αντιμετώπισης του κορονοϊού που είχε τεθεί σε εφαρμογή ήδη από τον
Ιανουάριο. Ακολουθώντας πρακτικές αντιμετώπισης καταστροφών, που
η χώρα έχει αναπτύξει από τη δεκαετία του ’60, γιατροί και νοσηλευτές
(οι οποίοι πέρασαν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης) επισκέπτονταν ένα
προς ένα τα σπίτια των περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων του νησιού,
προσφέροντας συμβουλές και καταγράφοντας τα πιο ευάλωτα τμήματα του
πληθυσμού.
Παράλληλα επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις αλλά και
αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΕ με όσα μέσα υπήρχαν διαθέσιμα. Οταν
και αυτό το μέτρο δεν κρίθηκε ικανοποιητικό, υπήρξε μια περίοδος που
απαγορεύτηκε ολοκληρωτικά η κυκλοφορία ΜΜΜ, τα οποία θεωρούνταν
εστίες υπερμετάδοσης.
Σε ό,τι αφορά πάντως τον τουρισμό, πέρα από την προστασία του
πληθυσμού οι κινήσεις της κουβανικής κυβέρνησης έχουν και έναν άλλον
στόχο: να προσφέρουν στη χώρα τον τίτλο ενός από τους ασφαλέστερους
τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη, γεγονός που θα αποφέρει
μελλοντικά κέρδη και βιωσιμότητα στον τουριστικό κλάδο, όσο σύντομα
και αν ξεκινήσει ο εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ηδη η Κούβα έχει με διαφορά τα χαμηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και
θανάτων σε ολόκληρη την Καραϊβική και την αμερικανική ήπειρο. Η μάχη
όμως δεν έχει κερδηθεί ακόμη. Καθώς η Κούβα, όπως και ολόκληρος ο
πλανήτης, κινούνται σε αχαρτογράφητες περιοχές λόγω της πανδημίας, τα
περισσότερα ξενοδοχεία είναι ακόμη απελπιστικά άδεια.
Προφανώς, το γεγονός ότι η χώρα είναι νησί αποτελεί ασύγκριτο
πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους προορισμούς με χερσαία σύνορα και
πολύ μεγαλύτερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Ποτέ
δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι πρόκειται για μια χώρα με ολοκληρωτικά
διαλυμένη οικονομία λόγω του μακροβιότερου οικονομικού αποκλεισμού
που έχει επιβληθεί στη σύγχρονη ιστορία. Και αν αυτή η χώρα κατάφερε να
έχει μόλις 133 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας (σχεδόν όσους έχουμε
κάθε μιάμιση ημέρα στην Ελλάδα), μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί εάν όσα
συνέβησαν στην Ευρώπη και την Ελλάδα με το άνοιγμα στον τουρισμό
αποτελούν «έγκλημα» εξ αμελείας ή «έγκλημα εκ προμελέτης».
info-war.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Σύντομα Χριστουγεννιάτικα
– Πες μου κάτι για να μπούμε
στο κλίμα των Χριστουγέννων..
– Χω χω χω χωρίζουμε!
***
– Πάτερα,τι τύπος είναι ο Αγιος
Βασίλης ;
– Καλά ο τύπος είναι απίστευτος
γιε μου…δεν υπάρχει !!!
***
– Μύρισε Χριστούγεννα..
– Ναι έκλασε ο Αΐ Βασίλης
***
– Στόλισα και το αυτοκίνητο
φέτος για τις γιορτές.
– Έλα ρε,πώς;
– Είναι αναμμένα όλα τα
λαμπάκια… της βενζίνης, της
μπαταρίας, του σέρβις!!
***
– Άγιε μου Βασίλη για φέτος
θέλω χοντρό πορτοφόλι και
λεπτό σώμα …
– Μη τα μπερδέψεις πάλι….
***
Η γειτόνισσα στόλισε το
μπαλκόνι με κόκκινα φωτάκια.
Της ευχηθήκαμε “καλές
δουλείες”!!!!!
***
Ένα απ’ τα κοινά που έχει ο Άη
Βασίλης με τον Άγιο Βαλεντίνο,
είναι οι τάρανδοι στις ιστορίες
τους …
***
-Μάνα για το χριστουγεννιάτικο
έχουμε αστέρι ή να ανέβω?
-Μπες στη φάτνη δεν έχουμε
γαϊδούρι.
Το αγγελάκι στην κορυφή του
δέντρου!
Όταν τέσσερις από τους νάνους
του Άγιου Βασίλη αρρώστησαν,
οι αντικαταστάτες τους δεν
έφτιαχναν παιχνίδια αρκετά
γρήγορα, κι έτσι ο Άγιος
Βασίλης άρχισε να αισθάνεται
την πίεση της προ-εορταστικής
περιόδου. Έπειτα, η κυρία
Αγιοβασίλη είπε στον Άγιο
Βασίλη πως η μητέρα της
επρόκειτο να τους επισκεφτεί
για τις γιορτές, πράγμα που
άγχωσε τον Άγιο Βασίλη ακόμα
περισσότερο. Όταν πήγε να
ζεύσει τα ελάφια, βρήκε ότι
τρία από αυτά ήταν έτοιμα να
γεννήσουν και δύο άλλα είχαν
πηδήξει το φράχτη και ήταν έξω,
ένας θεός ξέρει που. Έπειτα,
όταν άρχισε να φορτώνει το
έλκηθρο, μία από τις σανίδες
του πατώματος ράγισε, ο σάκος
με τα δώρα έπεσε κάτω, και όλα
τα παιχνίδια σκορπίστηκαν.
Απηυδισμένος, ο Άγιος Βασίλης
πήγε μέσα στο σπίτι για ένα
ποτήρι μηλίτη κι ένα σφηνάκι
ρούμι. Όταν όμως άνοιξε το
ντουλάπι ανακάλυψε ότι οι
νάνοι είχαν πιεί όλο τον μηλίτη
και είχαν κρύψει το ποτό. Μέσα
στον εκνευρισμό του, του
έπεσε το μπουκάλι του μηλίτη
και έγινε χίλια κομμάτια σε
όλο το πάτωμα της κουζίνας.
Πήγε να πιάσει τη σκούπα,
μόνο για να συνειδητοποιήσει
ότι τα ποντίκια είχαν φάει όλο
το άχυρο από την άκρη του
σκουπόξυλου.
Μόλις τότε χτύπησε το
κουδούνι, κι ένας πολύ
νευριασμένος Άγιος Βασίλης
τράβηξε προς την πόρτα, την
άνοιξε διάπλατα, και είδε να
στέκεται μπροστά του ένα
αγγελάκι με ένα τεράστιο
χριστουγεννιάτικο δέντρο.Το
αγγελάκι είπε πολύ χαρούμενα:

«Καλά Χριστούγεννα, Άγιε
Βασίλη! Τι ωραία μέρα που είναι
σήμερα! Έχω ένα πανέμορφο
δέντρο για ‘σένα. Που να το
βάλω»; Κι έτσι, ξεκίνησε το
έθιμο με το αγγελάκι στην
κορυφή του χριστουγεννιάτικου
δέντρου.
Η δίκη των Χριστουγέννων
Ένας δικαστής εκδίκαζε μια
υπόθεση λίγο πριν από τις
διακοπές των Χριστουγέννων.
Ρωτάει λοιπόν τον
κατηγορούμενο :
– Γιατί βρίσκεστε κύριε εδώ;
Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς
τα Χριστουγεννιάτικα δώρα!
απαντάει ο κατηγορούμενος.
Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα,
λέει ο δικαστής, πόσο πιο νωρίς
ψωνίσατε δηλαδή;
– Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα,κύριε δικαστά…
***
Μια οικογένεια κάθεται στο
τραπέζι για το βραδινό φαγητό.
Ο γιος ρωτά τον πατέρα του.
-Μπαμπάς, πόσα είδη από
γυναικεία στήθη υπάρχουν;
Ο πατέρας, έκπληκτος, απαντά:
-Γιε μου υπάρχουν τρία είδη
στήθη ανάλογα με την ηλικία
της γυναίκας. Στα 20 χρόνια,
τα στήθη των γυναικών είναι
όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και
στητά. Στα 30 και στα 40, είναι
όπως τα αχλάδια, εξακολουθούν
να είναι όμορφα αλλά είναι και
λίγο πεσμένα. Μετά από τα 50,
είναι σαν τα κρεμμύδια.
-Τα κρεμμύδια;
-Ναι, τα βλέπεις και βάζεις τα…
κλάματα!
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και
την κόρη που άκουγαν. Λέει
λοιπόν η κόρη στη μαμά:
-Μαμά, πόσα είδη από ανδρικά
«πουλιά» υπάρχουν;
Η μητέρα, έκπληκτη, χαμογελά
κοιτάζει την κόρη της και
απαντά:
-Κόρη μου υπάρχουν τρία είδη
«πουλιά» ανάλογα με την ηλικία
του άντρα. Στα 20, το «πουλί»
είναι σαν την βελανιδιά, γερό
και σκληρό. Στα 30 και στα
40 του, είναι σαν την λυγαριά,
εύκαμπτο αλλά αξιόπιστο.
Μετά τα 50 του, είναι σαν το
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
-Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο;
– Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με
τις μπάλες… διακοσμητικές.
***
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…
***
Στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι
του δημοτικού σχολείου, ένας
μαθητής της έκτης θέλει να
γνωρίσει μια χαριτωμένη
κοπέλα από άλλη τάξη, και,
προφανώς για να “πουλήσει
μούρη”, πηγαίνει κοντά της και
την ρωτάει: “Δεν νομίζεις ότι ο
Διευθυντής του σχολείου μας
είναι λίγο μ...κας;”. Η κοπελίτσα
ταράζεται και τον ρωτάει

αν ξέρει ποια είναι. “Όχι”,
απαντάει ο μαθητής. “Είμαι
η κόρη του Διευθυντή!”. Ο
νεαρός, με τη σειρά του, ρωτάει
την μαθήτρια: “Εντάξει, αλλά
εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”.
“Όχι”, απαντάει η κοπέλα.
“Ευτυχώς Θεέ μου!!!”, λέει με
αναστεναγμό ανακούφισης
ο νεαρός.
***
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
φετεινός 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!”
***
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.»
***
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».
***
Η ξανθιά
Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα
ξενοδοχείο:
– Το όνομα σας παρακαλώ;
– Παπαδοπούλου.
– Το μικρό;
– Στο σπίτι. Κοιμάται.
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OCEAN PARK PIZZA & STEAK HOUSE
RESTAURANT

604-533-4808
Ο Λεο & Μαρία
Σπανάκη-Μπρούμας
Εύχονται
στους πελάτες,
συγγενείς, φίλους και
σε όλη
την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2021

Συμπαράσταση στους οικονομικά ευάλωτους

Αυστραλία: «Επέλαση» Αϊ Βασίληδων
με τζετ σκι για καλό σκοπό

Αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός
των 38 μαχητικών αεροσκαφών
F-16C/D Block 50 της ΠΑ
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Εκατόν πενήντα Αϊ Βασίληδες και ξωτικά έκαναν παρέλαση με
τζετ σκι στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
TANEA Team 2 Δεκεμβρίου 2020
Εκατόν πενήντα Αϊ Βασίληδες και ξωτικά έκαναν παρέλαση με
τζετ σκι στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
Με τη συμμετοχή τους έκαναν νέο παγκόσμιο ρεκόρ και βοήθησαν
να συγκεντρωθούν χιλιάδες δολάρια με τα οποία θα αγοραστούν
χριστουγεννιάτικα δώρα για παιδιά φτωχών οικογενειών.
Στα γιορτινά στολίζεται η Νέα Υόρκη, με τα μεγάλα καταστήματα
να ανταγωνίζονται για την εντυπωσιακή βιτρίνα που θα
προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Πολύχρωμα φώτα και
χαρούμενες νότες στην Πέμπτη Λεωφόρο… Μέσα στο βαρύ κλίμα
του κοροναϊού υπάρχουν πολλά μηνύματα συμπαράστασης προς
γιατρούς και νοσηλευτές με την αναγνώριση της προσφοράς τους.
Στις ανάγκες της εποχής προσαρμόστηκε Γερμανός εστιάτορας
κοντά στο Μόναχο… Μετέφερε κουζίνα και μπουφέδες στο
πάρκινγκ όπου έστησε ένα υπαίθριο κατάστημα takeaway.

To Ανώτατο Αεροπορικό
Συμβούλιο (ΑΑΣ) αποφάσισε
σήμερα τον εκσυγχρονισμό
των μαχητικών αεροσκαφών
F-16 Block 50C/D στο επίπεδο
52+/Adv., πραγματοποιώντας
ένα τεχνολογικό άλμα 15 ετών
στα μαχητικά αεροσκάφη που
είχαν παραγγελθεί από τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη επί
υπουργίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη
το 1992 και ξεκίνησαν να
παραλαμβάνονται έπειτα από τα
γεγονότα των Ιμίων το 1996.
Το πρόγραμμα αφού λάβει
έγκριση και από το (ΣΑΓΕ) και
το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ)
θα προωθηθεί στο ΚΥΣΕΑ
και την επιτροπή Άμυνας και
Εξωτερικών της Βουλής για
έγκριση.

Υπολογίζεται ότι στα τέλη του
2021 με αρχές του 2022 θα έχει
ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά
και θα μπορέσει να αποδώσει
38 μαχητικά αναβαθμισμένα με
τις συλλογές των F-16 Block
52+ και των 29 Adv. τα οποία
θα αρχίσουν να τις «αποδίδουν»
σε μεγάλο αριθμό από τις αρχές
του 2022 και ενώ θα προχωρά το
πρόγραμμα αναβάθμισής τους
σε “Viper”.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα
αν θα αποκτήσουν και τις
σύμμορφες δεξαμενές που θα
προσέφεραν αυξημένη εμβέλεια
μέχρι και 20%, αν και αυτό
θεωρείται δύσκολο, καθώς θα

πρέπει να υπάρξουν δομικές
παρεμβάσεις, ενώ ο κινητήρας
τους δεν έχει αρκετή ισχύ.
Αν και περισσεύουν συλλογές
και για τον εκσυγχρονισμό
της «αγοράς του αιώνα» των
40 F-16 Block 30, 32 μονάδες
εκ των οποίων εξακολουθούν
να πετούν δεν υπήρξε καμία
απόφαση για εκσυγχρονισμό
τους, αν και με τα σημερινά
δεδομένα θεωρούνται
υπερπολύτιμα αεροσκάφη,
καθώς η Πολεμική Αεροπορία
έχει αποδεχθεί την πρόταση της
κυβέρνησης για να πουληθούν
με την πρώτη ευκαιρία.
Πηγή:pronews.gr

Elegant Iron Works Ltd

Οι πελάτες παραγγέλνουν μέσω κινητού ή επί τόπου, και
παραλαμβάνουν τις λιχουδιές περνώντας ανάμεσα από τους
μπουφέδες με τα αυτοκίνητά τους.

Stractural & Misc Steel

Tel:604-952-4428 Fax: 604-952-4438
Unit #3 - 7424 Hume Avenue Delta, B.C., V4G 1C5
O Βασίλης Μαυριτσάκης, η οικογένειά του και η εταιρεία “Elegant Iron
Works Ltd, Stractural & Misc Steel” εύχονται στους πελάτες. συγγενείς, φίλους
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ας ευχηθούμε το Νέο Έτος 2021 θα κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου
πραγματικότητα σκορπίζοντας ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ

TEL:604-253-8714

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021
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BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής
Η Ελληνίδα
Οδοντίατρος Δρ.Κέιτι
Αναγνώστουμε την
εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας
συμβουλεύσει και με
την εργασία της να
αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
V5C 2J9
Tel: 604-320-7321

burnaby_ dental @hotmail.com
www.burnabydental.ca

The Greek Dentist
Katy Anagnostou,
will be very happy
to meet you, advise
you and
use her experience
to help you achieve
a beautiful and
healthy smile.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

Εμφυτεύματα - Implants (surgery + crowns)
Μακρά εμπειρία στις οδοντοστοιχίες
24 years of dental experience

Λεύκανση δοντιών - Chairside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-teeth straightening invisalign,

fast braces

Η Βίβιαν READY, εύχεται στους πελάτες και σε όλη
την Ελληνική Παροικία
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2021

Η οδοντίατρος κα Κέιτι Αναγνώστου του Burnaby Heights Centre και
το προσωπικό εύχονται στους πελάτες και σε όλη την Ελληνική Παροικία,
χαρούμενα και ευτυχισμένα Χριστούγεννα.
Με αγάπη, υγεία και ειρήνη να καλωσορίσουμε τον καινούργιο χρόνο 20121

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 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 2021
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Ο ΠΗΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΝΑΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΖΕΙ
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ
Τ0 24ΤΕΤΡΑΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΕΙ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 50 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

Hellenic Media Vancouver

Mr. Peter Savvas was born in Greece in 1943 and emigrated to Toronto, Canada in 1968. While in this city,
he studied electronics and worked as both an electronics
engineer and radio programmer at a Greek radio station
for two years. In 1970, Mr. Savvas settled in Vancouver
where he remains to this day a very prominent member
of the extensive Greek community there. He is married
to Maria Vavaris and they have three adult children. All
members of the family are Canadian citizens.
Over the course of 50 somewhat years, Mr. Savvas has
left an indelible mark on the Vancouver audio broadcasting landscape: KGMI AM – U.S.A., KERI AM – U.S.A.,
CHUB 1570 AM – Nanaimo, CJVB 1470 AM, KLYN
FM, U.S.A. CJJC Langley 800 AM and CHMB1320
AM just to name a few.
In 1979, he expanded his broadcasting horizons even
further, venturing into the television medium, developing
a television program which was featured on Multicultural Channel and was also one of the founding producers
at Rogers Cable.
In 1987, Mr. Savvas independently established a 24 hour
Greek language radio program using a 67KHZ Subcarrier in operation until 2002. It was the only radio station of
its kind to operate on a 24 hour basis in all of Canada.
In 1997, Mr. Savvas entered into a lease agreement with
both Infosat Telecommunications and with Shaw Cable Ltd. whereby he would provide these programs via
satellite to the Greek communities in three other Western cities: Winnipeg, Saskatoon and Edmonton. These
broadcasts differed from those in Vancouver in that they
could be received on commercial radio sets by subscribers to Shaw Cable Ltd. The service extended later to
Toronto and then Calgary until 2002.
Since 2000, all the above programs continue to be
broadcast in a new medium, this time they are streamed
on the Internet at the following website address: http://
hellenicmedia.com . Feel free to tune in to CHMB AM
1320 every Sunday morning at 7:00 am and listen to an
eclectic mix of traditional and modern popular Greek
music in addition to news, entertainment and culture.

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
2021
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Greek Senior Citizens
Society B.C.
3634 West Broadway, Vancouver B.C.
Tel:604-737-8070

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

Good Money™
helps build strong and
resilient communities.

Warm wishes for a safe and happy holiday season.

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

We're proud to be a part of the Greek community and want to make sure you
have the support you need during these uncertain times. We look forward to
helping you make your money work harder while making a positive impact in
the community.
Visit us in branch or call us to book an appointment today:
Kerrisdale community branch
2380 West 41st Avenue
604-877-7153

4th Avenue community branch
2233 West 4th Avenue
604-877-7113

Kitsilano community branch
3395 West Broadway
604-877-7043

vancity.com

Good Money (TM) and Make Good Money (TM) are trademarks of Vancouver City Savings Credit Union.

Traditional Pizza & Greek Food
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

AK - DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ

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

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

TEL: 604-792-0744

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

www.bozzinisrestaurant.ca

ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021

4 - 45739 Hocking Avenue
Chilliwack, B.C. , V2P 6Z6

Μπαϊντεν-όπουλος, Ομογένεια και Ελλάδα
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Τέλη Νοέμβριου 2008, λίγο
μετά τον εκλογικό θρίαμβο
Ομπάμα, ο ‘’λομπίστας’’
Μανάτος, έγινε... νονός και
‘’βάφτισε’’, τον πρόεδρο
Ομπάμα, ‘’Ομπαμάκης’’
και τον αντιπρόεδρό του,
‘’Μπαϊντενόπουλος’’. Ο
‘’μέγας φιλέλληνας’’ και
επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ,
Τζο Μπάϊντεν, με ηλικία μόνο
78 χρονών, από τα μέσα ‘70
ως γερουσιαστής και μετά
αντιπρόεδρος ΗΠΑ (20092017), ‘’λύνει’’ το Κυπριακό
και ‘’διώχνει’’ τα τουρκικά
στρατεύματα κατοχής από το
βόρειο μέρος της Κύπρου.

Πολλές οι δηλώσεις του όλα
αυτά τα χρόνια, δεν χρειάζονται
σχόλια γιά τα ‘’αποτελέσματα’’.
O Mπάϊντεν, ως πρόεδρος των
ΗΠΑ, δεν θα εκπροσωπεί κάτι
το καινούργιο, το διαφορετικό.
Ως ‘’γεροξεκούτης’’, είναι
επαγγελματίας πολιτικός, μέλος
του ζημιογόνου συστήματος
εξουσίας, με ότι αυτό σημαίνει.
Με νοοτροπία δεκαετιών ‘80
και ‘90, θα κυβερνήσει με το
‘’σύστημα Ομπάμα’’.
Οι ‘’παντογνώστες’’ νεο’Ελληνες, ως ανεπίδεκτοι
μάθησης, ακόμα πιστεύουμε ότι
ο (κάθε) Μπάϊντεν θα ‘’λύσει’’
τα προβλήματα της Ελλάδας
και της Κύπρου, τα οποία μόνοι
μας δημιουργούμε. Ας είναι
καλά τα ΜΜΕ Ελλάδας, που
δίνουν άφθονο κουτόχορτο στον
‘’πρόθυμο’’ λαό, ως ‘’ελπίδα’’
γιά αναμενόμενα ‘’θαύματα’’,
που, φυσικά, ουδέποτε γίνονται.
Τώρα, με την εκλογή Μπαϊντενόπουλου, άρχισε το ίδιο, γνωστό,
παραμύθι. Την ‘’γραμμή’’
έδωσε ο ‘’περισπούδαστος’’
διευθυντής της ‘’Καθημερινής’’
Αλέξης Παπαχελάς, υποτίθεται
‘’γνώστης’’ των θεμάτων,
των σχετικών με Ελλάδα και
ΗΠΑ: «Το πολύ θετικό με την
κυβέρνηση Μπάιντεν είναι
πως υπάρχουν τουλάχιστον
δέκα σημαντικοί ομογενείς
που θα μπορούν να σηκώσουν

το τηλέφωνο και να μιλήσουν
με τον πρόεδρο, ό,τι ώρα
και αν είναι. Είναι φίλοι του,
χρηματοδότες του, άνθρωποι
που τον στήριξαν...».

Μόνο που δεν αναφέρει ΠΟΙΟΙ
είναι οι ‘’δέκα σημαντικοί
παράγοντες της Ομογένειας’’,
να τους μάθουμε κι εμείς οι...
‘’άσχετοι’’ που ζούμε στις ΗΠΑ.
Επειδή, από ότι γνωρίζουμε όλα
αυτά τα χρόνια, οι ‘’παράγοντες
Ομογένειας’’ ενδιαφέρονται
ΜΟΝΟ γιά τα δικά τους,
συμφέροντα και την (αυτο)
προβολή τους, μέσω ‘’πρόθυμων
και διαθέσιμων MME’’, που
‘’παραμυθιάζουν’’ συστηματικά.
Υποθέτουμε θα εννοεί ως
πρώτον από τους 10, τον... φΑΚ
(φάδερ ‘Αλεξ Καρλούτσος),
αλλά δεν τον αναφέρει κι έτσι
χάνουμε την ευκαιρία γιά να
γελάσουμε, όπως γελάσαμε με
τα γραπτά του, π.χ. 2012, όταν
‘’θεοποιούσε’’ τους....’’κροίσους
Ομογενείς’’ της ‘’Ελληνικής
Πρωτοβουλίας’’, που με τον
Μπιλ Κλίντον πήγαν στην
Αθήνα και παρουσιάστηκαν από
τα ΜΜΕ ως... ‘’σωτήρες που
θα σώσουν την Ελλάδα’’. Μετά
οι... ‘’κροίσοι’’ έκαναν... έρανο
μέσω της ιστοσελίδας τους γιά
να... βοηθήσουν -υποτίθεταιάπορους στην Ελλάδα. Αλλά,
ίσαμε ‘’να τους πάρουν
χαμπάρι’’, μεγάλες ποσότητες
‘’κουτόχορτου’’ μοιράστηκαν
σε αφελείς στην Ελλάδα από
‘’καθώς πρέπει’’ ΜΜΕ.
Τώρα, η ιστορία
επαναλαμβάνεται. Ο ‘’θεός
Μπάϊντεν’’ θα σώσει την
Ελλάδα. Και οι ‘’παράγοντες
της Ομογένειας’’ θα του
τηλεφωνούν γιά να... στηρίζει
Ελλάδα και Κύπρο. Σε απλα
ελληνικά, η ‘’σαχλαμάρα’’ δεν
έχει όρια. Απλούστατα, επειδή
ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ‘’παράγοντας
της Ομογένειας’’ έχει την
δυνατότητα να παρέμβει
ουσιαστικά υπέρ των ελληνικών
συμφερόντων στον επόμενο
πρόεδρο των ΗΠΑ.

ΠΟΙΗΜΑ
ΛΥΓΜΟΙ
Πάτησες πάνω στην αγάπη,
νόμιζες έτσι θα σταθείς...
Πήρες ανάσα απ την πνοή του
κι είπες πως έχεις γεννηθεί...
Έντυσες με έρωτα τα βράδια,
το ολόγυμνό σου το κορμί...
Κι όταν σε φίλησε με πάθος
ένιωσες ρίγη στην ψυχή...
Τώρα τα φύλλα σου κοιτάζεις...
Άλλαξαν χρώμα και υφή...
Κι όπως θα πέφτουν δεν θα ξέρεις
αν τους αξίζαν οι λυγμοί...
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Γιά τον αρχιεπίσκοπο
Ελπιδοφόρο, τον άνθρωπο
της Τουρκίας, ούτε το
κουβεντιάζουμε. Γιά τον φΑΚ,
το ίδιο. Η άμεση ανάμιξή του
υπέρ Γκιουλέν και η απαγόρευση
εισόδου του στην Τουρκία,
τον καθιστά ‘’αναξιόπιστο
συνομιλητή’’ στην Ουάσιγκον,
σε ότι αφορά ελληνοτουρκικά
και Κυπριακό. Μην ξεχνάμε ότι
ο π. Καρλούτσος, ο ‘’ένθερμος
υποστηρικτής’’ Κλίντον,
Δημοκρατικών, Μπάϊντεν, το
Φθινόπωρο 2017, λίγο πριν την
επίσκεψη Τσίπρα στον Λευκό
Οίκο (επί Τραμπ) φρόντισε να
διοριστεί ο γιός του, Μιχάλης,
ως επί της εθιμοτυπίας, στο
(ρεπουμπλικάνικο) Στέητ
Ντηπάρτμεντ (τον κυνήγησαν
λίγους μήνες μετά, ως
‘’ανεπαρκή’’).
Το συμπέρασμα απλό: ‘’Οι δέκα
σημαντικοί Ομογενείς’’, είναι
κατασκευάσματα ασοβάρευτων
ελληνικών ΜΜΕ, που μόνο γιά
τα ατομικά τους συμφέροντα
ενδιαφέρονται.
Η πραγματικότητα και τα
‘’παραμύθια’’
Οι Ελληνοαμερικανοί είμαστε
ελάχιστη, ασήμαντη ‘’δύναμη’’
στις ΗΠΑ και σε ψήφους και
σε ‘’λόμπι’’ και σε ενέργειες
υπέρ Ελλάδας. Απόδειξη, ότι
(δεν) έγινε τους τελευταίους
μήνες με τις προκλήσεις της
Τουρκίας. Οruc Reis ανάμεσα
σε Ρόδο-Καστελόριζο, Βαρώσια,
Αγία Σοφία κ.ά. Μηδενικές
αντιδράσεις. ΠΟΥ ήταν η
Ομογένεια, η Αρχιεπισκοπή,
οι ‘’παράγοντες’’, οι
‘’λομπίστες’’;;; Εξαφανισμένοι.

την εγκληματική, καταστροφική
σύμπραξη Αχιεπισκοπής
Αμερικής, πατριαρχείου
Κων/πολης, ελληνικών
κυβερνήσεων (όλων, χωρίς
εξαίρεση). Τώρα ΔΕΝ υπάρχει
Ομογένεια, ‘’οργανωμένη’’ ή
μη, να ‘’αντιδράσει’’, ότι και
να κάνει η Τουρκία. ‘Οσοι
δεν το κατάλαβαν αυτό τους
τελευταίους μήνες με τις
τουρκικές προκλήσεις ανατολικά
της Ρόδου και στην Κύπρο,
έχουν πρόβλημα.
Τελευταία ζούμε και τα
χειρότερα με την τωρινή
κυβέρνηση. Ξεπερνώντας
τους προκατόχους του, ο
‘’νέος Μωϋσής’’ θέλει να
‘’παραδώσει’’ την Ομογένεια
ΗΠΑ και ειδικά το χρήμα
της, ολικά, στα ρασοφόρα
αρπακτικά. Επειδή έτσι
επιβάλουν τα οικονομικά και
άλλα συμφέροντα της ευρύτερης
οικογένειας Μητσοτάκη και των
‘’φίλων’’ της.
Οι άφρονες ελληνικές
κυβερνήσεις των τελευταίων 20
χρόνων, κατόρθωσαν αυτό που
επιθυμούσε και η... Τουρκία: Να
διαλύσουν την ‘’οργανωμένη
Ομογένεια’’, τον μοναδικό και
φυσικό σύμμαχο της Ελλάδας
στις ΗΠΑ, γιά χάρη των
οικονομικών συμφερόντων
των ‘’επιχειρήσεων’’ του
φιλοχρήματου, εξαγοράσιμου

που υποδύεται τον ‘’οικουμενικό
πατριάρχη’’, τον οποίον,
οι ελληνικές κυβερνήσεις,
χρηματοδοτούν γιά χρόνια, με
περισσότερα από 10 εκ. ευρό
κάθε χρόνο (σε μετρητά, μέσω
του διπλωματικού σάκου στο
γεν. Προξενείο Κων/πολης,
από το θλιβερό υπουργείο
Εξωτερικών).
Τώρα, με ‘’νεκρή’’ ουσιαστικά
‘’οργανωμένη Οογένεια’’,
ας πορευτούν οι ελληνικές
κυβερνήσεις με την...
Αρχιεπισκοπή, που εκπροσωπεί
ποσοστό 16% του Ελληνισμού
ΗΠΑ, όσα και τα μέλη των
ενοριών της. Αυτό ήθελαν, αυτό
τους πρέπει, αυτό ‘’βόλευε’’
και την Τουρκία, που δεν ήθελε
‘’φωνές’’ ελληνικές στις ΗΠΑ
εις βάρος της, που έντεχνα
χρησιμοποιεί το... Πατριαρχείο
Κων/πολης και μέσω αυτού την
‘’θυγατρική του επιχείρηση’’
Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Εις βάρος των ελληνικών
συμφερόντων.
Και αν υπάρχουν ακόμα αφελείς
που νομίζουν ότι ο Μπάϊντεν
θα ‘’μαλώσει’’ την Τουρκία και
θα υποστηρίξει τα ελληνικά και
κυπριακά συμφέροντα, απλά
τους λέμε ότι ‘’ζουν στον κόσμο
τους’’, χωρίς επαφή με την
πραγματικότητα.(23 Νοε. ‘20) kalami.us

Space X και NASA έγραψαν ιστορία:
Τέσσερις αστροναύτες εκτοξεύτηκαν
στο διάστημα
16/11/2020

Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ,
που καθορίζεται αποκλειστικά
και μόνο από στρατηγικά και
οικονομικά συμφέροντα, δεν
αλλάζει επειδή ο κάθε ‘’δήθεν’’
Ομογενής, που έδωσε μερικές
χιλιάδες δολάρια σε έναν
υποψήφιο πρόεδρο θα μπορεί να
του ‘’τηλεφωνεί’’ γιά να αλλάξει
τις αποφάσεις του. Αυτές
οι ‘’σαχλαμάρες’’ είναι γιά
νήπια. Οι πρόεδροι ΗΠΑ έχουν
δεκάδες χιλιάδες οικονομικούς
υποστηρικτές.
Αναρωτήθηκε κανείς γιατί
ίσαμε 2004 οι ΗΠΑ δεν έκαναν
‘’πλάτες’’ π.χ. σε Σκόπια;;;
Απλά επειδή ίσαμε τότε οι
αντιδράσεις της Ομογένειας
ήταν υπαρκτές. Ενοχλούσε
με επιστολές και προσωπικές
επαφές Αμερικανούς πολιτικούς.
Με ολοσέλιδες καταχωρήσεις
σε μεγάλες εφημερίδες στην
Ουάσιγκτον κ.ά. Οι Αμερικανοί
πολιτικοί αισθάνονταν την μικρή
έστω πίεση και δίσταζαν να
δρομολογήσουν εξελίξεις.
Από τέλη ‘90 όταν επιχειρήθηκε
το ‘’μάντρωμα’’ της
Ομογένειας στην κυβερνητική
απάτη Ελλάδας με το όνομα
‘’Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού’’ (ΣΑΕ), η
Ομογένεια ΗΠΑ ουσιαστικά
έπαψε να αντιδρά. Και ο
πρόεδρος Μπους αμέσως μετά
την επανεκλογή του, Νοέμβριο
2004, αναγνώρισε τα Σκόπια ως
‘’Μακεδονία’’.
Με την ζημιογόνα συνεισφορά
‘’παπαχελάδων’’, που πρόβαλαν
μόνο τους ‘’φελλούς’’ της
Ομογένειας ως δήθεν...
‘’παράγοντες’’.
Στα τελευταία 15 χρόνια
έγινε η ολική ‘’άλωση’’ της
οργανωμένης Ομογένειας, από

Ένα νέο κεφάλαιο της διαστημικής ιστορίας έγραψαν η εταιρεία
Space X του Έλον Μασκ και η Αμερικανική Διαστημική
Υπηρεσία (NASA) με την επιτυχή εκτόξευση τεσσάρων
αστροναυτών -τριών Αμερικανών και ενός Ιάπωνα- που έχουν ως
προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).
Με αυτήν την εκτόξευση, η Space X άρχισε επίσημα τις
αποστολές «διαστημικού ταξί» για λογαριασμο της NASA.
Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew-1 Dragon «Resilience» της αμερικανικής εταιρείας έγινε το βράδυ της Κυριακής,
από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με τον
επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 της ίδιας, ο οποίος,
μετά από εννέα λεπτά, επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε σε
ένα πλοίο-πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Οι αστροναύτες είναι ο 51χρονος κυβερνήτης Μάικ Χόπκινς,
ο 44χρονος Βίκτορ Γκλόβερ (ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης
στον ΔΣΣ και ο μοναδικός «πρωτάρης» στο διάστημα), η
55χρονη Σάνον Γουόκερ και ο 55χρονος Σοΐτσι Νογκούτσι
της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA. Το ταξίδι τους
προς τον ΔΔΣ θα διαρκέσει 27,5 ώρες και θα παραμείνουν εκεί
έξι μήνες. Όταν φθάσουν στον ΔΣΣ, θα βρουν εκεί την Κέιτ
Ρούμπινς της NASA και τους κοσμοναύτες Σεργκέι Ριζίκοφ και
Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ της ρωσικής υπηρεσίας Roscosmos.
Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση αστροναυτών από το
αμερικανικό έδαφος μετά τη διακοπή του προγράμματος των
διαστημικών λεωφορείων το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια η NASA
εξαρτιόταν από τους ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ» για να
στέλνει τα πληρώματά της στον ΔΔΣ.
Τόσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο ο και νεοεκλεγείς
Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρησαν τις NASA και Space X.
Η NASA έχει συνάψει συμφωνία και με τη Boeing για
μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίας «ταξί» με το υπό δοκιμή
σκάφος της CST-100 Starliner.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
30 Νοεμβρίου του 2020
Αγαπητέ κ. Καρατσίκη,
Στο άρθρο σας της 10ης

Νοεμβρίου 2020, το ότι “
Η Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Κοινότητας του
Βανκούβερ αποφάσισε να
κατασκευάσει διαμερίσματα
για τους ηλικιωμένους” δεν
είναι ακριβής. (Seniors Congregate Care Facility),
Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε μελέτη και
παραχώρησε το ποσό των
10.000 δολαρίων με στόχο,
σύμφωνα με τα πρακτικά,
η Ειδική Επιτροπή να
επιβλέψει “το οίκημα
των ηλικιωμένων πώς θα
προσεγγιστεί” (to oversee
how the Seniors Home will
be approached).
Σας υπενθυμίζω ότι τρεις
Γενικές Συνελεύσεις
απέρριψαν το έργο, κατά
τη γνώμη μου, για τούς
παρακάτω λόγους:
Σύμφωνα με τη μελέτη που
έγινε τον Απρίλιο του 1997
από την εταιρεία SLG,
“το Υπουργείο Υγείας της
Βρετανικής Κολομβίας
απαγορεύει οποιασδήποτε
παροχή φαρμάκων και
υγειονομικής περίθαλψης σε
ηλικιωμένους που ζουν σε
τέτοιες εγκαταστάσεις, (Congregate Living Facilities)”.
Το μηνιαίο ενοίκιο για την
εγκατάσταση επρόκειτο
να είναι 1.700 δολάρια
ανά άτομο και επιπλέον,
για τη διατήρηση αυτού
απαιτούσε να έχει δωρεές
και εθελοντική εργασία για
να επιβιώσει. Η υλοποίηση
αυτού του έργου θα είχε ως
αποτέλεσμα μια οικονομική

καταστροφή για την
κοινότητα.
Επιτέλους ας είμαστε
ειλικρινείς, στοχεύαμε
για ένα γηροκομείο και
καταλήξαμε σε “Oίκημα
Ηλικιωμένων” (Seniors Congregate Care Facility), που
δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες
και τις προσδοκίες των
μελών. Αυτό το έργο ήταν
λάθος από την αρχή και δεν
έπρεπε να έχουμε σπαταλήσει
όλα αυτά τα χρήματα.
Ωστόσο, πρέπει να
συμφωνήσω μαζί σας, ότι τα
μέλη των ειδικών επιτροπών
πρέπει να μελετούν καλά ένα
προτεινόμενο σχέδιο πριν τη
δαπάνη μεγάλων κεφαλαίων
και πριν υποβάλουν το
σχέδιο στα μέλη της γενικής
συνέλευσης για την τελική
έγκριση, για να αποφύγουμε
τις συγκρούσεις και τα
περιττά έξοδα.
Διαδικασίες για
την δημιουργία ειδικών
επιτροπών:
Οι κανονισμοί της κοινότητάς
μας αναφέρουν ότι όλες
οι επιτροπές διορίζονται
και εποπτεύονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και
σύμφωνα με τους κανόνες
του (Robert’s Rules of Order):
• Οι ειδικές επιτροπές δεν
έχουν εξουσία πέραν της
εξουσίας που τους παρέχεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο,
που τις έχει διορίσει.
• Οι ειδικές επιτροπές δεν
μπορούν να παραμένουν
πέραν της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου
που τις έχει διορίσει.
Ειδική επιτροπή παύει να
υπάρχει στις παρακάτω
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περιπτώσεις:
• Όταν ολοκληρώνει το έργο
που της έχει ανατεθεί και
υποβάλλει την τελική της
έκθεση. • Όταν ολοκληρώσει
την εργασία που της έχει
ανατεθεί, ακόμα και αν δεν
έχει κάνει καμία αναφορά.
• Όταν λαμβάνει (walking
papers).
• Όταν λήξει η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου που
την έχει διορίσει.
Όσον αφορά τη σύσταση
της επιτροπής ανάπτυξης
(development committee) έχω τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
• Ποιος διόρισε τα 23 μέλη
για την επιτροπή;
• Ποιος την επέβλεπε; Ήταν
κάτω από την εποπτεία
του Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με το Καταστατικό;
• Ποιος ήταν ο σκοπός
της επιτροπής;
• Ποιες ήταν οι ευθύνες
της επιτροπής;
• Ποιος ήταν
ο προϋπολογισμός
της επιτροπής;

WWW.PARTHENONMARKET.CA - INFO@PARTHENONMARKET.CA

604 733 4191

Ο φιλανθρωπικός νόμος, που
ενισχύεται από τις διατάξεις
του νόμου περί φορολογίας
εισοδήματος, άρθρο
149.1(1) (CRA) απαιτεί οι
φιλανθρωπικές οργανώσεις
να έχουν αποκλειστικά
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Η κοινότητα πρέπει να
αποφασίσει αν θέλει να
διατηρήσει το φιλανθρωπικό
της καθεστώς ή θέλει να είναι
μια κερδοσκοπική οργάνωση,
σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί να είναι και τα δύο
ταυτόχρονα.
Εάν η κοινότητα
συμμετέχει σε κερδοφόρες
επιχειρηματικές
δραστηριότητες η ποινή
μπορεί να φτάσει έως και
100% της κερδοφόρας
δραστηριότητας, και
ακόμη και την αναστολή
των προνομίων να εκδίδει
επίσημες αποδείξεις για
δωρεές . (official donation
receipts for income tax purposes).
Όσον αφορά την πιθανή
σύγκρουση συμφερόντων

• Πότε έπρεπε να υποβληθεί
η τελική έκθεση; και
• Ποιος έλαβε την τελική
έκθεση;
Δυστυχώς, οι λόγοι για
τους οποίους έχουμε όλες
τις συγκρούσεις για πολλά
χρόνια με τις ειδικές
επιτροπές και τiς αποφάσεις
τους ή την έλλειψη
αποφάσεων οφείλονται
κυρίως στην απουσία των
παραπάνω γραπτών οδηγιών.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό
να υπενθυμίσω σε όλα τα
μέλη και ειδικά τα μέλη
που έχουν το όραμα για
μια μεγάλη ανάπτυξη
(Mega Development
Project), ότι η Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ
είναι εγγεγραμμένη ως
φιλανθρωπικός οργανισμός.

3089 West Broadway Vancouver B.C. V6K 2G9

Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε
να διεξάγουμε τέτοιες
κερδοφόρες επιχειρηματικές
δραστηριότητες.

(developing committee) ήταν σε σύγκρουση
συμφερόντων, αλλά τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
και τα μέλη των επιτροπών
είναι υποχρεωμένα να
αποκαλύψουν οποιαδήποτε
και κάθε πιθανή σύγκρουση
συμφερόντων που θα
μπορούσε να επηρεάσει
την κρίση τους κατά τη λήψη
αποφάσεων.

Κλείνοντας την επιστολή
αυτή θα ήθελα να επισημάνω
ότι η επιτροπή που είναι
αρμόδια για το Καταστατικό
υπέβαλε το τελικό σχέδιο για
τις απαραίτητες διορθώσεις
και αλλαγές των κανονισμών
στο Διοικητικό Συμβούλιο
, ώστε να αντιμετωπιστούν
οι συγκρούσεις και οι
αντιφάσεις στο μέλλον.
Ελπίζω ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο της κοινότητας
θα προχωρήσει στην
ολοκλήρωση αυτού του
καθήκοντος, ώστε να
μπορέσουμε να αποφύγουμε
μελλοντικές συγκρούσεις.
Σας ευχαριστώ εκ των
προτέρων που μου δώσατε
την ευκαιρία να εκφράσω τις
απόψεις μου για τα θέματα
αυτά.
Με εκτίμηση,
Άρης Σούκας

Δεν ξέρω αν τα δύο μέλη
της επιτροπής ανάπτυξης

Οι εκδότες και η συντακτική ομάδα
της ΓΝΩΜΗΣ εύχεται σε όλους
τους Έλληνες, φρορούς Θερμοπυλών
και στις οικογένειές τους
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΕΝΑ 2021 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
33 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.

Vetral Ltd

Antonios Lentzakis

E-Mail: euroimports604@gmail.com

TEL: 604-600-5331

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

Shower Doors
Glass backsplash
Glass Railing
Patio Doors glass-Pak
r
Table Tops
tio Tabletops
Wo
m
o
t
s
Mirros
Cu
Fireplace Glass

Repairs and Replacement: Broken glass-Foggy glass
Tiles Installations (Wall-Floors bathrooms)
Προσφέρουμε εγγυημένη και ταχύτατη
εξυπηρέτηση
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ποιος ήταν ο «σκοτεινός» αρχιτέκτονας του πυρηνικού
προγράμματος της Τεχεράνης

Κατονομάστηκε μάλιστα σε
ψήφισμα του ΟΗΕ το 2007
ως άτομο που ενεπλάκη σε
δραστηριότητες που σχετίζονταν
με πυρηνικά και με βαλλιστικούς
πυραύλους.

27.11.2020

Ο διακεκριμένος Ιρανός
πυρηνικός επιστήμονας
Μοχσέν Φαχριζαντέχ, ο οποίος
σκοτώθηκε σε επίθεση έξω
από την Τεχεράνη σήμερα
Παρασκευή, θεωρούνταν
ευρέως από τις δυτικές
υπηρεσίες πληροφοριών ως
ο «εγκέφαλος» των υπόγειων
ιρανικών ενεργειών που
στόχευαν στην ανάπτυξη
πυρηνικών όπλων.
Το Ιράν αρνείται ότι ο
Φαχριζαντέχ εμπλεκόταν σε
τέτοιου είδους δραστηριότητες
καθώς και ότι επιχείρησε
να μετατρέψει σε όπλο τον
εμπλουτισμό ουρανίου για
πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο,
θεωρείται από πολλούς ως ο
επικεφαλής του εγχειρήματος
που ο ΟΗΕ και οι υπηρεσίες
πληροφοριών των ΗΠΑ
πιστεύουν πως ήταν ένα
συντονισμένο πρόγραμμα
πυρηνικών όπλων το οποίο
σταμάτησε το 2003.

Τι γνωρίζουμε για αυτόν;
Αξιωματούχοι της Δύσης
και ειδικοί πιστεύουν ότι ο
Φαχριζαντέχ έπαιξε έναν
κομβικό ρόλο σε παλαιότερες
προσπάθειες του Ιράν για
σχεδιασμό μέσων για ανάπτυξη
μιας πυρηνικής κεφαλής υπό
την κάλυψη ενός προγράμματος
για εμπλουτισμό ουρανίου,
που είχε καταχωρηθεί ως μη
στρατιωτικό.

Το Ιράν αρνείται ότι
επιχείρησε να αναπτύξει
ένα τέτοιο πυρηνικό
όπλο.
Ζούσε στις σκιές σε συνθήκες
υψηλής ασφάλειας και δεν ήταν
ποτέ διαθέσιμος για επικοινωνία
με πυρηνικούς ερευνητές του
ΟΗΕ. Ο Φαχριζαντέχ σπάνια
– εάν όχι ποτέ – εμφανιζόταν
δημόσια και λίγοι εκτός του
Ιράν γνωρίζουν με βεβαιότητα
πώς έμοιαζε εμφανισιακά, ενώ
ακόμα λιγότεροι τον έχουν
συναντήσει.
Του αποδίδεται το σπάνιο
χαρακτηριστικό του να είναι ο
μόνος Ιρανός επιστήμονας που
κατονομάζεται
στην «τελική αξιολόγηση» του
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για το 2015
με ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά
με το πυρηνικό πρόγραμμα του
Ιράν και κατά πόσο στόχευε
στην ανάπτυξη μιας βόμβας.
Το Ισραήλ έχει περιγράψει
το σχέδιο αυτό (γνωστό και
ως σχέδιο AMAD) ως το
κεκαλυμμένο πρόγραμμα
πυρηνικών όπλων του Ιράν,
ενώ λέει ότι έχει αποσπάσει ένα
μεγάλο κομμάτι ενός πυρηνικού
«αρχείου» της χώρας, όπου
αναφέρονται με λεπτομέρεια
αυτές οι δραστηριότητες.
Τον Απρίλιο του 2018, κατά
τη διάρκεια τηλεοπτικής
παρουσίασης αυτού του
αρχείου, ο Ισραηλινός
πρωθυπουργός Μπέντζαμιν
Νετανιάχου κατονόμασε τον
Φαχριζαντέχ ως ηγετική μορφή
σε αυτό που περιέγραψε ως

πυραύλων από το Ιράν, ενώ μια
ιρανική πηγή είπε στο Reuters
ότι θεωρούταν ο «πατέρας» του
προγράμματος.

Τι γνωρίζουμε για το
υπόβαθρό του;

Official Khamenei Website/WANA (μέσω REUTERS)
μυστικό σχέδιο ανάπτυξης
πυρηνικών όπλων υπό τον
μανδύα ενός μη στρατιωτικού
προγράμματος.
Παραθέτοντας ως απόδειξη το
εν λόγω αρχείο, ο Νετανιάχου
είπε ότι Ισραηλινοί πράκτορες
είχαν συγκεντρώσει μεγάλο
μέρος του από περιοχή στην
Τεχεράνη. Εκείνη την περίοδο,
το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα
έγγραφα ήταν ψεύτικα.
«Θυμηθείτε αυτό το όνομα,
Φαχριζαντέχ», είπε ο
Νετανιάχου, περιγράφοντας
τον Φαχριζαντέχ ως τον
επικεφαλής του σχεδίου AMAD.
Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι
αφότου το AMAD εμποδίστηκε,
ο Φαχριζαντέχ συνέχισε να
εργάζεται σε οργάνωση εντός
του υπουργείο Άμυνας του Ιράν
για «ειδικά σχέδια».
Το 2018, ο πρώην
πρωθυπουργός του Ισραήλ
Εχούντ Ολμέρτ, κατά τη
διάρκεια συνέντευξής του
στο Ισραηλινό κανάλι Kan,
σημείωσε ότι ο Φαχριζαντέχ
είναι πιθανό να αποτελεί στόχο.
«Γνωρίζω καλά τον
Φαχριζαντέχ. Εκείνος δεν ξέρει
πόσο καλά τον γνωρίζω. Αν
τον συναντούσα στον δρόμο
κατά πάσα πιθανότητα θα τον
αναγνώριζα», είπε ο Ολμέρτ.
«Δεν έχει ασυλία, δεν είχε
ασυλία και δεν νομίζω να
αποκτήσει», πρόσθεσε.

Τι αναφέρει η ιρανική
πλευρά;
Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν
προέβη την Παρασκευή σε
ταυτοποίηση του Φαχριζαντέχ
ως επικεφαλής της Οργάνωσης
για την Έρευνα και την
Καινοτομία στο υπουργείο.
Ο ΔΟΑΕ επιθυμούσε από καιρό
να ανακρίνει τον Φαχριζαντέχ
στο πλαίσιο παρατεταμένης
έρευνας σχετικά με το κατά
πόσον το Ιράν πραγματοποίησε
παράνομη έρευνα για τα
πυρηνικά όπλα.
Το Ιράν αναγνώρισε την ύπαρξη
του Φαχριζαντέχ αρκετά
χρόνια πριν αλλά είπε ότι ήταν
στρατιωτικός αξιωματούχος και
δεν εμπλεκόταν στο πυρηνικό
πρόγραμμα, σύμφωνα με
διπλωματική πηγή με γνώση του
θέματος.
Η δολοφονία τεσσάρων Ιρανών
επιστημόνων που σχετίζονταν
με το πυρηνικό πρόγραμμα
μεταξύ του 2010 και του 2012
είναι πιθανό να ενίσχυσε
περισσότερο την απόφαση
της Τεχεράνης να μην δώσει

στον ΔΟΑΕ πρόσβαση στον
Φαχριζαντέχ – φοβούμενη
ότι ίσως αυτό οδηγήσει σε
διαρροή πληροφοριών για τον
ίδιο και το πού βρίσκεται. Το
Ιράν κατηγόρησε τους κύριους
αντιπάλους του, τις ΗΠΑ και το
Ισραήλ, ότι βρίσκονταν πίσω
από τις δολοφονίες.
Επιπλέον, λέγεται ότι ο
Φαχριζαντέχ ενεπλάκη στην
ανάπτυξη βαλλιστικών

Τον Μάιο του 2011, το εξόριστο
Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης
του Ιράν εξέδωσε αναφορά που
συμπεριελάμβανε φωτογραφία
η οποία, όπως έλεγε, απεικόνιζε
τον Φαχριζαντέχ με σκούρα
μαλλιά και γένια. Δεν ήταν
όμως δυνατόν να επαληθευθεί
η φωτογραφία από ανεξάρτητη
πηγή.
Το Συμβούλιο Αντίστασης
σημείωνε στην αναφορά ότι ο
Φαχριζαντέχ ήταν γεννημένος το
1958 στη μουσουλμανική πόλη
Κομ, της οποίας ο πληθυσμός
είναι κατά κύριο λόγο Σιίτες,
υπήρξε αναπληρωτής υπουργός
Άμυνας και ανώτατος
αξιωματικός της «Φρουράς
της Επανάστασης» (σώμα που
ανήκει στις ιρανικές ένοπλες

δυνάμεις). Επιπλέον, σύμφωνα
με την αναφορά, είναι κάτοχος
διδακτορικού στην πυρηνική
μηχανική, ενώ δίδασκε στο
Πανεπιστήμιο Ιμάμ Χουσεΐν του
Ιράν.
Υψηλόβαθμη πηγή από το Ιράν
περιέγραψε τον Φαχριζαντέχ
στο πρακτορείο Reuters ως έναν
ειδικό που αποτελούσε εθνικό
«πλεονέκτημα».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν
αφοσιωμένος στην τεχνολογική
πρόοδο του Ιράν και είχε την
πλήρη στήριξη του ανώτατου
ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί
Χαμενεΐ.
Η εν λόγω πηγή πρόσθεσε
ότι ο Φαχριζαντέχ είχε στην
κατοχή του τρία διαβατήρια
και πραγματοποιούσε
πολλά ταξίδια, και εντός
της Ασίας, προκειμένου να
εξασφαλίσει «τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες» από το εξωτερικό.
Δυτικές πηγές που σχετίζονται
με την Ασφάλεια, αναφέρουν ότι
το Ιράν ήταν από καιρό έμπειρο
στην απόκτηση πυρηνικών
υλικών και τεχνογνωσίας από
την παγκόσμια μαύρη αγορά.
Πηγή: Reuters

Εκλογές ΗΠΑ: Η επανακαταμέτρηση στο Ουισκόνσιν
που ζήτησε ο Τραμπ αύξησε το προβάδισμα Μπάιντεν
ΚΟΣΜΟΣ 28.11.2020
Τελευταία Ενημέρωση28.11.2020 10:4
Η εκστρατεία του Τραμπ σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας συνολικά στην πολιτεία Ουισκόνσιν, αλλά ο χρόνος εξαντλείται
Ηανακαταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στη
μεγαλύτερη κομητεία του Ουισκόνσιν, που απαίτησε η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή: το αποτέλεσμά της ήταν ο
Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να κερδίσει ψήφους.
Μετά την ανακαταμέτρηση στην κομητεία Μιλγουόκι, ο Μπάιντεν είχε καθαρό κέρδος 132 ψήφων,
επί συνόλου σχεδόν 460.000. Συνολικά, στον πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα δόθηκαν
άλλες 257 ψήφοι έναντι επιπλέον 125 του Τραμπ.
Η εκστρατεία του επιχειρηματία των ακινήτων απαίτησε να γίνει ανακαταμέτρηση στις
δύο πολυπληθέστερες κομητείες στο Ουισκόνσιν, που παραδοσιακά αποτελούν οχυρά των
Δημοκρατικών, αφού ηττήθηκε στην πολιτεία με διαφορά περίπου 20.000 ψήφων. Οι δύο διαδικασίες
ανακαταμέτρησης θα κοστίσουν 3 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του Τραμπ. Η κομητεία
Ντέιν αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη δική της την Κυριακή.
Συνολικά, ο Μπάιντεν επικράτησε στις εκλογές εξασφαλίζοντας 306 εκλέκτορες — αρκετά
περισσότερους από τους 270 που χρειαζόταν — έναντι 232 του Τραμπ. Ο Δημοκρατικός κέρδισε
επίσης με μεγάλη διαφορά (πάνω από 6 εκατομμύρια) σε αριθμό ψήφων, κάτι πάντως που με
δεδομένο το αμερικανικό εκλογικό σύστημα δεν έχει πρακτική αξία.
Ο Τζορτζ Κρίστενσον, αξιωματούχος στην κομητεία Μιλγουόκι, τόνισε μετά την αποπεράτωση
της ανακαταμέτρησης ότι «έδειξε αυτό που ξέραμε ήδη: οι εκλογές στην κομητεία Μιλγουόκι είναι
δίκαιες, διαφανείς, ακριβείς και ασφαλείς».
Η εκστρατεία του Τραμπ σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας συνολικά στην πολιτεία Ουισκόνσιν, αλλά ο χρόνος εξαντλείται. Η πολιτεία θα
επικυρώσει επίσημα και οριστικά το αποτέλεσμα την Τρίτη.
Πηγή:ethnos.gr

Το αεροπλανοφόρο USS Nimitz
αναπτύσσεται εκ νέου στον Περσικό
Κόλπο

28-11-2020
“Το USS Nimitz κινείται πίσω στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μαζί με άλλα πολεμικά πλοία
συνοδείας για να παρέχει υποστήριξη μάχης και αεροπορική κάλυψη εάν απαιτηθεί, καθώς τα
αμερικανικά στρατεύματα αποσύρονται από το Ιράκ και το Αφγανιστάν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου με
εντολή του προέδρου Τράμπ”, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος στο CNN.
Το αεροπλανοφόρο Νίμιτς ηγείται δύναμης κρούσης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού (CSG-11),
η οποία εμπεριέχει την 17η Πτέρυγα μάχης(CVW-17), (μαχητικά αεροσκάφη) και την 23η Μοίρα 5
Αντιτορπιλικών.
«Η κίνηση αυτή αυξάνει την αμερικανική στρατιωτική δύναμη κατά χιλιάδες στην θαλάσσια περιοχή
του περσικού κόλπου μέχρι το τέλος της κυβέρνησης Τραμπ. Εναπόκειται στον εκλεγμένο Πρόεδρο Joe
Biden να αποφασίσει πότε θα τους αποσύρει », πρόσθεσε ειδικά κάτω από το πρίσμα της δολοφονίας
του Ιρανού επιστήμονα και των ιρανικών απειλών.

Οι Έλληνες στο μάτι του Ερντογάν
Νίκος Κωνσταντάρας
27.11.2020
Από τις αρχές του χρόνου, όταν η Ελλάδα εμπόδισε την προσπάθεια του
Ερντογάν να εκβιάσει την Ε.Ε. με τη μαζική εισροή μεταναστών, η Τουρκία
επιχειρεί με ολοένα μεγαλύτερη επιμονή να «αποκόψει» τη χώρα μας από
τους εταίρους της. Στην αρχή, κατήγγειλε τις ελληνικές αρχές για δήθεν
βάναυση συμπεριφορά εναντίον μεταναστών. Υστερα, παρουσίασε την
Ελλάδα ως υπεύθυνη για τις δικές της παραβάσεις του διεθνούς δικαίου:
στέλνοντας ερευνητικά σκάφη, με συνοδεία πολεμικών πλοίων, σε ύδατα
κοντά σε ελληνικά νησιά και στην κυπριακή ΑΟΖ, η Αγκυρα ισχυρίστηκε
ότι υπερασπιζόταν τα δίκαιά της εναντίον των ελληνικών και κυπριακών
προθέσεων.

Πομπέο σε Βαρθολομαίο : Βασικός εταίρος το Οικουμενικό
Πατριαρχείο - Υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας
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«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος. Συνεχίζουμε
να υποστηρίζουμε τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο»,
αναφέρει ο κ. Πομπέο.

Στην κόντρα του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Ερντογάν απείλησε τους
Ελληνες ότι θα πληρώσουν ακριβά τη συνεργασία με τη Γαλλία. Ετσι,
ήταν φυσικό ο Ερντογάν να παρουσιάσει την Ελλάδα ως υπεύθυνη για
τη νηοψία σε τουρκικό φορτηγό από γερμανική φρεγάτα που συμμετέχει
στην επιχείρηση «Ειρήνη» της Ε.Ε. ανοικτά της Λιβύης. Αφού δεν τον
συμφέρει να τα βάλει με τη Γερμανία, λίγες ημέρες προτού το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο συζητήσει το αίτημα για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ο
Ερντογάν κατηγορεί τον Ελληνα διοικητή της επιχείρησης και, συνεπώς,
την Ελλάδα. Ασφαλώς, εάν ποτέ οι Ευρωπαίοι επιβάλουν κυρώσεις εναντίον
της Τουρκίας, οι Τούρκοι πολίτες θα πιστεύουν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος
φταίνε, όχι η τουρκική πολιτική.
Πάγια τακτική των Τούρκων είναι να καταγγέλλουν άλλους για όσα
πράττουν οι ίδιοι. Η Ελλάδα, όμως, δεν κατέχει ούτε επιβουλεύεται τα
εδάφη άλλων χωρών, δεν φυλακίζει αντιφρονούντες και δημοσιογράφους,
δεν βρίσκεται σε πόλεμο με καμία μειονότητά της, ούτε εξάγει βία, η
Πρόεδρός της δεν κάνει «πικνίκ» πάνω στον πόνο κανενός. Γι’ αυτό ο
Ερντογάν συχνά ξεπερνάει τα όρια της σοβαρότητας και της λογικής, για
να εμφανίσει τους Ελληνες ως ταραξίες της περιοχής. Το κακό είναι ότι,
ενώ το τέχνασμά του δεν είναι απολύτως επιτυχημένο, οι συνεχείς επιθέσεις
εναντίον των Ελλήνων αρκούν για κάποιους στην Ευρώπη να θεωρούν πως
η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι είναι – μια χώρα καταπατεί
το δίκαιο και συνεχώς απειλεί άλλες. Επιπλέον, οι επιθέσεις εναντίον των
Ελλήνων ρίχνουν λάδι στη φωτιά του τουρκικού εθνικισμού, προκαλώντας
αντιδράσεις και ανησυχία και στην ελληνική κοινωνία. Δεν αρκεί η Ελλάδα
να αποκρούει κάθε επίθεση. Επιβάλλεται, επίσης, να πείσει όχι μόνο τη
διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και τους Τούρκους πολίτες, ότι η ένταση είναι
επιλογή της Αγκυρας.
Πηγή: Η Καθημερινή

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is
a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe.
TANEA Team 17 Νοεμβρίου 2020
Τη σημασία που προσδίδουν
οι ΗΠΑ στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, επισήμανε ο
αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο,
κατά τη συνάντησή του με τον
Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο
Φανάρι.
Σημειώνοντας ότι νιώθει τιμή για
τη συνάντησή του με τον ηγέτη
του «Ορθόδοξου κόσμου», ο κ.
Πομπέο σε ανάρτησή του στο
twitter, υπογραμμίζει ότι «Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι
βασικός εταίρος. Συνεχίζουμε να
υποστηρίζουμε τη θρησκευτική
ελευθερία σε όλο τον κόσμο».
Ο Μάικ Πομπέο έφτασε χθες το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη – δεύτερο σταθμό της περιοδείας
του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, για να συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Δεν
αναμένεται να συναντήσει τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ούτε τον ομόλογό του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου παρά μόνον αν έρχονταν εκείνοι στην Κωνσταντινούπολη και όχι μεταβαίνοντας αυτός
στην Άγκυρα. Έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις, μια συνάντηση είχε φανεί πιθανή, όμως τελικά
ναυάγησε.
«Επιθετικές ενέργειες
της Τουρκίας»
Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικ
Πομπέο, μετά τη συνομιλία
του στο Παρίσι με τον γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν,
δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα
Le Figaro, ότι «ο πρόεδρος
Μακρόν και εγώ περάσαμε
πολλή ώρα συζητώντας τις
πρόσφατες ενέργειες της
Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι
ήταν πολύ επιθετικές».
Ο ίδιος, επικαλέσθηκε, σύμφωνα
με το ΑΠΕ, την «υποστήριξη»
της Τουρκίας προς
το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ
ή «το γεγονός ότι είχε επίσης εγκαταστήσει συριακές δυνάμεις
στην περιοχή». «Αναφερθήκαμε επίσης στις ενέργειές της στη
Λιβύη, όπου εισήγαγαν επίσης δυνάμεις τρίτων χωρών, ή ακόμη
τις ενέργειές της στην ανατολική Μεσόγειο, και θα μπορούσα να
συνεχίσω αυτόν τον κατάλογο», συνέχισε ο Μάικ Πομπέο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες
πρέπει να συνεργασθούν για να πείσουν τον κ. Ερντογάν ότι τέτοιες
ενέργειες δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του».
Μετά την Τουρκία, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόκειται
να συνεχίσει την περιοδεία του μεταβαίνοντας στη Γεωργία,
την Ιερουσαλήμ και μετά στις χώρες του Κόλπου, μεταξύ των
οποίων στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
αντιπάλους του Ιράν.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ
βολιδοσκόπησε την περασμένη εβδομάδα υψηλόβαθμους
αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με τη δυνατότητα να πληγεί
μια ιρανική πηρηνική εγκατάσταση, όμως εκείνοι τον απέτρεψαν.
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Moderna says its coronavirus vaccine Απίστευτα τα οφέλη τους στην υγεία! Δείτε πού
κάνουν καλό και πόσα πρέπει να τρώτε!
appears to be 94.5% effective
Rival Pfizer announced last week its own vaccine
appeared similarly effective
The Associated Press · Posted: Nov 16, 2020
In this July file photo,
nurse Kathe Olmstead,
right, gives volunteer
Melissa Harting, of
Harpersville, N.Y.,
an injection as part of
a study of a possible
COVID-19 vaccine,
developed by the
National Institutes of Health and Moderna. The company
said Monday its vaccine appears to be 94.5 per cent effective,
according to preliminary data. (Hans Pennink/The Associated
Press)
For the second time this month, there’s promising news about
a COVID-19 vaccine candidate: Moderna said Monday its
shots provide strong protection, a dash of hope against the
grim backdrop of coronavirus surges in the United States and
around the world. The vaccine is among those Canada has
preordered for its population.
Moderna said its vaccine appears to be 94.5 per cent effective, according to preliminary data from the company’s
still-ongoing study. A week ago, competitor Pfizer Inc.
announced its own COVID-19 vaccine appeared similarly
effective — news that puts both companies on track to seek
permission within weeks for emergency use in the United
States.
Kate O’Brien, director of the immunization department at
the World Health Organization (WHO), said the preliminary
results for both vaccines were “incredibly exciting.”
“Both have reported over 90 per cent efficacy, which is really
extraordinary and really meaningful,” she told CBC News in
a phone interview from Geneva.
“But we do have to remember that these are both based on
short-term results after having been immunized.… Would
that efficacy hold up over a period of weeks, months or even
years?”
Moderna president Dr. Stephen Hoge welcomed the “really
important milestone,” but said having similar results from
two different companies is what’s most reassuring.
“It won’t be Moderna alone that solves this problem. It’s
going to require many vaccines,” to meet the global demand,
he said.
A vaccine can’t come fast enough, as virus cases topped 11
million in the U.S. over the weekend — one million of them
recorded in just the past week. The pandemic has killed more
than 1.3 million people worldwide, more than 245,000 of
them in the U.S.
Still, if the U.S. Food and Drug Administration allows emergency use of Moderna’s or Pfizer’s candidates, there will be
limited, rationed supplies before the end of the year. Both
require people to get two shots, several weeks apart. Moderna expects to have about 20 million doses, earmarked for
the U.S., by the end of 2020. Pfizer and its German partner
BioNTech expect to have about 50 million doses globally by
year end.
Canada has ordered up to 56 million doses from Moderna,
with a firm commitment on 20 million. That’s enough to
vaccinate 10 million people. The federal government has an
option for 36 million more doses, enough to vaccinate another 18 million.
Moderna’s vaccine, created with the National Institutes of
Health, is being studied in 30,000 volunteers who received
either the real vaccination or a dummy shot. It’s very unusual
for results to be analyzed and released before a clinical trial is
complete. Despite that, on Sunday, an independent monitoring board examined 95 infections that were recorded starting
two weeks after volunteers’ second dose — and discovered
all but five illnesses occurred in participants who got the
placebo.
“We think we see the light at the end of the tunnel here,” said
O’Brien. “We think that there’s something that can be added
to the toolbox that can really make a difference and change
the shape of this curve and the experience that we’ve all been
living through.”

20/11/2020
Τα κάστανα είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς
καρπούς του χειμώνα
Η καστανιά λέγεται και «αρτόδενδρο». Το αρτόδενδρο
είναι δέντρο τροπικό και κατάγεται από την Ωκεανία
και οι «ρίζες» του είναι βαθιά στην αρχαιότητα, όπως
αποδεικνύεται από διάφορα ευρήματα της εποχής του
Χαλκού. Τα κάστανα αποτελούν ένα σημαντικό τρόφιμο
για πολλές κουλτούρες και ιδιαίτερα γι’ αυτές της Κίνας,
της Κορέας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Αμερικής και
της Μεσογείου και καλλιεργούνται για περισσότερα από
6.000 χρόνια στην Κίνα και 3.000 χρόνια στην Ευρώπη.
Οι καστανιές πρέπει να βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 250 μέτρα και δεν ευδοκιμούν σε
χαμηλότερα υψόμετρα. Το δέντρο ανθίζει κατά την άνοιξη και τα κάστανα ωριμάζουν από τις αρχές
Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου, ανάλογα με τις συνθήκες και την ποικιλία. Κάθε δέντρο μπορεί να
δώσει από 30-50 κιλά κάστανα. Το μέγιστο της απόδοσης θεωρείται το 50ο-60ο έτος της ηλικίας του.
Οι καρποί των κάστανων βρίσκονται μέσα σε ένα ξυλώδες περίβλημα που έχει αγκάθια εξωτερικά και
ανοίγει, όταν οι καρποί ωριμάσουν. Ανάλογα με το είδος, μέσα στο περίβλημα υπάρχουν 2-3 καρποί και
σε άλλα είδη μόνο ένας. Το μέγεθος του κάστανου έχει να κάνει με την υγρασία, την ποικιλία και τη
σύσταση του εδάφους.
Ιδιότητες
Τα κάστανα είναι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό τρόφιμο, που όταν καταναλώνονται σε μέτριες ποσότητες μόνο
οφέλη στην υγεία μπορούν να προσφέρουν. Έχουν αρκετές θερμίδες (370 τα 100 γραμμάρια), περιέχουν
48% νερό, πολλά ορυκτά άλατα, ενώ αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνών (περιέχουν απαραίτητα αμινοξέα
που δεν συνθέτει από μόνος του ο οργανισμός) και υδατανθράκων (45%, με μορφή κυρίως αμύλου).
Τα κάστανα περιέχουν αρκετή ποσότητα πρωτεΐνης, της οποίας η βιολογική αξία είναι εφάμιλλη της
πρωτεΐνης του αυγού και αφομοιώνεται εύκολα από τον οργανισμό. Σε αντίθεση με άλλους καρπούς, τα
κάστανα περιέχουν λιγότερο λίπος, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε μέταλλα, βιταμίνες και θρεπτικά
συστατικά.
Είναι καλή πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, όπως ολεϊκού και παλμιτολεϊκού οξέος, τα οποία
βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης (LDL) και αύξηση της καλής (HDL). Η μεσογειακή
διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε διαιτητικές φυτικές ίνες, που βοηθούν το γαστρεντερικό σύστημα,
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, μπορεί να εμποδίσει την
εμφάνιση παθήσεων της καρδιάς και των αρτηριών, βελτιώνοντας το λιπιδαιμικό προφίλ. Τα κάστανα
είναι γνωστά για την συμβολή τους στην καλή λειτουργία του εντέρου, ως υποκατάστατο δημητριακών.
Όσον αφορά στα μέταλλα, τα κάστανα και πάλι δεν υστερούν αφού έχουν καλή περιεκτικότητα σε
ασβέστιο (για τη μεταβίβαση των νευρικών ερεθισμάτων και την ενίσχυση των οστών και των δοντιών),
μαγνήσιο (αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και απαραίτητο για την υγεία των μαλλιών), φώσφορο (για τα
οστά και την όραση), σίδηρο, νάτριο και κάλιο. Όσον αφορά, μάλιστα, το κάλιο, η περιεκτικότητά τους
είναι αρκετά υψηλή, φτάνοντας τα 518 mcg στα 100 γραμμάρια. Το κάλιο αντισταθμίζει την υπερτασική
δράση του νατρίου, ρίχνει τους καρδιακούς παλμούς, αλλά και την πίεση, ο σίδηρος εμποδίζει την
εμφάνιση της μικροκυτταρικής αναιμίας και το μαγνήσιο και ο φώσφορος είναι σημαντικά μέταλλα για
τον μεταβολισμό των οστών.
Επιπρόσθετα, τα κάστανα περιέχουν βιταμίνες Β1 και Β2, απαραίτητες για την μετατροπή των
τροφών σε ενέργεια και για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, καθώς επίσης βιταμίνη
C (ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα) και φυλλικό οξύ (απαραίτητο για την παραγωγή των ερυθρών
αιμοσφαιρίων).
Το κάστανο, ωμό ή ψητό, αποτελεί μια πλήρη τροφή, ιδανική για παιδιά στην ανάπτυξη, για όσους
αναρρώνουν από διάφορες ασθένειες, όπως η έντονη διάρροια, καθώς και για αθλητές. Παρόλο
που το κάστανο κατατάσσεται στους ξηρούς καρπούς, το βρώσιμο τμήμα του καρπού είναι μαλακό
και χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, διπλάσιο από την πατάτα, μοιάζοντας
περισσότερο με δημητριακό παρά με ξηρό καρπό.
Η υπερβολική κατανάλωσή τους είναι δυνατό να συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους.
Η έκφραση «ποιος θα βγάλει τα κάστανα απ” τη φωτιά» παίρνει προεκτάσεις και στον τρόπο ζωής.
Θέλει τόλμη και θάρρος να βγάλεις τα κάστανα, θέλει τόλμη να ξεσκεπάσεις τη βρομιά, την αδικία, το
ψέμα, την υποκρισία.
Δοκιμάστε να τα ψήσετε ή να τα βράσετε μόνοι σας στο σπίτι ανά πάσα στιγμή και να «κλέψετε» τα
οφέλη τους.
Πηγή:kontranews.gr

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 2021

Ισχυρή συμμαχία Ελλάδας – ΗΑΕ

Τι προβλέπει η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής
συνδρομής ανάμεσα στις δύο χώρες
Καλά πληροφορημένες πηγές επισήμαιναν ότι πρόκειται για ρήτρα
με καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, που νομικά αποτελεί το μέγιστο
που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο χώρες που δεν έχουν
κοινά σύνορα και δεν ανήκουν σε κοινές συμμαχικές οργανώσεις
(στη φωτ. ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
άφιξή του στο Αμπου Ντάμπι). EPA / MOHAMED AL HAMMADI
Βασίλης Νέδος
23.11.2020

Η ρήτρα αμοιβαίας
αμυντικής συνδρομής
ανάμεσα σε Ελλάδα
και Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα (ΗΑΕ), σε
περίπτωση που απειληθεί
η εδαφική ανεξαρτησία
κάποιας από τις δύο χώρες,
αποτελεί ίσως το πλέον
σημαντικό αποτέλεσμα
της επίσκεψης του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Αμπου
Ντάμπι.
Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές,
οι δύο πλευρές
δεσμεύονται να συμβάλουν
στην άμυνα και τη
διατήρηση της ασφάλειας,
κυριαρχίας, ενότητας,
προστασίας και εδαφικής
ανεξαρτησίας της Ελλάδας
και των ΗΑΕ, στον βαθμό
του εφικτού και όπου είναι
πρακτικά δυνατόν.
Οι ίδιες πηγές επισήμαιναν
ότι πρόκειται για ρήτρα
με καθαρά αμυντικό
χαρακτήρα, που νομικά
αποτελεί το μέγιστο που
μπορεί να αναπτυχθεί
ανάμεσα σε δύο χώρες που
δεν έχουν κοινά σύνορα
και δεν ανήκουν σε κοινές
συμμαχικές οργανώσεις.
Υπογραμμίζεται ότι
από το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και
έπειτα, η Ελλάδα δεν έχει
προχωρήσει σε διμερείς
συμφωνίες αντίστοιχου
χαρακτήρα. Αν και στη
συμφωνία τονίζεται
ρητώς ότι οι προβλέψεις
της δεν στρέφονται κατά
τρίτων, είναι σαφές πως
υπογράφηκε από Αθήνα
και Αμπου Ντάμπι
με το βλέμμα στον
αποσταθεροποιητικό
χαρακτήρα της Τουρκίας.
Η κυβέρνηση προφανώς
εκτιμά ότι η εξέλιξη
αποτελεί σημαντική
διπλωματική επιτυχία,
καθώς ενισχύει την
ασφάλεια και την
εδαφική ακεραιότητα της

χώρας. Το κείμενο της
συμφωνίας υπεγράφη στο
Αμπου Ντάμπι από τους
υπουργούς Εξωτερικών
των δύο χωρών Νίκο
Δένδια και τον σεΐχη
Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ
Αλ Ναχιάν, υπό το βλέμμα
του πρωθυπουργού και του
διαδόχου του θρόνου των
ΗΑΕ.
Την υλοποίηση
της συμφωνίας θα
παρακολουθούν
κοινές επιτροπές, με
σκοπό ανταλλαγή
διαβαθμισμένων
πληροφοριών και
στάθμευση στρατιωτικών
δυνάμεων της μιας χώρας
στο έδαφος της άλλης. Μια
πολύ σημαντική πτυχή, την
οποία η «Κ» έχει αναδείξει
επανειλημμένως τους
τελευταίους μήνες, είναι
αυτή της εμβάθυνσης των
σχέσεων με τη συμμετοχή
των ΗΑΕ σε πολυμερή
σχήματα, με κράτη όπως
η Κύπρος, η Αίγυπτος, το
Ισραήλ, αλλά και η Ινδία.
Εκπαίδευση τεχνικών
Η ρήτρα αμοιβαίας
αμυντικής συνδρομής
έχει χαρακτηριστικά
συμφωνίας τύπου
SOFA (Status of Forces Agreement), βασικός
σκοπός των οποίων
είναι η διευκόλυνση
της στάθμευσης και
μεταστάθμευσης
στρατιωτικών δυνάμεων
και η χρήση των σχετικών
υποδομών.
Τον περασμένο Αύγουστο
τέσσερα F-16-E της
αεροπορίας των ΗΑΕ,
στάθμευσαν για ένα μήνα
στην αεροπορική βάση της
Σούδας, πραγματοποιώντας
ασκήσεις με την Πολεμική
Αεροπορία (Π.Α.), ενώ
στα ανατολικά της Ρόδου
εκτυλίσσονταν τα πρώτα
επεισόδια της έντασης με
το «Ορούτς Ρέις», με τους
δύο στόλους Ελλάδας και
Τουρκίας να βρίσκονται
σε πλήρη ανάπτυξη στο

Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο.
Ηδη έχει αποφασιστεί
η εκπαίδευση τεχνικών
από τα ΗΑΕ στην ΕΑΒ
και η διαμονή τους στο
Κέντρο Εκπαίδευσης
Τεθωρακισμένων στον
Αυλώνα. Εκείνο που
μένει είναι η αναβάθμιση
της εν λόγω αμυντικής
βιομηχανίας, προκειμένου
να μπορεί να φέρει εις
πέρας το στρατηγικό έργο
για το οποίο την προορίζει
η κυβέρνηση. Αύριο,
μετά πολλές αναταράξεις
τριών μηνών, αναμένεται
η ακρόαση από τη Βουλή
του νέου διευθύνοντος
συμβούλου στην πολύπαθη
εταιρεία, Δημήτρη
Παπακώστα, ο οποίος είχε
υπηρετήσει την ΕΑΒ από
αυτή τη θέση και το 2013.
Μετά τη σημαντικότερη
συμφωνία που έχει
υπογράψει η Ελλάδα σε
περιφερειακό επίπεδο τις
τελευταίες δεκαετίες, τα
διπλωματικά αισθητήρια
της χώρας είναι στραμμένα
στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού.
Ηδη, πρόσωπα που
συνδέονται με το
Μέγαρο Μαξίμου αλλά
και ο διπλωματικός
μηχανισμός του
υπουργείου Εξωτερικών
είναι ενεργοποιημένος
προκειμένου να
διατηρήσει τους διαύλους
επικοινωνίας που υπήρχαν
με το περιβάλλον του
εκλεγμένου προέδρου των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Οι επαφές υπήρχαν
ούτως ή άλλως, κατά το
προηγούμενο χρονικό
διάστημα, ωστόσο γίνονται
προσεκτικά βήματα καθώς,

παρά το αδιαμφισβήτητο
εκλογικό αποτέλεσμα, από
την Αθήνα δεν επιθυμούν,
λογικά, να εμφανιστούν
ότι διαλέγουν κάποια
πλευρά στο εσωτερικό
πολιτικό παιχνίδι. Αυτό,
βέβαια, δεν σημαίνει ότι
δεν γίνονται εργώδεις
προσπάθειες ώστε να
πραγματοποιηθεί μια
συνομιλία ανάμεσα στον
κ. Μπάιντεν και τον κ.
Μητσοτάκη, προκειμένου
ο πρωθυπουργός αφενός
να τον συγχαρεί για την
εκλογή του, αφετέρου
να τον ενημερώσει για
την κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο και
την ανάγκη δράσης.
Προφανώς, στην Αθήνα
παρακολουθούνται με
ενδιαφέρον και
οι διεργασίες σχετικά με
τον νέο μηχανισμό
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Διαβάζονται με ιδιαίτερη
προσοχή οι αναφορές
περί πιθανής τοποθέτησης
στην κεφαλή της
αμερικανικής διπλωματίας
του Γουίλιαμ Μπερνς,
πρώην υφυπουργού
και νυν προέδρου του
Κληροδοτήματος Κάρνεγκι
ή του Τζο Μπλίνκεν σε
θέση Συμβούλου Εθνικής
Ασφαλείας στο πλευρό του
νέου προέδρου. Οποιες και
αν είναι οι πραγματικές
θέσεις των ΗΠΑ για την
κατάσταση στην περιοχή,
στην Αθήνα επιθυμούν
το δίμηνο που ανοίγεται
μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να
περάσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα και χωρίς
προβλήματα.
Το «μέτωπο» με Τουρκία
Η προτίμηση των Αθηνών
για ένα ήρεμο δίμηνο έως
τις 20 Ιανουαρίου δεν
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είναι διόλου βέβαιο ότι
συμβαδίζει με εκείνη του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Το «σόου» στα Βαρώσια,
η διαφαινόμενη συνέχιση
των δραστηριοτήτων του
«Ορούτς Ρέις» έως τα τέλη
Νοεμβρίου και οι διαρκείς
ρητορικές εξάρσεις
κρατούν την Αθήνα σε
εγρήγορση.

Σε επιχειρησιακό
επίπεδο, παρά ορισμένες
υπερπτήσεις, φαίνεται
ότι οι τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις (ΤΕΔ) δεν
βρίσκονται σε ίδια
ανάπτυξη με τον
περασμένο Αύγουστο και,
όπως όλα δείχνουν, σε
σημαντικό βαθμό αυτό
οφείλεται και στα μέτρα
προφύλαξης από τον
κορωνοϊό. Για την Αθήνα,
αυτή η συμπεριφορά είναι
επαρκής ώστε να οδηγήσει
στη Σύνοδο Κορυφής της
10ης και 11ης Δεκεμβρίου
σε μια ουσιαστική εξέλιξη
κατά της Τουρκίας. Μια
φαινομενικά απλή, αλλά
στην πραγματικότητα πολύ
ουσιαστική λεπτομέρεια
είναι ότι η επόμενη
Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.
θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης, λόγω
πανδημίας.
Επίσης, στο συγκεκριμένο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα
πρέπει να υπερκεραστούν
οι αντιρρήσεις Πολωνίας
και Ουγγαρίας, ώστε να
«ξεμπλοκαριστεί» το
Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι
που, δυστυχώς ή ευτυχώς,
φαίνεται να ενδιαφέρει
πολύ περισσότερες
κυβερνήσεις της Ε.Ε. στην
παρούσα φάση. Για ακόμη
μια φορά, η προώθηση του
ζητήματος της τουρκικής
επιθετικότητας πέφτει στη
Γαλλία.
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Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟY, μετά των ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, εύχονται σε όλους,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ,
και
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΑΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
TO ΝΕΟ ΕΤΟΣ να χαρίσει ΕΛΠΙΔΑ, και
ΕΙΡΗΝΗ σε όλο τον κόσμο!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021!

WISHING ONE
AND ALL A MOST
BLESSED CHRISTMAS AND MAY THE
NEW YEAR 2021
BE FILLED WITH
GOOD HEALTH
AND HAPPINESS!
THE ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS held an
ORDER AND PICK UP LUNCHEON for SAMOS EARTHQUAKE AND TSUNAMI RELIEF.
THANK YOU to all
those who ordered
lunch, THANK YOU
to all those who donated so generously,
THANK YOU to Greg
Nikas and Vangelis
Korres, who without
them this luncheon
could not have taken
place, THANK YOU
to the ladies of Philoptochos, along with
Dora Papoutsakis,
Katerina, and Ria
Partsafas.
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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

THANK YOU all
for helping the very
needy families of Samos. God Bless you
with good health and
happiness!

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
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ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ
1936-2020

“The Misty Isle”.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 14
Οκτωβρίου 2020. Ο Βασίλης
Πούλος μεγάλωσε στο Richmond B.C. και αργότερα
εγκατεστάθηκαν στο Surrey,
B.C., εργάστηκε ως αντπρόσωπος
φαρμακευτικής εταιρείας,
αγαπούσε τα ταξίδια και το καλό
φαγητό. Αγαπούσε τους φίλους,
την οικογένεια και την βάρκα του

Στην σύντροφό του για 20 χρόνια Janice Blair,
στους φίλους και οικογένειά του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

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

Cultural recovery
grants provide a
boost to arts and
culture communities
(Cont. from Page 5)
istered by Vancity Community
Foundation, aligns with the
City’s Culture|Shift culture plan
which is centred on equity.
““#POWERSHARE is about
getting much needed funds to
Black, Indigenous and Racialized artists during this pandemic.
It is also about giving rise to
the collective awakening of arts
institutions, their funders and
donors, in taking meaningful
action on racism,” said Michelle
Jacques, Chair of the SEARA
Steering Committee.
“The City of Vancouver’s
$50,000 in support for #POWERSHARE will provide dozens
of micro-grants to BIPOC artists
in Vancouver, while giving a
vote of confidence to this broader anti-racism initiative that
recognizes that ending systemic
racism will require leaders and
philanthropists to share resources, and a lot more resources, not
just good will.”

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 2021
Ας λάμψει η ελπίδα για ειρήνη και ένα καλύτερο κόσμο.

The City has also continued its
partnership with Creative BC
through the second iteration
of the Vancouver Music Fund,
where artists and groups receive
support to create demos, producing their first music videos
and accessing professional
development opportunities. This
fund will provide vital recovery
support for artists at the outset
of their career and build their
capacity in the music industry.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
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 Director: Tony Hicks
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