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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ
ΦΛΟΡΙΝΤΑ
Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ιδιαίτερα θερμά η κοινότητα
των Ελλήνων ομογενών που ζουν στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα
συγκινητικό ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι ο πρώτος
εν ενεργεία Έλληνας
πρωθυπουργός που επισκέπτεται
το Tarpon Springs, καθώς ακόμα
και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
την περίοδο που ήρθε σε αυτή
την πόλη των ΗΠΑ πριν από 98
χρόνια, δεν ήταν πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε
με τον Δήμαρχο Χρυσόστομο
Αλαχούζο, το μέλος της Βουλής
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ
Gus Bilirakis και συνομίλησε
με πολλούς απόδημους Έλληνες
που μένουν μόνιμα στο Tarpon
Springs.

Μιλώντας σε εκδήλωση της
ΑΧΕΠΑ στο Τάρπον Σπρινγκς,
που αποτελεί την αμερικανική
πόλη με τη μεγαλύτερη
αναλογία Ελλήνων ομογενών
κατοίκων στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία
των δεσμών του απόδημου
Ελληνισμού με τη μητέρα
πατρίδα. Σημείωσε ότι από την

πρώτη στιγμή ως πρωθυπουργός
έθεσε σε άμεση προτεραιότητα
τα ζητήματα της διασποράς.
Κατά την ομιλία του,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στάθηκε ιδιαίτερα στο
δικαίωμα ψήφου των εκτός
επικράτειας Ελλήνων: «Έπειτα
από περισσότερα από 40
χρόνια μόνο υποσχέσεων,
το δικαίωμα ψήφου για τους
Έλληνες που διαμένουν στο
εξωτερικό επιτέλους έγινε
πραγματικότητα. Όπως πιθανώς
γνωρίζετε η αρχική πρότασή
μου ήταν να εγγυηθούμε το
δικαίωμα ψήφου σε όλους τους
Έλληνες που κατοικούν στο
εξωτερικό, δίχως οποιοδήποτε
περιορισμό. Ωστόσο, έπρεπε

να γίνει συμβιβασμός με άλλα
πολιτικά κόμματα ώστε να
περάσουμε αυτό το εμβληματικό
νομοθέτημα. Χρειαζόμασταν
υπερ-πλειοψηφία 200
βουλευτών ώστε να το
περάσουμε. Ένα σενάριο όπου
δεν θα καταλήγαμε σε συμφωνία
ουδέποτε ήταν μία από τις
επιλογές που βρίσκονταν επί

τάπητος για εμένα. Ο νόμος
που δίνει στους Έλληνες του
εξωτερικού τη δυνατότητα να
ψηφίσουν είναι μία σημαντική
κληρονομιά που όχι μόνον
πρέπει να διατηρηθεί, αλλά
πρέπει να ενισχυθεί. Είναι μία
πολύ καλή βάση, δεν απαγορεύει
περαιτέρω τροποποιήσεις στο
μέλλον».
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στη συνάντηση που θα έχει
την Τρίτη με τον Πρόεδρο των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο
Λευκό Οίκο: «Θα συζητήσω
μαζί του τους σοβαρούς
κινδύνους που εγείρει για
την ειρήνη και ασφάλεια
στην περιοχή η επιθετική και
παράνομη συμπεριφορά της
Τουρκίας. Θα επαναλάβω
πως δεν θα ανεχτούμε
οποιαδήποτε παραβίαση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων
μας. Θα συζητήσουμε επίσης
τρόπους με τους οποίους
μπορούμε να ενισχύσουμε
τη στρατηγική σχέση μεταξύ
των δύο χωρών μας. Αυτοί
είναι καιροι με αναταράξεις
που δεν έχουν προηγούμενο.
Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε
πως η χώρα μας αποτελεί
πυλώνα σταθερότητας σε μία
περιοχή όλο και περισσότερο
ασταθή. Είμαστε, επίσης, ένας
μακροπρόθεσμος, αξιόπιστος
αλλά και προβλέψιμος σύμμαχος
της σπουδαίας χώρας που
αποκαλείτε νέο σπίτι σας. Και
είμαι βέβαιος πως η στρατηγική
σχέση μεταξύ της Ελλάδας και
των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο
θα δυναμώσει».

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Κ. Σακελλαροπούλου:
Στο πρόσωπό μου τιμάται
η σύγχρονη Ελληνίδα

Άκρως τιμητική, χαρακτήρισε η Αικ. Σακελλαροπούλου
με δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επιλογή του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να την προτείνει εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ως υποψήφια
για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τονίζοντας
ότι «με την πρόταση αυτή τιμάται, στο πρόσωπό μου, τόσο
η Δικαιοσύνη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα».
Η δήλωση της κυρίας Σακελλαροπούλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
έχει ως εξής:
«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη για την άκρως τιμητική επιλογή να με
προτείνει, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφια για το αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πιστεύω ότι με την πρόταση αυτή τιμάται, στο πρόσωπό
μου, τόσο η Δικαιοσύνη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα.
Με αίσθημα ευθύνης αποδέχομαι την πρόταση και, σε
περίπτωση εκλογής μου, θα αφιερώσω όλες μου τις
δυνάμεις ώστε να υπηρετήσω το υψηλό καθήκον, όπως
ορίζεται από το Σύνταγμα.
Θεωρώ αυτονόητο και δηλώνω ότι, από τη στιγμή αυτή,
απέχω από την άσκηση των δικαστικών μου καθηκόντων».

The AHEPA Family in Vancouver
presents annual Scholarships
On Sunday January 19, 2020, The American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) District # 26 and The
Daughters’ of Penelope joined with family and friends to present deserving students with thousands of dollars in scholarship
funds at the Hellenic Community Center of Vancouver at

(CONTINUED PAGE 3)
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΟ ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ ΦΛΟΡΙΝΤΑ
(Συνέχεια από σελίδα 1) και η Σύμη.

Αναφερόμενος στο East
Med Act, που ψηφίστηκε
πρόσφατα από το Κογκρέσο,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ανέφερε: «Είναι ένα από τα
σημαντικότερα νομοθετήματα,
εάν όχι το σημαντικότερο,
για την Ανατολική Μεσόγειο.

υδρογονανθράκων που
ανακαλύπτονται στην Ανατολική
Μεσόγειο».
Σε μια συγκινησιακά
φορτισμένη ομιλία, την οποία
διέκοψαν πολλές φορές τα
χειροκροτήματα των Ελλήνων

«Σε παλαιότερους, δύσκολους
καιρούς, οι προπαππούδες, οι
παππούδες και οι γονείς σας
άφησαν τη γη που τους γέννησε,
αναζητώντας μια καλύτερη
τύχη σε τούτη εδώ τη φιλόξενη
χώρα. Την αγάπησαν, αλλά δεν
λησμόνησαν ποτέ την πατρίδα
τους» ανέφερε ο Πρωθυπουργός
για να προσθέσει: «Οι Έλληνες
της Αμερικής, σε όλη τη
διάρκεια του 20ού αιώνα, και
στα πρώτα 20 χρόνια του 21ου
αιώνα, στάθηκαν δίπλα στην
Ελλάδα. Γύρισαν πίσω, όταν
τους χρειάστηκε η πατρίδα, για
να πολεμήσουν. Αλλά και από
εδώ την βοήθησαν υλικά και
ηθικά. Δεν την ξέχασαν στο
πόλεμο, δεν την ξέχασαν όμως
ούτε στην ειρήνη. Αναρωτιέμαι
πόσα σχολεία, νοσοκομεία
και ιδρύματα δεν φέρουν την
σφραγίδα των ομογενών μας»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Ευρυτανία
στην Επανάσταση
του 1821
Επαναβεβαιώνει τη δέσμευση
των Ηνωμένων Πολιτειών
στην περιοχή, αλλά επίσης
αναγνωρίζει την Ελλάδα,
την Κύπρο και το Ισραήλ ως
πυλώνες σταθερότητας σε
μία όλο και πιο ευμετάβλητη
περιοχή του κόσμου. Και είναι
ενδιαφέρον ότι μόλις λίγες
εβδομάδες αφότου ψηφίστηκε
το EastMed Act που είχαμε
την ευκαιρία -πριν λίγες
ημέρες, στις 2 Ιανουαρίου
2020- να υπογράψουμε στην
Αθήνα μία πολύ σημαντική
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας,
Κύπρου και Ισραήλ για την
κατασκευή του αγωγού φυσικού
αερίου EastMed. Ένα πολύ
σημαντικό ενεργειακό αλλά και
γεωπολιτικό πρότζεκτ που θα
επιτρέψει στην Ευρώπη να έχει
πρόσβαση στα νέα αποθέματα
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της διασποράς που κατέκλυσαν
το χώρο από τη Φλόριντα
και γειτονικές Πολιτείες, ο
Πρωθυπουργός ευχαρίστησε
από καρδιάς τους Έλληνες που
κρατούν ζωντανές τις ρίζες μας
και την κληρονομιά τους
αλλά και ανανεώνουν τους
δεσμούς με την μητέρα πατρίδα,
προωθώντας τα δίκαιά της.
Στο Τάρπον Σπρινγκς
μετανάστευσαν από το τέλος του
19ου αιώνα Έλληνες, κυρίως
από τα Δωδεκάνησα, για να
εργαστούν ως σπογγαλιείς. Οι
σφουγγαράδες της περιοχής
δημιούργησαν μία από τις
πολυπληθέστερες και πλέον
ευημερούσες ελληνικές
κοινότητες των ΗΠΑ, χωρις
ποτε να λησμονήσουν τις ρίζες
τους σε νησιά όπως η Κάλυμνος

Πρωτοβουλία για τη
συγγραφή και έκδοση
μαθητικού εγχειριδίου «Η
Ευρυτανία στον Ιερόν Αγώνα
του 1821», θα έχει τLτλο
η συγγραφική έκδοση που
ετοιμάζουν οι άνθρωποι της
Πανευρυτανικής
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής
Ένωσης, υλοποιώντας μέρος
του προγραμματισθέντος
σχεδιασμού για τον εορτασμό
της επετείου των διακοσίων
(200) χρόνων της εθνικής μας
παλιγγενεσίας, αποφάσισε
την συγγραφή και έκδοση
εγχειρίου για μαθητές και
διδάσκοντες με θέμα: «Η
Ευρυτανία στον ιερόν Αγώνα
του 1821»
Πηγή:Ευρυτανικά Νέα
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Ποια είναι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Την Πρόεδρο του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου πρότεινε για
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
με διάγγελμά του.
Η καταγόμενη από
την Ξάνθη Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου
γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1956.
Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών,
από την οποία αποφοίτησε
το 1978.

The AHEPA Family in Vancouver presents
annual Scholarships
(Continued from page 1)

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του
ΣτΕ (1993-1995 και 2000-2001), Γενική Γραμματέας (1985-1986)
και Αντιπρόεδρος (2006-2008). Υπήρξε μέλος της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1993-1995). Δίδαξε Δίκαιο
Περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστών (2005-2014).

4500 Arbutus Street. District
Governor George Vassilas
co-hosted the evening with
past Canadian President of
the Daughters’ Of Penelope
Bernadette Falias. Special guests included Grand
Governor Zone Five of the
Daughters of Penelope, Sister
Margaret Dritsas;, members
of the clergy, Greek Community presidents as well as representatives from a variety of
Greek Associations. We had
the privilege of also welcoming The Consul General of
Greece, Eleni Georgopoulou
to this annual event. Unfortunately the bad weather
conditions did not allow certain invited guests to attend
including Grand President of
The Daughters of Penelope,
Sister Celia Kachmarski of
Calgary

Ορίσθηκε μέλος της Επιτροπής Εισαγωγικού και Εξαγωγικού
Διαγωνισμού της σχολής αυτής και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου
Σπουδών (2010-2013). Διετέλεσε Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών (2013-2015).
Από τον Μάρτιο του 2015 είναι Πρόεδρος του επιστημονικού
σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος».

While enjoying their delicious dinner, attendees
were introduced to the 2020
deserving recipients and the
presenters.

Το 1982 διορίσθηκε Εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το 1988 προήχθη στον βαθμό του Παρέδρου και τοποθετήθηκε
στο Γ΄ Τμήμα. Το 2000 προήχθη στον βαθμό του Συμβούλου
και τοποθετήθηκε στο Ε’ Τμήμα. Στις 23.10.2015 προήχθη στον
βαθμό του Αντιπροέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ´ Τμήμα, ως
αναπληρώτρια Πρόεδρος. Στις 17.10.2018 προήχθη στον βαθμό του
Προέδρου του Δικαστηρίου.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της άδειας (1989-1990),
παρακολούθησε μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου
μεταπτυχιακού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, PARIS
II.

Έχει συγγράψει άρθρα που αναφέρονται σε ζητήματα
συνταγματικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος και έχει
εισηγηθεί σχετικά θέματα σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
Ενδεικτικά:
• «Η Βιώσιμη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων» (Νόμος και
Φύση, Σεπτ. 2006)
• «Η απουσία δασολογίου και χωροταξικού σχεδιασμού και η
εκτός σχεδίου δόμηση: Η πραγματική απειλή για τα δάση» (ΔΣΘ,
ΓΕΩΤΕΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Δασολόγων, 9-10.3.2007)
• «Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και το άρθρο
100 παρ. 5 του Συντάγματος. Δικονομική οργάνωση ή περιορισμός
του διάχυτου ελέγχου» (Όμιλος Αριστόβουλου Μάνεση, Η’
Επιστημονικό Συμπόσιο, 16-17.3.2007)
• «Πολεοδομικές αρμοδιότητες και Σύνταγμα» (ΕΣΔΙΛ, 2007)
• «Η Προστασία των Δασών και η Νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας» (Η Προστασία του Περιβάλλοντος στο Δίκαιο και
στην Πράξη, ΙΜΔΑ 2008)
• «Χωροταξία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΘΠΔΔ,
2.2014)
• Οικονομική κρίση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
(6.2.2014)
• «Η αυθαίρετη δόμηση και η νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας μέχρι και το νόμο 4014/2011» (Συνέδριο Ένωσης
Μελών ΝΣΚ και ΕΑΑΔΗΣΥ, 10-12.10.2014)
• «Μνημεία και Υποδομές: Ανθρώπων Έργα» (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ,
22.4.2015)
• «Κρίση και Ανθεκτικότητα του Συντάγματος» (Εφημερίδα
Διοικητικού Δικαίου,1/2016)
• «Η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η φέρουσα
ικανότητα» (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
6.5.2015)
• «Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Σταθμίσεις και Δικαστικός έλεγχος»
(Νόμος και Φύση, 2016)
• «Δικαστική Δεοντολογία» (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού
Δικαίου, 17.3.2016),
• «Από τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας στα διατηρητέα
της Διονυσίου Αρεοπαγίτου: Η μνήμη που αντιστέκεται» (ΕΕΔΠ,
Τιμητικός Τόμος Κ. Μενουδάκου, 2016)
• Το Σύνταγμα και η εφαρμογή του (9.2.2017)
• Τα Συντάγματα του Αγώνα: Το δίκαιο της ελευθερίας (26.4.2017)
• Βήματα εξέλιξης του ακυρωτικού ελέγχου (13.6.2017)
• Δικαστική εκπαίδευση, Πολιτεία και Κοινωνία (14.6.2017)
• Αναζητώντας τον χαμένο δημόσιο χώρο (29.11.2017)
• Η συνταγματική διάσταση των δικαστικών ενώσεων (9.12.2017)
• Η νομολογία του ΣτΕ για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου (24.1.2018)
• Σκέψεις για μια σύγχρονη και αποτελεσματική δικαιοσύνη
(7.2.2018)
• Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης
(Νόμος και Φύση, 12.2.2018)
• Ενέργεια και επενδύσεις στη νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας (22.3.2018)
• Ο ακυρωτικός έλεγχος και οι νεώτερες εξελίξεις της νομολογίας
(13.3.2018).
Πηγή:Η Καθημερινή

The Peter Alevras Memorial Bursary was Presented
by John and Peter Alevras to
Kristiana Balaouras. Kristiana moved from Ioannina,
Greece to Canada in 2010
and is a
graduate
of Kitsilano High
School.
She enjoys
contributing
and being
a part of
her community , participating in a
variety of capacities in ENA,
the Philoptochos and Greek
Dancing groups. She is
currently enrolled at Langara
College with the intention of
later attending Simon Fraser University to complete
her studies and realizing her
dream to become a teacher.
We wish you the very best
Kristiana!
The AHEPA Gladstone
and Daughters of Penelope Scholarship presented
by Daughters of Penelope
President Marina Frangolias
to Anna Tsigounis. Anna is

a graduate of Little Flower
Academy and is presently a
third year forestry student at
the University of British Columbia. Her degree is focused
on natural resource conservation and science-based management and will designate

her as a registered professional biologist. This semester,
Anna is working as a research
assistant for a research study
that compares the effects of
different logging processes
on small mammal abundance
and the subsequent consequences on ecosystem integrity. This is especially exciting
as Anna hopes to eventually
pursue a career in wildlife
ecology and looking forward
to gaining field experience.
Anna finds time to volunteer
at The Vancouver Children’s
Hospital and also volunteers
on campus with the Calendar
Group , a group that organizes campus-wide activities.
Well done Anna!
The Mesotopitis & Mouzourakis Scholarship was
presented by Nick Mesotopitis to Aspasia Goundouvas.
Aspasia is a graduate of Doctor Charles Best Secondary
and is currently a third-year
university student at Simon
Fraser University. She is
studying both psychology and
French with the hopes of becoming a French immersion
elementary school teacher.
This past summer, Aspasia
moved to Lyon, France for 3
months to work as an Au pair,
caring for children while perfecting her French language
skills. She has also been very
involved with the Greek community as she regularly volunteers at Saint Constantine
and Helen Greek Orthodox
Church in Surrey. Aspasia
loves working with children and aides with Sunday
school. While focusing on her
studies , never ignoring her
volunteer work, Aspasia also
works two jobs. Keep up the
impressive work Sia!
The Yanis Gionis Scholarship was presented by
Yiani Gionis to Adrienne
MacPhee Tsonis.

Adrienne graduated, with
honours, from the Arts Mini
School at Lord Byng Secondary in 2015 and enrolled
in the Faculty of Arts at
UBC in the fall of the same
year. After completing her
first year of studies, she
moved to the Gold Coast of
Queensland, Australia for a
year and worked at a K to 12
private school as a Teachers
Aid and within the school’s
Athletic Department. Having
the opportunity to work with
students sparked an interest
to follow in the footsteps of
her parents and work towards
becoming a teacher. Adrienne returned to UBC to
continue her English degree
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while working part-time and
volunteering. Currently, she
is known as “Queen Owl”
to group a of 7 to 9-year-old
girls at Kits-Fairview Brownies Unit, where they meet
once a week. This past spring,
she completed a five-month
exchange term at Freiburg
University in Germany and
was fortunate to find the time
to travel to Greece for two
weeks to spend time with her
relatives in Messenia. She
will be graduating from the
University of British Columbia with a degree in English
Literature & Language this
May after which she plans to
enter the Faculty of Education in the fall. We wish you a
memorable career in the field
of education Adrienne!
TheAndrew & Katie
Clerides Scholarship was
presented by Paul Michael to
Nicholas Ganatsios. Nicholas is a graduate of Prince of
Wales High school where he

played rugby throughout his
high school years then went
on to play at the university
level. He is a second-year
student at the University of
British Columbia, working
towards his bachelor of arts
degree. After graduation he
is planning on attending law
school. In his spare time he
enjoys playing rugby, seeing
friends and participating in
Greek dance and ENA. Congratulations Nicholas!
The District #23 Scholarship was presented by District Governor for Zone Five

of the Daughters of Penelope,
Margaret Dritsas, to Athina
Pilarinos. Athina is currently a Master in Counseling
Psychology Student at Athabasca University, completing
her final year. Athina has over
7 years of experience and
specializes in individuals,
relationships, families, and
high-conflict divorce counseling. Athina works with individuals experiencing anxiety,
depression, low self-esteem,
past trauma, relationship
difficulties, parent alienation, emotion regulation and
management, stress management, and life style changes.”

(Continued on page 4)

The AHEPA Family in Vancouver presents
annual Scholarships
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(Continued from page 3)
Very impressive Athina and
we look forward to perhaps
availing ourselves of your
expertise in the futur!
The George Bonis Scholarship, in recognition of all
the Bonis family members
who have served the AHEPA
Family, was presented by
Kosta Bonis to Constantine
Yannakoulias.

Kotas Bonis took the time to
recognize the many years and
countless hours that members
of his family have contributed
to the AHEPA organization.
He also wanted to thank the
many donors to the scholarship program and the AHEPA
Scholarship Committee as he
himself is a past recipient of
a scholarship. He encouraged
all past and present recipients
to continue to take active
roles in the church community, the Greek community and
the community at large.
Costantine Yannakoulias
is a graduate of Lord Byng
Secondary where he founded the History Club, played
badminton and was a member
of the high school’s Orchestra. He is presently a first
year student at the University
of British Columbia studying
history and is a cellist in the
UBC Symphony Orchestra.
Constantine wants to get a
degree in history and pursue
a career in teaching and continue his past time of fishing!
All the very best in all of

your future endeavors!
The Greek Orthodox Community of East Vancouver
Scholarship was presented
by Kosta Nikolaou to Andre Christos Wong. Andre
has been an active volunteer
for the last five years at the
Greek Community of East
Vancouver and for the city
of Burnaby. He has been
a recipient of two youth
citizenship awards from the
mayor of Burnaby. Andre
has been on the honour roll
at his high school since grade

8 and on the Principal’s list
since grade 10. He has
also survived brain cancer
twice. Andre’s motto in life
is “people don’t define you,
you define yourself“. We are
humbled by your courage
and positive attitude and
were very impressed with the
thoroughness of your application. We congratulate you and
know that you will continue
to impress us!
The Dimitri & Antonia
Bonis Scholarship was presented by Dimitri Bonnis to
Yannis Kartsonas. Yannis
is a graduate of Kitsilano
High School. He just turned
20 years old on December
31st and just graduated from
the Criminal Justice Program at Langara College with
honors and was awarded the
Mike Passmore Memorial
Scholarship. He has consis-

tently maintained a prominent
standing on the Dean’s List
and a cumulative GPA of
4.07. While working towards his recently completed
diploma in criminal justice,
Yannis has volunteered and
worked at the West End-Coal
Harbour Community Policing
Centre. In addition, he also

works as a valet and doorman
at Parq Vancouver and trains
in the Akritas Boxing program. He looks forward to
attending the Justice Institute
of British Columbia and
having a rewarding career in
law enforcement. We look
forward to seeing you in that
role Yannis!
The AHEPA Family wishes
to congratulate all the recipients and thank all those who
make the Annual Scholarship
Dinner such a success. It
is thanks to the generous
donations that so many of
you make that we are able to
recognize the capable students in our community and
give them our support and encouragement. We know that
these young people will take
a prominent role in making
our community and our world
a better place for all!
If you are interested in
applying for a scholarship
please contact George
Vassilas at georgevassilas@
gmail.com or Bernadette
Falias at falias01@telus.net.

More photos from the AHEPA AWARDS Dinner on page 5

PHOTOS:
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FROM AHEPA AWARDS DINNER

Ionian University
Summer School of Greek Language,
History & Culture
Corfu, 12-26 July 2020
The Ionian University has the honor of inviting you to the Summer School of Greek Language, History and Culture (Corfu Summer School), which will be taking place from 12
to 26 July 2020 in beautiful Corfu!
The Summer School of Greek Language, History and Culture is the result of the collaboration between the Department of History, the Department of Foreign Languages,
Translation & Interpreting, and the Department of Music Studies of the Ionian University,
and offers lectures on the Greek language, history and culture, guided tours of the island’s
cultural attractions, and excursions.
Check out the programme here. For more information please visit our website here, or
contact us directly at el-summerschool@ionio.gr.

ANAKOIΝΩΣΗ
“Alexander The Great” Association
of Northern Greece
(Macedobia & Thraki) of B.C.
Ο Σύλλογος Μακεδόνων Β.Κ. διοργανώνει
το Σάββατο στις 8 Φεβρουαρίου 2020
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, τον ετήσιο χορό για τα μέλη και
τους φίλους του συλλόγου.
Σας περιμένουμε όλους.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας,
Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού
Κέρκυρα, 12-26 Ιουλίου 2020
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο Θερινό Σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού (Corfu Summer School) που θα διεξαχθεί από τη 12
έως τις 26 Ιουλίου 2020 στην όμορφη Κέρκυρα!
Αποτέλεσμα σύμπραξης τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας (του Τμήματος
Ιστορίας, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, και του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών), το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνει
μαθήματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, ξεναγήσεις σε πολιτιστικά αξιοθέατα του
νησιού, και εκδρομές.
Κάντε λήψη του προγράμματος, κάνοντας κλικ εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ, ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στο el-summerschool@ionio.gr.
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Χυλοπίτες με γαρίδες σε κόκκινη σάλτσα
27/01/2020

Υλικά
2 μερίδες
1 πακέτο χυλοπίτες
1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
3 κ.σ. Πολτό ντομάτας
300 γραμμάρια γαρίδες
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
1 ποτήρι κρασί (λευκό)
Άνηθο
Ελαιόλαδο για τηγάνισμα
1 κ.γ. ζάχαρη
2-3 φύλλα βασιλικό
1 κούπα νερό
Λίγο αλάτι
Εκτέλεση
Βράζουμε τις χυλοπίτες μας και προσθέτουμε λίγο αλάτι.
Αφού βράσουν τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε στην
άκρη.
Καθαρίζουμε τις γαρίδες μας.
Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το
κρεμμύδι μας μαζί με το ψιλοκομμένο σκόρδο.
Ρίχνουμε τις γαρίδες μας.

Κρεατόσουπα με
λαχανικά και φιδέ

Hellenic Studies - Simon
Fraser University

ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σας γράφω με την ιδιότητα
μου ως διευθυντής του
Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος στο SFU,
ενάμισι σχεδόν χρόνο
από την ανάληψη των
καθηκόντων μου αλλά και
8 σχεδόν μήνες από το θάνατο του προκατόχου μου και ιδρυτή του Κέντρου
του καθηγητή Αντρέ Γερολυμάτου. Θεώρησα απαραίτητο να επικοινωνήσω
μαζί σας γιατί είναι πεποίθησή μου αλλά και των συναδέλφων μου στο
Κέντρο ότι οι Ελληνικές Σπουδές στο SFU είναι παιδί της κοινότητας, η
οποία 30 χρόνια πριν εργάστηκε σκληρά για να βάλει το λιθαράκι, μέσα
από μικρού και μεσαίου μεγέθους δωρεές, λιθαράκι πάνω στο οποίο ο
προκάτοχος μου έχτισε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα για τη μελέτη του
Ελληνισμού εκτός της Ελλάδας.

Υλικά (για 6 μερίδες)
• 500 γρ. μοσχάρι ποντίκι, σε
μικρούς κύβους
• 1 πατάτα, σε κύβους 2-3 εκ.
• 1 καρότο, σε μέτριες ροδέλες
• 1 πράσο, σε χοντρές ροδέλες
• 1 μικρή σελινόριζα, σε κύβους
2-3 εκ.
• 100 γρ. σπανάκι,
χοντροκομμένο
• 1 φωλιά φιδές,
χοντροσπασμένος
• 30 ml χυμός λεμονιού
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Βάζουμε το κρέας με 1½ λίτρο
νερό σε μέτρια φωτιά και
βράζουμε για περίπου 30 λεπτά,
να μισομαλακώσει. Ξαφρίζουμε
όσο χρειάζεται.
Ρίχνουμε την πατάτα, το καρότο,
το πράσο και τη σελινόριζα
και συνεχίζουμε το βράσιμο
για άλλα 30 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν καλά.

Προσθέτουμε τον πολτό ντομάτας μαζί με το κρασί.
Στη συνέχεια προσθέστε τη ζάχαρη και τον βασιλικό.
Προσθέτουμε μια κούπα νερό.
Σκεπάζουμε το τηγάνι μας, χαμηλώνουμε την εστία.
Όταν η σάλτσα μας είναι έτοιμη (περίπου 20 λεπτά) προσθέτουμε
και τις χυλοπίτες και ανακατεύουμε!
Τέλος προσθέτουμε τον άνηθο μας.
Καλή όρεξη.

Προσθέτουμε αλατοπίπερο, τον
φιδέ, το σπανάκι και τον χυμό
λεμονιού και βράζουμε για άλλα
10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει
και ο φιδές.
Σερβίρουμε με ψωμί και ελιές.
Περισσότερες συνταγές στο

Πηγή:kontranews.gr

www.gastronomos.gr

Κυριακάτικη συνταγή: Κοτόπουλο στιφάδο στη γάστρα
26/01/2020 - 10:52
Υλικά Συνταγής
1 κοτόπουλο γύρω στο 1 ½ κιλό
10 μέτρια σε μέγεθος ξερά
κρεμμύδια (κατά προτίμηση
κόκκινα)
1 ½ φλ. ξηρό λευκό κρασί (ή
μισό μισό λευκό και κόκκινο)
1/3 φλ. ξύδι ΤΟΠ με πορτοκάλι
1/2 φλ. ελαιόλαδο
5 σκελίδες σκόρδο (με τη
φλούδα τους)
2 ώριμες ντομάτες (ή 1
κονσέρβα 400 γραμ. ολόκληρες
αποφλοιωμένες ντομάτες)
5-6 κόκκους μπαχάρι
2-3 γαρύφαλλα
2 δαφνόφυλλα
1 κλαδάκι θυμάρι (ή φρέσκια
ρίγανη)
1 κ.σ κοφτή αλάτι
μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση Συνταγής
Για το κοκκινιστό κοτόπουλο
στιφάδο στη γάστρα, κόβουμε
πρώτα το κοτόπουλο σε 5-6
μερίδες. Το πλένουμε καλά,
του ρίχνουμε λίγο ξύδι και το
στεγνώνουμε με απορροφητικό
χαρτί.
Καθαρίζουμε και κόβουμε τα
κρεμμύδια σε χοντρές φέτες
κάθε κρεμμύδι δηλαδή στα 6 ή
στα 8 ανάλογα με το μέγεθος
τους.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 220 βαθμούς C στις
αντιστάσεις, θα ψήσουμε
στην κάτω σχάρα. Θα
χρησιμοποιήσουμε μια γάστρα
μεσαία με βαρύ καπάκι για
τέλειο αποτέλεσμα.
Βάζουμε στη γάστρα μια
στρώση τα μισά κομμένα σε
χοντρές φέτες κρεμμύδια.
Τοποθετούμε από πάνω τις
μερίδες από το κοτόπουλο σε
μια στρώση. Καλύπτουμε το
κοτόπουλο με τα υπόλοιπα

κρεμμύδια σε μια στρώση. Από
πάνω κάνουμε μια στρώση
τα ντοματάκια εμπορίου ή αν
είναι φρέσκες ντομάτες τις
κόβουμε σε χοντρές φέτες και
καλύπτουμε το κοτόπουλο
στιφάδο. Μπήγουμε τις σκελίδες
σκόρδο ολόκληρες και τα
δαφνόφυλλα εδώ κι εκεί στα
υλικά, ρίχνουμε τα μπαχάρια, τα
γαρύφαλλα και το θυμάρι.
Περιχύνουμε με το κρασί,
το ξύδι και το ελαιόλαδο.
Αλατοπιπερώνουμε.
Σκεπάζουμε τη γάστρα με το
καπάκι. Τη βάζουμε στο φούρνο,
στην κάτω σχάρα και ψήνουμε
για 1 ώρα. Μετά χαμηλώνουμε
το φούρνο στους 170 βαθμούς
C και συνεχίσουμε το ψήσιμο
για 1 ώρα επιπλέον. Στο τέλος
η σάλτσα θα είναι πυκνή και
μελωμένη γιατί τα κρεμμύδια
μετατρέπονται σε παχιά σάλτσα.
Απολαύστε το με πατάτες
τηγανητές ή ρύζι. Αν επιλέξετε
να το σερβίρετε με ρύζι, δείτε
εδώ και όλα τα μυστικά μου για
τέλειο σπυρωτό πιλάφι.
Αν ψήσετε στον αέρα, βάλτε στη
μεσαία σχάρα, χαμηλώστε τη
θερμοκρασία κατά 20 βαθμούς
και ψήστε συνολικά κατά 15
λεπτά λιγότερο.
Εάν δεν υπάρχει γάστρα,
χρησιμοποιήστε κεραμικό
σκεύος η πυρέξ. Σαν καπάκι
βάλτε λαδόκολλα και σφραγίστε
το ταψί με αλουμινόχαρτο για να
μην φεύγει ο ατμός από κανένα
σημείο γύρω από το χείλος του
σκεύους.
Πηγή : Kontranews.gr

Βίντατζ κέικ
με γκαζόζα και λάϊμ
Υλικά
1 ½ φλιτζάνι βούτυρο
3 φλιτζάνια ζάχαρη
5 αυγά
3 φλιτζάνια φαρίνα
2 κουταλάκια του γλυκού χυμό
λάϊμ ή λεμόνι
1/2 κουταλιά του γλυκού ξύσμα
λεμόνι (προαιρετικά)
¾ φλιτζανιού 7up ή γκαζόζα
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 170ο C.
Με το μίξερ, χτυπάμε το
βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να
αποκτήσουν κρεμώδη μορφή.
Προσθέστε τα αυγά, ένα – ένα
μέχρι να ενσωματωθούν στο
μείγμα και ύστερα το χυμό και
το ξύσμα, αν χρησιμοποιήσετε.
Βάλτε διαδοχικά το αλεύρι και
τη γκαζόζα μέχρι να χτυπηθούν
καλά.
Μεταφέρετε τη ζύμη σε καλά
αλευρωμένη φόρμα και ψήστε
το για περίπου 1 ώρα ή 1 ώρα
και 15 λεπτά.
Κάντε το τεστ με
την οδοντογλυφίδα, για να
σιγουρευτείτε ότι έχει ψηθεί
καλά.
Αφήστε το να κρυώσει
για 20 λεπτά περίπου και
αναποδογυρίστε το σε πιατέλα.
Συμβουλή
Μπορείτε να το περιχύσετε
με γλάσσο που θα φτιάξετε
με: 1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη άχνη,
1 κουταλιά της σούπας χυμό
λεμόνι και 1-2 κουταλιές της
σούπας γκαζόζα.
Πηγή: το ποντίκι

Στο διάβα του χρόνου μας έχετε γνωρίσει τόσο σαν ανεξάρτητους ερευνητές
και ομιλητές σε εκδηλώσεις της κοινότητας όσο και σαν ομάδα που
δραστηριοποιείται σε ζητήματα γλώσσας και πολιτισμού προωθώντας μέσα
από σειρά σημαντικών ιδιωτικών δωρεών την εκμάθηση της Ελληνικής από
μέλη της διασποράς αλλά και από ενδιαφερόμενο κοινό σε όλον τον κόσμο
(βλέπε Κίνα). Καθώς πλησιάζουμε τα 25 χρόνια από τη στελέχωση της
Έδρας Ελληνικών Σπουδών του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου αλλά και τα
200 από το ξεκίνημα της Ελληνικής επανάστασης βρίσκω πως έχουμε μια
ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα. Ας σας συστηθώ συνεπώς και ας σας
παρουσιάσω την ομάδα μας.
Η ομάδα μας τη στιγμή αυτή απαρτίζεται από πέντε μέλη. Εγώ προσωπικά
είμαι ερευνητής στις Βυζαντινές Σπουδές με ειδίκευση στην ιστορία ενώ
η Σαμπρίνα Χίγκινς ερευνά τη λατρεία της Παρθένου Μαρίας σε όλη
τη Μεσόγειο και παράλληλα ανασκάπτει Βυζαντινούς οικισμούς στα
Βαλκάνια. Η Ειρήνη Κοτσοβίλη είναι λέκτορας Ελληνικής Λογοτεχνίας με
ειδίκευση στο σύγχρονο μυθιστόρημα και τέχνη γενικά, οι Δόξης Δοξιάδης
και Τζέιμς Χόρνκαστλ είναι ιστορικοί της σύγχρονης Ελλάδας με ειδίκευση
στη νομική ιστορία ο πρώτος και την ιστορία των συγκρούσεων και της
μετανάστευσης ο δεύτερος. Δίπλα στα πέντε αυτά μέλη προστίθεται ο Δρ.
Μιρχάντι, διάσημος Ελληνιστής στο τμήμα των Humanities, με τον οποίο
συνεργαζόμαστε διατηρώντας παραγωγική σχέση για πολλά χρόνια.
Μένει το φθινόπωρο του 2020 να προκηρύξουμε διαγωνισμό για
αναπλήρωση της Έδρας Ελληνικών Σπουδών του Ελληνοκαναδικού
Κογκρέσου και η ομάδα μας θα είναι πλήρης. Στόχος μας η πρόσληψη
ειδικού στην λογοτεχνία ή την τέχνη του Βυζαντίου, ώστε τρεις από εμάς –
Κράλλης, Χίγκινς, και ο/η νέος/α συνάδελφος να συγκροτήσουμε ένα από
τα ισχυρότερα κέντρα για τη μελέτη του Βυζαντινού παρελθόντος μας στην
Βόρεια Αμερική.
Παράλληλα με το έργο των καθηγητών οι Ελληνικές Σπουδές στο SFU
αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στους τομείς της τεχνολογίας και της
παιδαγωγικής στα πλαίσια της λειτουργείας του Εργαστηρίου Νέων Μέσων
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μια ομάδα πλέον των είκοσι Ελλήνων
– υπό την επίβλεψη του Κώστα Δεδεγκίκα και του Διονύση Αρκαδιανού
που έχουν βάση το Βανκούβερ – δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (Αθήνα,
Πειραιάς, Αίγινα, Καστοριά, Θεσσαλονίκη), λειτουργώντας στα σύγχρονα
πρότυπα του αποκεντρωμένου χώρου εργασίας. Η εν λόγω ομάδα είναι
πολύ κοντά στο στόχο της του να προσφέρει στις κοινότητες και τα
μέλη της διασποράς μια πρωτοπόρο νέα πλατφόρμα εκμάθησης της
Ελληνικής – την Rebooting the Greek Language, που αναπτύχθηκε χάρη
σε γενναιόδωρη χρηματοδότηση της τάξης των 2 εκ. δολαρίων Καναδά
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να τονίσουμε πως τα σχολεία του
Ευρύτερου Μητροπολιτικού Βανκούβερ και οι μαθητές τους έπαιξαν καίριο
ρόλο στην ανάπτυξη της παιδαγωγικής που υποστηρίζει την πλατφόρμα,
λειτουργώντας ως εργαστήρια ελέγχου ποιότητας για την τεχνολογία μας.
Μαζί με τις δραστηριότητες που άπτονται της διδασκαλίας της γλώσσας,
θα άξιζε να αναφέρουμε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε
καθώς πλησιάζουμε τα 25 χρόνια της Έδρας Ελληνικών Σπουδών του
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας. Για αρχή
να τονίσουμε πως βασικός στόχος του Κέντρου είναι να βρεθούμε πιο
κοντά στην κοινότητα. Για να ξεκινήσουμε με την προσπάθεια αυτή
συγκεντρώσαμε χρήματα τα οποία θα προσφέρουμε ως υποτροφία σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ώστε σε συνεννόηση με την ελληνική
κοινότητα, να προσέλθουν στο χώρο της κοινότητας και να προσφέρουν δύο
φορές την εβδομάδα μαθήματα ελληνικού πολιτισμού για τα ελληνόπουλα
του Βανκούβερ αλλά και για όσα άλλα παιδιά θα θέλανε να έρθουν στο
χώρο της κοινότητας να μάθουν για τον Ελληνικό πολιτισμό και ιστορία.
Στόχος είναι να εκθέσουμε τους μικρότερους Έλληνες του Βανκούβερ,
αλλά και τους φίλους τους ίσως, σε ιστορίες και εικόνες από την μακραίωνη
παρουσία του Ελληνισμού στον κόσμο. Μ’ αυτόν τον τρόπο και η κοινότητα
θα γνωρίζει τους νέους ερευνητές που εργάζονται στο SFU και το κέντρο
μας και θα ζήσει τη διασύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία στον δικό
της χώρο. Ελπίζουμε πως σε συνεργασία με την κοινότητα μπορούμε να
ξεκινήσουμε με την πρωτοβουλία αυτή από τον Σεπτέμβριο του 2020.
Πέραν τούτου, ξεκινάμε ήδη μέσα στον Ιανουάριο του 2020 τον σχεδιασμό
για τον εορτασμό των 200 ετών από την πρώτη σπίθα του αγώνα για την
Ελληνική ανεξαρτησία. Ετοιμάζουμε πρόγραμμα με επισκέπτες ομιλητές,
τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στην κοινότητα. Πέραν τούτου σχεδιάζουμε
και με μια έκθεση για την επανάσταση του 1821 στο Βανκούβερ. Θα
προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες μας αλλά και
για το ρόλο του κέντρου στον εορτασμό των 200 ετών ιστορίας του Νέου
Ελληνισμού καθώς το πρόγραμμά μας γίνεται πιο απτό.
Στο καθαρά ακαδημαϊκό κομμάτι των δραστηριοτήτων τους, οι Ελληνικές
Σπουδές ενισχύουν την παρουσία τους στο SFU, μέσα από μια συνεργασία
με το τμήμα των Humanities, η οποία και για πρώτη φορά σε 25 χρόνια θα
προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές που παίρνουν μαθήματα Ελληνικών
Σπουδών να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα credits για major ή minor στα
Humanities. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουμε σε φοιτητές με ενδιαφέροντα
στον Ελληνικό πολιτισμό και ιστορία να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο
κύκλο σπουδών εστιασμένο σε Ελληνική θεματική. Και αυτή η
πρωτοβουλία ξεκινάει επίσημα από τον Σεπτέμβριο του 2020.
Στο κάμπους του SFU συνεχίζουμε με το εντατικό πρόγραμμα ομιλιών,
προσφέροντας 2 ομιλίες επισκεπτών κάθε μήνα από Σεπτέμβριο ως τέλη
Μαρτίου. Το πρόγραμμα των ομιλιών καθώς και όλες οι δραστηριότητές
μας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου αλλά και στις
σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ζητάμε απλά να μας
παρακολουθείτε στο διαδίκτυο και να επικοινωνείτε μαζί μας όταν
κάποια από τις εκδηλώσεις μας, τόσο στο SFU όσο και στο Βανκούβερ
παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στόχος μας είναι να ξαναβρεθούμε κοντά σας και
να προσφέρουμε από τη μεριά μας ότι μπορούμε στην κοινότητα που με το
υστέρημά της, 30 χρόνια πριν έβαλε τις βάσεις για αυτό που είναι σήμερα οι
Ελληνικές Σπουδές στο Βανκούβερ.
Ελπίζω η παρούσα ενημέρωση σας κέντρισε το ενδιαφέρον και κάνει
ξεκάθαρη τη διάθεση των Ελληνικών Σπουδών στο SFU για επανασύνδεση
με την Ελληνική κοινότητα. Ελπίζουμε πως θα σας βλέπουμε πιο συχνά στις
εκδηλώσεις που οργανώνουμε τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και ευρύτερα στο
Βανκούβερ. Βρείτε μας στο:
https://www.sfu.ca/hellenic-studies/newsroom/events.html

More moderate income rental
homes coming to Vancouver
City of Vancouver January 29, 2020
Vancouver Council has approved an additional three projects under
its Moderate Income Rental Pilot Program (MIRHPP), which will
provide more than 50 new below-market homes for individuals,
couples and families including:
• 14 studio apartments renting at an average of $950 per month
• 16 one-bedroom apartments renting at an average of $1,200 per
month
• 15 two-bedroom apartments renting at an average of $1,600 per
month
• 11 three-bedroom apartments renting at an average of $2,000 per
month
On January 21, Council approved a project located at 1956-1990
Stainsbury Avenue that will provide 80 new rental homes with 13
secured at below market rents. This five-storey building will be
within walking distance to amenities including parks, schools, shops
and community centers, supporting the City’s response to the climate
emergency.
An additional two projects located at 3600 and 3680 East Hastings
Street were approved today. Combined these two projects will provide 212 new rental homes with 43 secured at below market rents.
Both projects will have commercial space at street level, providing
easy access to shops and services. Residents will also benefit from
close proximity to Translink’s RapidBus, which connects SFU to
Burrard Station.
Moderate income rental housing is privately-owned, purpose-built
rental housing that is permanently secured and made available to
households earning $30,000 to $80,000 per year. To ensure these
homes remain affordable over time, the rent cannot be increased by
more than the maximum annual allowable 2 per cent rate year to
year, and cannot be increased when a new household moves in.
More details on these proposals can be found on our rezoning page,
and additional information on the MIRHPP can be found here: www.
vancouver.ca/rentalhousing.

Ride-hailing has arrived in Vancouver
City of Vancouver January 23, 2020
The City of Vancouver has
issued its first ride-hailing business licences to Lyft and Uber.
Receipt of a municipal business licence is the final step for
a company to legally operate
ride-hailing vehicles in Vancouver. Companies must also
hold a Provincial Transportation
Network Service (TNS) licence
from the Passenger Transportation Board, which Lyft and Uber
received on January 23.

Following the decision by the
TransLink’s Mayors’ Council
on December 12, and direction
from Council in October, the
City is actively engaged with
other municipalities to develop
inter-municipal business licensing for ride-hailing companies
operating in the Lower Mainland. Until then, Vancouver’s
municipal licence ensures
ride-hailing vehicles will be on
the road in Vancouver without
further delay for residents.

“I’m very pleased to announce
that ride-hailing is finally coming to Vancouver! We’ve been
working hard to prepare for this,
and staff have turned around
business licences for Uber and
Lyft on the same day they were
issued by the Province,” said
Mayor Kennedy Stewart.

“Vancouver will experience
some of the highest road and
emissions impacts from the
introduction of ride-hailing vehicles, and our licensing ensures
our residents gain access to the
advantages of ride-hailing immediately without compromising
the City’s commitment to pas-

senger safety, increased mobility
and accessibility, reduced carbon
emissions, and affordability,”
said Kathryn Holm, Chief Licence Inspector.
For more details on ride-hailing
in Vancouver, please visit vancouver.ca/ride-hailing.
QUICKS FACTS
Business licensing:
• The annual licence fee for
ride-hailing, taxi and limousine
businesses is $155.
• As part of the business

licence, ride-hailing companies
pay a $100 annual per vehicle
fee.
• Wheelchair accessible and
zero emission vehicles will pay a
$0 annual per vehicle fee.
• Licensing fees cover the program administration costs and
analysis of trip and vehicle data
submitted monthly by companies.
• Data collected will be used
by staff to audit and evaluate
the impact ride-hailing has on
transportation and congestion
in Vancouver and to enable the

Curbside and Congestion Management Permit administration.

7

Addressing congestion:
• Ride-hailing vehicles operating in the metro core between 7
am and 7 pm are required to pay
30 cents per each pick-up and
drop-off as of January 6, 2020.
• Fees are reduced by 50 per
cent for zero emission vehicles.
• Wheelchair accessible vehicles are exempt from the fee.
• Metro Core is the area
bounded by Burrard Street, 16th
Avenue, Clark Avenue, and the
Burrard Inlet.

Surrey Father Who Won BC49 Set to Make Daughter’s Dream Wedding a Reality
Vancouver, B.C., January 31, 2020 — Baljit Singh Gill has spent months budgeting how to make his
daughter’s upcoming wedding special. He now has two-million extra ways to do that after matching all
six numbers in the BC49 draw on January 25, 2020.
The Fleetwood truck driver, who immigrated to Canada from India in 1985, has been playing the lottery
for years but couldn’t stop shaking when he discovered he won $2 million. “I scanned my ticket at the
Evergreen Mall [near 152nd Street and Fraser Highway],” says Gill. “I saw the 2, and all the zeros, and
I called the clerk over to check and make sure.” Gill and his wife still haven’t told their daughter they’re
about to make her dream wedding come true. “She will be very surprised,” says Gill, who will pay off
some debt and tuck away half of the remaining winnings for the future. BCLC offers socially responsible
gambling entertainment while generating income to benefit British Columbians. Remember, play for fun,
not to make money. Visit GameSense.com. With a top prize of $2 million, BC/49 is just another reason
to love living in B.C.! Did you know British Columbians claimed more than $18 million in BC/49 prizes
in 2019? Anyone can win and #youcouldbenext. Watch some amazing lottery winner stories at www.
playnow.com/lottery/winners/you-could-be-next. BC/49 can be purchased at all lottery retail locations
and online at PlayNow.com, with tickets available for the Wednesday and Sunday draws. Winning numbers and group release forms can be found online at www.bclc.com. Players can now check their lottery
tickets anytime, anywhere on iOS and Android devices. Learn more about the BCLC Lotto!

The Prime Minister announces the appointment of two Senators
January 31, 2020
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that the Governor General appointed
Judith Keating and W. Brent Cotter as independent Senators to fill vacancies for New Brunswick
and Saskatchewan.
Ms. Keating is a legal and constitutional expert with over 30 years of senior public service experience in the Government of New Brunswick. Throughout her career, Ms. Keating has worked
to advance language equality and promote reconciliation with Indigenous peoples, most notably
by leading the drafting of the provincial Official Languages Act and serving as a provincial chair
of the Working Group on Truth and Reconciliation. She is also an award-winning champion for
women’s empowerment in the legal profession, and an active member of her local community.
Mr. Cotter is one of Canada’s foremost legal ethicists. Over the course of his career, he has
taught at universities across the country and chaired national associations dedicated to improving
the legal system. Mr. Cotter has also served at senior levels of the Government of Saskatchewan, where he led the development and implementation of a nationally recognized program of
services for First Nations and Métis peoples. He has received numerous awards for his contributions to his community and profession.
Ms. Keating and Mr. Cotter were recommended by the Independent Advisory Board for Senate
Appointments, and chosen using the merit-based process open to all Canadians. This process ensures Senators are independent, reflect Canada’s diversity, and are able to tackle the broad range
of challenges and opportunities facing the country.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
AHEPA Celebrates the Selection of Alex Karras to the Pro-Football
Hall of Fame

Εκπληκτικός Παναθηναϊκός
γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από
την κορυφή
Ένας εκπληκτικός Παναθηναϊκός «γκρέμισε» τον
ΠΑΟΚ από την κορυφή, επικρατώντας 2-0.

The American Hellenic Educational Progressive Association (Order of AHEPA), a membership-based
fraternal organization of Hellenes and Philhellenes, celebrates the selection of former Detroit Lions
great Alex Karras to the Pro-Football Hall of Fame. Karras, a star for the Lions from 1958 - 1970, will
be enshrined in the Pro-Football Hall of Fame in Canton, Ohio in September of this year. AHEPA takes
particular pride in Karras’ selection in that he is a member of the 1974 Inaugural Class of the AHEPA
Hellenic Athletic Hall of Fame.
Karras’ NFL exploits are second to none; he was named to the “All-Decade Team of the 1960’s” as the
most dominant defensive lineman of his era, he was the tenth (10th) selection in the 1958 NFL Draft,
after a sterling career at the University of Iowa, where he was a two-time All-American and second in
the Heisman Trophy balloting in 1957, the highest ranking ever for a defensive lineman. With the Detroit
Lions, he was selected to the Pro Bowl four (4) times and was a three-time First Team All-Pro, leading
the NFL in that era in sacking quarterbacks, recovering 17 fumbles and even intercepting 4 passes.
Known as the “Iron Man”, Karras missed only one game over twelve seasons. Every Greek-American
sports fan applauds this much long overdue selection of Karras to the Pro-Football Hall of Fame.
Karras is the patriarch of the most-esteemed Greek football family, in that he was later joined in the
AHEPA Hellenic Athletic Hall of Fame by his younger brothers, John and Ted, also former National
Football League stars. Additionally, his grand-nephew, Ted Karras, just concluded a stellar season as the
Center for the New England Patriots.
AHEPA Athletic Director, Chris Atsaves, applauded this selection: “Alex is one of the pillars of
Greek-American athletics, being in the storied inaugural AHEPA Hall of Fame, Class of 74, joining the
likes of Jim Londos, Milt Pappas, and Harry Agganis. We congratulate the Karras family, on behalf of
the late great Alex”.

Οι Μακέντα και Χατζηγιοβάνης σκόραραν τα δύο γκολ, πάρτι στο
ΟΑΚΑ από 25.000 οπαδούς στις εξέδρες!
TANEA Team2 Φεβρουαρίου 2020
Oσοι παρακολουθούσαν την πορεία των δύο αντιπάλων τον
τελευταίο μήνα δεν αιφνιδιάστηκαν… Ο Παναθηναϊκός είχε
σταθερά ανοδική πορεία και προερχόταν από συνεχόμενες νίκες.
Ο ΠΑΟΚ πήγαινε ασθμαίνοντας, με… καύσιμο την προηγούμενη
σεζόν.
Το τελικό 2-0 υπέρ των «πράσινων» αντικατοπτρίζει απόλυτα την
εικόνα της αναμέτρησης και της υπεροχής τους συγκριτικά με τους
«ασπρόμαυρους».
Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε
ορθολογικά, με ψυχραιμία και είχε την ενέργεια για να πάρει τη
νίκη. Ο ΠΑΟΚ ήθελε αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει και την
περισσότερη ώρα είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.

Super League 1: Νίκη επί της Ξάνθης
και κορυφή ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Ξάνθη με 3-1 κι έτσι βρίσκεται
στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το κλίμα στο Καραϊσκάκη ήταν
περίεργο πριν την έναρξη. Πανό
για τα θύματα της Θύρας 7 από
τη μία, αφού σε μια εβδομάδα
είναι η 39η επέτειος από την
τραγωδία που στοίχισε τη
ζωή σε 21 άτομα, τυπωμένα
ρούβλια μπροστά από τον
πάγκο της Ξάνθης από την άλλη, λόγω των τελευταίων γεγονότων
με τον ΠΑΟΚ και την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού για πολυιδιοκτησία. Μέσα σε όλα αυτά, η ομάδα του
Πέδρο Μαρτίνς έμεινε συγκεντρωμένη στη δουλειά της και δε
δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με τα γκολ των Σουντανί - Ελ Αραμπί
και το αυτογκόλ του Φασίδη, ανεβαίνοντας στην 1η θέση και
περιμένοντας να δει τι θα κάνει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ
κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Και επίσημα εκτός Ε.Ε. το Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της συμφωνίας
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε, η έκδοση του
διαζυγίου ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε πραγματικότητα.
Έπειτα από 47 χρόνια, στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής 31
Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε και τυπικά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

AHEPA Supreme President George Horiatis added: “All Greek-Americans who grew up loving sports,
know that Alex Karras was the gold standard. He was the greatest defensive lineman of his era, and also
wore his Greek heritage proudly on his sleeve. We are extremely proud and pleased that he received
this wonderful recognition by the National Football League. I would also like to personally thank Greg
Stamos and the AHEPA Athletics Committee for their perseverance and vision to drive this issue for
AHEPA in recent years in order to keep Alex Karras’ memory alive and recognize him for all that he
accomplished.”
AHEPA has long advocated for Karras’ inclusion in the Pro-Football Hall of Fame, and served as an official nominator and supporter of Karras’ candidacy to the Pro-Football Hall of Fame and its voting panel,
when nominations opened in September 2019.

AN INTERVIEW WITH THANOS PETRELIS
By Jeny Siormanoulakis
I called Thanos Petrelis via
Facebook messenger audio
call, and I totally pulled a greek
maneuver. I did an “anapantidi
klisi” on him… LOL. And in
proper greek fashion he called
me back, he had been driving
and pulled over to the side of the
road and asked me if it would
be a long interview. Obviously,
I lied, and said it would be just a
short one, little did he know the
plethora of questions I had been
concocting.
He was patient and kind and
wasn’t rushing met at all. I had a
good long chat with him where I
would lost focus of time. He was
funny, professional, laughed at
a few of my questions and our
interview strayed at times, going
off tangents, discussing local
sight seeing he may want to
consider, which soccer team he
supports, and how Greece very
much needs to be push tourism
as a place to be visited during all
four seasons and all regions.
I sort of felt, like I was meeting
a new friend and just chatting
about anything and everything.
For the record, I have seen Petrelis live twice. Once in Athens
perhaps either 2004 or 2006,
and here in Vancouver. Myself
being a major supporter of all
Greek Shows that come to town
I’m definitely looking forward
to seeing him, to blow off some
steam and stop the “kseneroma”
of Vancouver weekends.
He is in town for one night only
at the HCV, Feb 22 at 8pm.
For tickets contact NGG
Productions at 778 229 0428
******Just note, that the below
interview was conducted with
myself asking the questions in
English and Thanos was replying in Greek. Im paraphrasing
his answers.
Q: This will be your second
time to Vancouver, and I believe
it has been 10 years. Is there

anything that you
want to see and
do here while
visiting our city?
Have you heard
from other
entertainers
recently about
their experiences in our city?
A: It was actually 11 years to the
date I was last
here, as it was in
Feb 2009. Look,
Vancouver as a
city is beautiful
and one of the most gorgeous I
have ever seen in the world, and
I travel extensively.
When I was here last time, there
was not a lot of time to see very
much. I do however have this
iconic image that has stayed
with me, and that was from my
hotel room looking out and seeing the water and the mountains.
(Im taking a guess and gonna
assume he was looking down at
Coal Harbour and the Port and
having the North Shore Mountains in the background) It was
just a magical image. This trip
however, as we are arriving early
on in the week, I do hope to see
some sites. And I look forward
to exploring what I can.
Q: What has been your experience working with Aki from
NGG productions thus far, and
also with George from OPA
Productions? A:This will be my
first time working with Aki in
Vancouver. George from OPA
Productions is the Tour Manager. I have only heard good
things, like that and so I know
that the “sustaseis” (compositions of the plans) are good and
that everyone is doing a great
job. I believe that if George
chose to work with Aki there in
Vancouver, it is because Aki is
the best at what he does. I have

heard that Aki produces high
level shows, and on our end the
team is ready to go. When I was
there last time in Vancouver it
was a record show for that era,
with hundreds of people in the
audience. (Having been at the
show, I recall that there were
over 600 in attendance for that
show, certainly a record) I want
everyone to have a great time
with high level of fun songs,
not ballads and slow songs, as I
want the audience to have fun. I
want to perform to bring them a
piece of Greece to Vancouver.
Q: Do you find inspiration from
going on tours in North Americana and the Diaspora, it there
anything different about our eyes
as we sit back and watch you
perform compared to a typical
night in Greece performing?
A: Two things… the first is that
I feel when going on tour outside
of Greece, it charges my batteries. I plug in and all the tiredness
is gone. A charging energy that
revives me.And the second thing
is obviously the audience is not
the same, Greeks abroad are
more Greek than the Greeks in
Greece. They show they are true
fans, they show love and they
are not hiding feelings, they are
not afraid to show their emo-

(Continued on Page 15)

LETTER TO EDITOR
BREXIT DOMINO EFFECT – My Thought of the Day
BREXIT will become a reality on Friday night –
31/01/2020 – and would mark a new era in the history of
the UK. What is taking place it’s certainly a revolution
in the making! Irrespective of coordinated efforts by the
“remain” lobbies to stop Brexit, it did not work. Citizens
were not convinced and made their choice via a Referendum to get out of the EU institution; for it is not a country or a nation but a political malaise driven by self-interests, overbearing regulations and punitive taxation at the
erosion of national identities.
Those ambitions were clearly displayed by the EU Presidency that scorned the British delegation yesterday for
displaying small British flags during its final farewell to
Parliament; no expression of nationalism is allowed but
mass conformity!
After 47 years, the British people have finally recognised
that abandoning one’s sovereignty, social and economic
destiny in exchange of a bureaucratic faceless entity has
been but a grave mistake. The UK will now cast aside
that stranglehold for good! It would then focus on formulating decisions for what’s best for the nation without
running the risk of being fined into billions of euros by
non-elected commissioners. Most importantly, it would
regain its freedom to sign trade agreements throughout
the world without EU constraints!
Leaving the EU means that the UK will no longer be
a part of a social blueprint in the “homogenisation of
nations” introduced by a cabal of faceless bureaucrats.
First and foremost, it would abandon the maze of EU
directives and punitive rules & regulations that stagnate
growth but also be freed from ECB/Troika and Euro
Group’s fiscal rulings.
Brexit would certain become the feather that broke the
camel’s back and possibly trigger an irresistible domino
effect across the Eurozone. It is more likely than unlikely
that Saturday morning would be the start of EU’s worst
nightmare…!
Andreas C Chrysafis
Author/Artist/Writer
January 30, 2020
Andreas C Chrysafis was born in the village of Ayios Ambrosios,
Kerynia, Cyprus. A Greek, Canadian and a British citizen, he
studied and lived most of his life in Vancouver and London where
he practiced his profession as an architectural designer. He is a
prolific artist and a writer of six novels and books including press
articles (over 400) published worldwide. He is a strong supporter
of Human Rights and Justice, Rule of Law, Democracy but also a
committed activist on the fight against corruption. Today, he lives
between London and Cyprus spending most of his time painting,
writing and promoting his works globally. His title “Who Shall
Govern Cyprus – Brussels of Nicosia?” makes interesting reading
on the current subject matter

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ζητάμε συγνώμη σε όσους που για οιονδήποτε τρόπο
δυσαρεστήσαμε με το άρθρο μας «Η Αλήθεια είναι Πικρή»
στο φύλλο του Ιανουαρίο 2020 στη σελιδα 17, εκεί που
γράφουμε ότι το άτομο από τα κουτσομπολιά παραιτήθηκε δεν
παραιτήθηκε – Απλώς δεν ξανάβαλε υποψηφιότητα.
Επίσης στο σημείο που γράφουμε τα εξής:
«Τώρα όσο για το άλλο άτομο, δεν έφτανε η ζήλεια μερικών
που αν ήταν δυνατόν να τον έβλεπαν κρεμασμένο έξω από την
εκκλησία για να ευχαριστηθούν μερικοί, έψαξαν και βρήκαν ότι
έκανε κάτι που είχε σχέση με οικοδομές και δικάστηκε....»
Δεν δικάστηκε κανένας διότι δεν έγινε ποτέ καμμία δίκη
όπως πληροφορηθήκαμε από έγκυρη πηγή της εταιρείας που
διαπραγματεύθηκε την υπόθεση.
Μάθαμε επιτέλους με λεπτομέρεια όλη την αλήθεια, απλά
διάφορα μέλη της κοινότητας διέδιδαν ψεύτικες πληροφορίες
για δικούς τους ευνόητους λόγους με σκοπό να τορπιλίσουν το
έργο της κοινότητος και το οποίο τελικά δεν επέτρεψαν να
το φέρουν στα μέλη προς ψήφιση.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Δύο Πόντιοι φίλοι έκαναν βόλτα
σε ένα πάρκο και μετά από λίγο
έκατσαν σε ένα παγκάκι.
Λίγο πιο πέρα εντόπισαν ένα
πολύ μεγάλο δέντρο και πήγαν
κοντά να το δουν καλύτερα.
Για αρκετή ώρα το κοίταγαν
με μεγάλη προσοχή και
προσπαθούσαν να καταλάβουν
τι ύψος έχει.
Εκείνη την ώρα περνούσε μια
ξανθιά με το αυτοκίνητο, κι έτσι
καρφωμένους όπως τους είδε
να το κοιτάνε με απορία τους
ρώτησε τι συμβαίνει.
«Α, τίποτα σπουδαίο, απλά
προσπαθούμε να βρούμε
το ύψος του δέντρου.
Δυσκολευόμαστε όμως γιατί δεν
έχουμε σκάλα.»
Η ξανθιά οδηγούσε το αμάξι
του άντρα της που ήταν γεμάτο
εργαλεία και καθώς έπιαναν τα
χέρια της, διάλεξε τα κατάλληλα
κι έκοψε το δέντρο από την ρίζα.
Αφού λοιπόν βρέθηκε το δέντρο
ξαπλωμένο στο έδαφος, πήρε
η ξανθιά την κορδέλα και το
μέτρησε από την μια άκρη στην
άλλη:
«Εφτά μέτρα και σαράντα
εκατοστά» τους είπε.
Μετά από λίγο μπήκε στο αμάξι
κι έφυγε.
Ο ένας Πόντιος έβαλε τα γέλια
κι ο άλλος τον ρώτησε που είναι
το αστείο.
«Απλά κατάλαβα πόσο χαζές
είναι τελικά οι ξανθιές! Της
ζητήσαμε το ύψος και αυτή μας
μέτρησε το μήκος!»
***
Ένας Πόντιος βρίσκεται στο
δικαστήριο ως κατηγορούμενος
κι ο δικαστής επαναλαμβάνει
τον λόγο για τον οποίο
βρίσκεται εκεί:
«Χτυπήσατε τον εργοδότη σας
με ένα σφυρί στο κεφάλι και μας
λέτε ότι σας το ζήτησε εκείνος.»
«Μάλιστα κύριε πρόεδρε, σας το
ορκίζομαι ότι εκείνος είπε να το
κάνω!» του ξανάπε ο Πόντιος.
«Δηλαδή, τι σας είπε;»
«Να, μου είπε: “Μόλις βγάλω
το σίδερο από τη φωτιά και
κουνήσω το κεφάλι, εσύ χτύπα
το με το σφυρί.”!»
***
Δύο φίλοι έχουν βρεθεί για
καφεδάκι και λένε τα νέα τους.
Κάποια στιγμή πιάνει ο ένας το
κινητό του να διαβάσει μερικές
ειδήσεις και ξαφνικά σκάει στα
γέλια.
«Τι έπαθες ρε;» τον ρωτάει ο
άλλος.
«Διάβασα μια έκτακτη είδηση
σε ένα ποντιακό σάιτ.»
«Αχ αυτοί οι Πόντιοι! Για πες
τι έκαναν πάλι, τι γράφει η
είδηση;»
«Έγινε ένα τραγικό δυστύχημα
με διθέσιο αεροπλάνο! Έπεσε
σε νεκροταφείο κι έχουν βρεθεί
μέχρι τώρα 2000 νεκροί! Και οι
έρευνες συνεχίζονται!»
***
Δυο κολλητοί είναι
αραγμένοι στην παραλία και
κουβεντιάζουν:
- Αστα!Χτες βράδυ είδα έναν
τρομερό εφιάλτη...
- Τι είδες;
- Είδα την πεθερά μου να
κολυμπάει στη θάλασσα και
απο πίσω να την κυνηγάει ένας
καρχαρίας...
- Ποπο, φρίκη...
- Φρίκη δεν θα πει τίποτα! Αφού
παραλίγο να του ξεφύγει!
O ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πάει ο υπάλληλος στο αφεντικό
μια μέρα και του λέει:
“Αφεντικό σήμερα έχω τρομερό
πονοκέφαλο τι να κάνω;”.

Το αφεντικό το όποιο ήταν πολύ
κάλος άνθρωπος του απαντάει:
“Επειδή είσαι κάλος υπάλληλος
θα σου πω τι κάνω εγώ σε
ανάλογη περίπτωση και μου
περνά.”
“Τι;” Ρωτά ο υπάλληλος.
“Πηγαίνω στο σπίτι και
κάνω έρωτα με τη γυναίκα
μου και αμέσως μου περνά ο
πονοκέφαλος. Άντε πήγαινε
να κάνεις το ίδιο και θα με
θυμηθείς”.
Πράγματι ο υπάλληλος έρχεται
την επόμενη μέρα και λέει όλο
χαρά στο αφεντικό:
“Πράγματι είχες δίκιο αφεντικό
νιώθω υπέροχα σήμερα, πέρασε
και ο πονοκέφαλος και είμαι σαν
άλλος άνθρωπος σε ευχαριστώ.
Οφείλω πάντως να ομολογήσω
ότι το σπίτι σου είναι τέλειο.”
ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Ο μπαμπάς στον Τοτό
Τοτό σήμερα σου έφερε ο
πελαργός
ένα καινούργιο αδελφάκι...
Καλά ρε μπαμπά έξω
κυκλοφορούν
ένα σωρό ωραίες γυναίκες κι
εσύ
πήγες να γ...... τον πελαργό...??
ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ
Είναι λοιπόν ένας τύπος σε
ένα ταξί , οπότε θέλει να πει
κάτι στον ταξιτζή . Όπως είναι
από πίσω του λοιπόν , κάνει
λίγο μπροστά και τον χτυπάει
ευγενικά στον ώμο με τα
δάχτυλα . Ο ταξιτζής τρελαίνεται
! Χάνει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου , πέφτει πάνω σε
ένα σκουπιδοτενεκέ , ανεβαίνει
στο πεζοδρόμιο , περνάει ξυστά
από μία γριούλα , και σταματάει
λίγα εκατοστά μπροστά από μία
βιτρίνα σε ένα μαγαζί . Γυρίζει
στον πελάτη έξαλλος και του
λέει :
“ Μα είσαι τρελός ; Κόντευα να
πάθω καρδιακή προσβολή ! “
“ Μα κύριε , απλά σας
ακούμπησα λίγο στον ώμο για
να σας μιλήσω ! “
“ Χμ .. Ναι , ξέρετε , δίκιο έχετε
, αλλά είναι η πρώτη μέρα που
δουλεύω ταξιτζής . Τα τελευταία
είκοσι πέντε χρόνια οδηγούσα
νεκροφόρα ! “
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ένας δικηγόρος μόλις έχει
εγκατασταθεί στο νέο του
γραφείο. Λοιπόν σκέφτεται
τι μπορεί να κάνει για να
αποκτήσει πελάτες. Μετά από
κάμποση ώρα ένας κύριος
μπαίνει στο γραφείο του
δικηγόρου. Αμέσως λέει να
βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο
του. Έτσι σηκώνει το τηλέφωνο
του, και λέει:
- “Δυστυχώς δεσποινίς Ωνάση,
δεν μπορώ να αναλάβω την
υπόθεση σας. Είμαι πνιγμένος
στη δουλειά. Πάρτε με σε καν`
μήνα, μήπως και μπορέσω να
σας βοηθήσω.”
Κλείνει το τηλέφωνο και λέει
στο κύριο που περιμένει:
- “Σε τι θα μπορούσα να σας
εξυπηρετήσω;”
- “Τίποτα, είμαι από την
Ο.Τ.Ε, ήρθα για να συνδέσω το
τηλέφωνο.”
H ΚΛΑΝΙΑ
Ήταν μια φορά μια κοπέλα και
θα πήγαινε να συναντήσει για
πρώτη φορά τους γονείς του
γκόμενου τις οι οποίοι τις είχανε
τραπέζι . Δυστυχώς όμως το
πρωί η κοπέλα είχε κατεβάσει
κάνα δύο πιάτα μπρόκολο και
ένα πιάτο γίγαντες και είχε
κάποιες στομαχικές διαταραχές
. Το βράδυ ήρθε και η κοπέλα

καθότανε στο τραπέζι με τους
γονείς του δικού της και τον
δικό της όταν ξαφνικά εκεί που
μιλάγανε ακούγεται πςςςςςς?. π!
Πω πω έγινα ρόμπα, σκέφτηκε
η κοπέλα. Αμέσως ο πατέρας
φωνάζει:
-Τζακ έλα εδώ τώρα.
Η κοπέλα κοιτάει κάτω και
βλέπει τον σκύλο του σπιτιού
να είναι δίπλα της. Πω πω ρε
πο***η μου, σκέφτεται, γλίτωσα
από του χάρου τα δόντια.
Ευτυχώς νομίσανε ότι το σκυλί
το έκανε. Αμέσως, αμέσως η
κοπέλια ξεθάρρεψε οπότε μετά
από λίγο πάλι ακούγεται ένα
Πρρρρρ?.. πςςςς. Και τότε ο
πατέρας ξαναφωνάζει:
-Τζακ δεν σου είπα να έρθεις
εδώ;
(στα αρ***δια του ο Τζακ, ούτε
που κουνήθηκε από την θέση
του).
Η κοπέλα την είχε καταβρεί.
Ωραίο πράγμα να κλάνεις
και μετά να τα φορτώνουν
στο σκυλί, σκέφτηκε. Δεν
περάσανε 10 λεπτά και
ακούγεται ένα Πρρρρρρ?..
πςπςπρρρρ? πφφφφφφφ.
κλανιά 20δεπτερολέπτων
μιλάμε κόντεψαν να πέσουν τα
σερβίτσια από το τραπέζι και
τότε ο πατέρας:
-Τζακ τσακίσου έλα εδώ τώρα
γιατί όπως πάει αυτή σε λίγο θα
σε χέσει!
ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΤΕΡΑ ;
Ρωτάει το παιδί τη μάνα :
- Μάνα είναι αλήθεια πως τα
παιδιά τα φέρνει ο πελαργός ;
- Ναι χρυσό μου !
- Μάνα είναι αλήθεια πως τα
δώρα μου τα φέρνει ο Aγιος
Βασίλης ;
- Ναι χρυσό μου !
- Μάνα είναι αλήθεια πως το
ψωμί μας το δίνει ο Θεούλης ;
- Ναι χρυσό μου !
Ε τότε μάνα ... τον πατέρα τι τον
θέλουμε ;
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Ένας άντρας πέθαινε και η
γυναίκα του ήταν πάνω από το
κρεβάτι του και του κρατούσε
τρυφερά στο χέρι στις
τελευταίες του στιγμές. Κάποια
στιγμή αυτός ψυθιρίζει.
- Μαρία...
- Τι είναι Σωτήρη μου...
- Πρέπει να σου εξομολογηθώ
κάτι...
- Όχι! Σωτήρη μου δεν θέλω να
μου εξομολογηθείς!
- Μα είναι σημαντικό Μαρία
μου!
- Τι Σωτήρη μου;
- Να! Σε απατούσα Μαρία μου
και με την γειτόνισσα
και με την κουμπάρα μας και με
την ξαδέλφη σου την
Ευτέρπη.
- Το ξέρω Σωτήρη μου το ξέρω!
Για αυτό κι εγώ σε
δηλητηρίασα!
Ο ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ
Ήταν ένας Λαρισαίος και
περνούσε κάτω από μια
πολυκατοικία που φτιαχνόταν.
Ο Λαρισαίος που περνούσε
από κάτω έλεγε στους εργάτες
πιρκλις και οι εργάτες του
λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένας
πιρκλις.
Ο Λαρισαίος έλεγε το ίδιο και
το ίδιο.
Σε μια φάση η πολυκατοικία
έπεσε και όταν την είδε ο
Λαρισαίος τους είπε :Δεν σας
είπα πίρκλις (πήρε κλήση)..
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Dr.Katy’s 2 Office Locations:
Burnaby Heights Dental Center: 4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
Tel: 604-320-7321 burnaby_ dental @hotmail.com

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής

www.burnabydental.ca

North Vancouver Dentistry & Implant Centre
144 - 13th Street East North Vancouver, B.C.
Tel: 604-770-4867 e-mail: info@CentreviewDental.com

Η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι ή Κατερίνα Αναγνώστου
με την εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας συμβουλεύσει
και με την εργασία της
να αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

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

Λεύκανση δοντιών - Charside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-τeeth straightening invisaling,

fast braces

Το τουρκικό «Oruc Reis» εισήλθε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα - Σπεύδει η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς»
31/01/2020 *Η αβλαβής διέλευση είναι ένας κανόνας του Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος επιτρέπει σε ένα σκάφος
να διέλθει από τα χωρικά ύδατα ενός ξένου κράτους υπό ορισμένους περιορισμούς. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας, ορίζει την αβλαβή διέλευση ως εξής: ″Η διέλευση είναι αβλαβής, εφόσον δεν παραβλάπτει
την ειρήνη, την ομαλή λειτουργία ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. Η διέλευση θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή και τους λοιπούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Αlexander The Great
Association of Nothern Greeks
(Macedonia & Thraki)
of British Columbia

14 Iανουαρίου 2020

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόσφατα ζήτησε την βοήθειά μας μια νέα που αγαπά την λογοτεχνία και την ποίηση από την Αθήνα
και η οποία είναι:Η Ραφαέλλα Μπουχλα η οποία μας γράφει:
“Ονομάζομαι Ραφαέλλα Μπούχλα και είμαι συγγραφέας από την Αθήνα, έχοντας γράψει ένα
μυθιστόρημα ονόματι “Αουρέλια”, προσμένοντας την έκδοση του 2ου τον Γενάρη και οντας και
ποιήτρια. Γνώρισα το περίοδικο σας πριν καιρό και μου φαίνεται το έργο σας εξαιρετικό από κάθε
άποψη για αυτό και συγχαρητήρια. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δίνετε την ευκαιρία σε συγγραφείς
από την Ελλάδα να αναδείξουν το έργο τους και γενικά αν κάνετε αφιερώματα ή και εξώφυλλο;
έτσι ώστε οι Έλληνες της Αμερικής να μάθουν το έργο μας”
Δημοσιεύουμε μια σύντομη συνένευτεξη που είχαμε μέσου διαδικτύου για το βιβλίο της.
Συνέντευξη στον Κώστα Καρατσίκη
1) Τι είναι αυτό που σας ώθησε στην συγγραφή
και για ποιο λόγο αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το
κομμάτι της τέχνης;
Απ: Η συγγραφή για εμένα είναι ένας
συναισθηματικός μονόδρομος. Ένας τρόπος έτσι
ώστε να
ημερεύω τις πτυχές του μυαλού μου και κατά
επέκταση να τις διαφεντεύω. Πιστεύω πως αγαπώ
ποιο
πολύ την συγγραφή είναι επειδή κατά κάποιο τρόπο
και άπλετη μου έχει δώσει την απόλυτη και
άπλετη ελευθερία έτσι ώστε να δημιουργώ κόσμους,
χαρακτήρες, πλοκή και γενικά ότι ακουμπήσει την
ψυχοσύνθεση μου, παίρνοντας μαγεία και ζωή κάθε
λέξη.
2) Από έντεκα χρονών γράφεις ποίηση και μικρές
ιστορίες. Πως κατάφερες στα 26 να εκδώσεις το
πρώτο σου μυθιστόρημα;
Απ: Ναι, από πολύ μικρή έχω μυηθεί στον κόσμο
της συγγραφής, πιο πολύ από χόμπι φυσικά, διότι
δεν
είχα ποτέ στο πίσω μέρος του μυαλού μου, το
ενδεχόμενο να το κυνηγήσω επαγγελματικά, αν και
πολλές προτάσεις μου είχαν δοθεί σας ευκαιρίες. 26
χρονών είπα θα το τολμήσω, με την καθοδήγηση
των Εκδόσεων Εντύποις και ύστερα από λίγες μέρες
κρατούσα στα χέρια το πρώτο μου πνευματικό
παιδί, το οποίο μου έδωσε και περαιτέρω κίνητρο στο να συνεχίσω κατά αυτόν τον δρόμο.
3) Το μυθιστόρημα σας ονόματι &quot;Αουρέλια&quot; το οποίο είναι ένα από τα πρώτα βιβλία
φαντασίας που αποτελούν τριλογία, πως το εμπνευστήκατε;
Απ: Η Αουρέλια είναι ένα πρωτότυπο μέρος της φανταστικής λογοτεχνίας, διότι δεν έχει
συναισθηματικούς φραγμούς, δεν κινείται δηλαδή στα πρότυπα που &quot;πουλάνε&quot; πιο πολύ
και έχουν συνηθιστεί στην Ελλάδα και ίσως είναι αυτό μια απόδειξη το ότι ξεχωρίζει, από όσα δηλαδή
μου έχου πει μέσα από κρητικές. Η &quot; Αουρέλια&quot; πιστεύω ήρθε από το πουθενά για μένα,
δίνοντας μου την βεβαίωση ότι ήταν η ώρα της να γραφτεί, δηλαδή ότι αυτό το ταξίδι πλάσθηκε την
κατάλληλη στιγμή, για αυτό και μέσα από την αγάπη του κόσμου παρακινήθηκε η ιδέα να ολοκληρωθεί
στο πλαίσιο μιας τριλογίας, γεμάτο μοναδικούς χαρακτήρες, ξεχωριστά πρόσωπα, ανατροπές και
απρόσμενα φινάλε.

ΠΟΙΗΜΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥ
Κι είναι για μένα ο δρόμος σου
τεράστιος.
Φαρδύς.
Με κάτι πλατάνια θεόρατα που
νομίζεις πως κάνουν αέρα στον
απο πάντα υπάρχων.
Μπροστά μου δεν φαίνεται
τίποτα κι όλο προχωράω για να
σε βρω.
Ένα ρυάκι μου κάνει παρέα που κυλάει δίπλα μου σαν
σιγανό τραγουδάκι της λύπης.
Να σε βρω θέλω .
Μονάχα αυτό.
Να σου δώσω εκείνο το φιλί το μονάκριβο που γεννήθηκε
την μέρα που γέλασες.
Την στιγμή που η καρδιά σου άνοιξε σαν βεντάλια να σχίσει
στα δύο το δάκρυ σου.
Μα είναι ατέλειωτος ο δρόμος και μακρύς.
Σε κάθε κομμάτι του αφήνω λίγη από τη νιότη μου και ίσως
γεράσω μέχρι να φτάσω.
Κι αγνώριστη πια να χτυπήσω την πόρτα σου.
Κι ούτε που θα με νοιάξει σαν ρωτήσεις ποιά είμαι και τι
θέλω.
Φτάνει να έρθω...και σχιστοσκοτεινιασμένη θα φύγω πάλι
μην ελπίζοντας πια στον γυρισμό μου...

Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

4) Εκτός από συγγραφέας, μα έχετε πει πως είστε και ποιήτρια. Τι σας έχει ωθήσει στο να θέλετε
να διευρύνεται τους συναισθηματικούς σας κόσμους με την ποίηση;
Απ: Πιστεύω πως ένα πράγμα μόνο να σε εμπνέει είναι αρκετό, αλλά καμιά φορά δεν φτάνει. Διψάς
σαν καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος να μιλήσεις με όσα μέσα έχεις και για αυτό η ποίηση αποτελεί κύριο
τμήμα της έμπνευσης μου, διότι η κάθε λέξη είναι ποίηση, η κάθε σκέψη είναι ποίηση και όταν όλα
αυτά ενωθούν με το συναίσθημα, τότε δημιουργείτε η πιο αξιοζήλευτη κατάθεση ψυχής.
5) Τι θα θέλατε να πείτε στους Έλληνες που αυτή την στιγμή σας διαβάζουν;
Απ: Θα ήθελα να πω στους ανθρώπους που κατανάλωσαν 5 λεπτά από τον χρόνο τους για να
γνωρίσουν μια ονειροπλάστρια, ότι τους ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να γνωρίσουν
την &quot;Αουρέλια&quot; μου και να την αγαπήσουν όπως εγώ και επίσης εύχομαι κάποια στιγμή να
τους γνωρίσω και από κοντά και να συζητήσουμε όλοι μαζί, το πόσο σπουδαία είναι η γραφή, σαν τέχνη.
Ευχαριστώ θερμά.
ΌΝΟΜΑ: Ραφαέλλα Άννα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

ποίηση, επικοινωνία, δημόσιες
σχέσεις.
Αρθρογράφος: corfuland gr
(Από 1/07/2019 έως 30/11/2019)
Νουβελογραφος της Νουβέλας :
Η μελωδία ενός Αγγέλου και
Μυθιστοριογράφος του βιβλίου
«Σκοτεινό απαστράπτον αστέρι»

ΌΝΟΜΑ: Ραφαέλλα Άννα
Επώνυμο- Μπούχλα
Ημ/ γέννησης- 31/07/1992
Τόπος γέννησης – Κέρκυρα
Τόπος κατοικίας – Κέρκυρα
Τόπος καταγωγής- Αθήνα
Σπουδές- Διοίκηση
Επιχειρήσεων (Διοικητικό και
οικονομικό στέλεχος
επιχειρήσεων ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ )
Η/Υ – Άριστη
Γλώσσες – Αγγλικά,
Δεξιότητες – Ελεύθερη γραφή,

Αρθρογράφος: πρώην στο
flowmagazine.gr (13/10/2017
έως 25/5/2018
Freelance writer τοπικές,
αθηναϊκές διαδικτυακές
εφημερίδες.
Ποιήτρια : Ανεμολόγιο,
λογοτεχνικές αναφορές,
συμπαντικές διαδρομές και
Πένα.
1ο βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης
στα Λογοτεχνικά
αριστουργήματα με το
ποίημα &quot; για εκείνο το
αστέρι&quot; έτος 2017
Μυθιστοριογράφος :
μυθιστόρημα φαντασίας

&quot;Αουρέλια&quot;
(διανέμεται από τις
εκδόσεις Εντύποις, προσεχώς
και το δεύτερο μέρος)
Ποιήτρια :&quot; Ρωγμές στο
σκοτάδι&quot; (1η ποιητική
συλλογή 11 ποιημάτωνδιανέμεται δωρεάν από την
easywriter.gr)
Ποιήτρια: &quot;Σκοτεινός
έρωτας&quot; {2η ποιητική
συλλογή 11 ρομαντικών
ποιημάτων- διανέμεται δωρεάν
από την easywriter.gr
Ποιήτρια &amp; μέλος : enfo.gr,
inner,gr, λογοτεχνικά μονοπάτια,
συντάκτρια στην
μηνιαία στήλη &quot;
ΠΕΝΑ&quot; .
Blogger : rafaellaampouhla.
blogspot.gr
Με αναρτημένα ποιήματα μου.
Στοιχεία επικοινωνίας
ΕMAIL- rafaellaanna47@gmail.
com
rafaellaampouhla.blogspot.gr

LUNCHEON OF THE WOMEN WITH A
MISSION TO RAISE FUNDS FOR THE
GREEK ORTHODOX CHURCH Sts
KONSTANTINOS & ELENI AND FOR
THE COMMUNITY OF SURREY
The group’s name is Women with a Mission. It began with the first
luncheon in January 20018, the second luncheon in January 2019
and now this year’s 2020. The group began with 5 ladies some of
which want to stay anonymous. Some from Vancouver, that want
to remain anonymous, some from Surrey, Kiki Panago and Betty
Stratidakis. Of course, 5 women need help with such a big event.
They arranged for help with ticket sales, donation collection, hall set
up/clean up and serving.
The mission is to raise funds for the church and community of Sts.
Constantine and Helen. All the proceeds, except for the food expenses and hall rental, are directly deposited to the church’s mortgage. In
doing so the mortgage decreases and the community council sees a
decrease in the mortgage payment they must make every month.
This year’s luncheon was successful thanks to all the support we got
from the all the volunteers and wonderful turnout and we are ever so
grateful to everyone that attended and volunteered!
The deposit to Sts. Constantine and Helen Church mortgage was
$18,153
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koufeto
creative baptismal designs

We create Baptismal and Wedding products that are modern and
unique with a touch of tradition. Let us be your one stop shop.
All Baptismal / Wedding Lambathes - Candles
Greek Stefana with Stefanothiki
Martyrika - Modern Witness Pins
All types of Bombonieres
Baptismal Oil Sheet & Towel set (with oil bottle and soap)
Lathopana clothing for Baptism
Baptismal Outfits & Accessories for Boys and Girls
Custom Baptismal Boxes & Theme based packages available
Easter Candles - Boys and Girls

Contact us now for a free consultation!
koufetodesigns@gmail.com
@ koufetodesigns
www.koufeto.ca

Betty Pantazis 604 728-3035
Georgia Pahou 604 307-7056

Betty Stratidakis
on behalf of the Women with a Mission

Photo Right:
Betty Stratidakis
on behalf of
the Women
with a Mission

O XΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΥΡΡΕΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου
2020, στην αίθουσα της
κοινότητας τα μέλη και φίλοι
της κοινότητας είχαν
μια βραδιά γεμάτη κέφι με
μεζέδες, καλό φαγητό, και
μουσική που ευχαρίστησε όλους
από τον D-J κύριο Κομνηνό.
Η βραδιά έγινε πιο ευχάριστη
όταν ο πρόεδρος κ. Τ. Ζίσκος
ανακοίνωσε ότι ο κ.Αντων.
Αντρέου ο μεγάλος ευεργέτης
αυτής της κοινότητας δώρησε
αυτό το βράδυ στην κοινότητα
$10,000 δολάρια.!!!!

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ
(Συνέχεια από σελίδα 13)

Ένας χορός ξεφάντωμα για νέους και
υπερήλικες

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ Β.Κ.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑΔΙ
ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΛΙΑΣ

Ο σύλλογος των
κυνηγών είναι και
αυτός ένας σύλλογος
με μεγάλο ενδιαφέρον
για την φύση και το
περιβάλλον και
τα μέλη δεν είναι
μόνον κυνηγοί, είναι
άλλοι που αγαπούν
το ψάρεμα, άλλοι αγαπούν το
περβάλλον, την όμορφη φύση,
τα δάση, τα πουλιά. Οι εκδρομές
που κάνουν μέσα στα δάση
το καλοκαίρι μαζί με όλη την
οικογένεια είναι πολλοί που θα
ζήλευαν να γινουν μέλη.

18 ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟ $180.00
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑΤΕ ΣΤΟ: 604-936-7117

Είναι σύλλογος φυσιολατρών
και έτσι θα πρέπει να τους
βλέπουμε. Ο σύλλογος έχει
μεγάλη ιστορία όπως και
πολλοί άλλοι στην παροικία
μας. Η “ΓΝΩΜΗ” , θα αρχίσει
σιγά-σιγά να ανατρέξει στην
ιστορία του κάθε συλλόγου
της παροικίας μας για να την
θυμούνται όλοι.
Ο ετήσιος χορός αυτού του
συλλόγου έγινε το Σάββατο 11
Ιανουαρίου 2020, στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο με επιτυχία.
Δίδονται τρόπαια, για το κυνήγι,
και για το ψάρεμα και άλλα
βραβεία στους διαγωνισμούς
που κάνουν.
Είναι ένας σύλλογος με γερά
θεμέλια και αξίζει όλοι μας
να τους παρευρισκόμεθα στις
εκδηλώσεις τους που πάντα
έχουν επιτυχία.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στους προέδρους και όλα
τα Διοκητικά Συμβούλια για
την πρόοδο του συλλόγου.
Κώστας Καρατσίκης

AN INTERVIEW WITH THANOS PETRELIS
(Continued From Page 8)
tions.
Q: Do you ever get nervous before walking out on stage? And
if so, can you explain when that
was or what made you feel that
sensation?
A: Always there is a little nervous energy of “pws kai pws”.
It is a feeling of I can’t wait to
get on stage and show them. A
creative energy release as the
intro plays and its time to walk
out to do my best.
Q: Now having been in the
business for almost 2 decades,
do you ever still get that feeling
on stage as you are singing, that
sort of aha moment where you
think to yourself “wow… I’m
still doing it, I’m doing what I
love and I still can’t believe that
I’m here?”
A: No! And I’ll explain why.
The act of singing is a love, not
a job or a hobby, it is just that

By Jeny Siornanoulakis
we are the lucky ones who made
the hobby, a job from day one.
It fills me and I believe most
singers will say the same thing.
We were lucky our hobby was
possible to become our job.

he quickly demonstrates a quick
vocal range of some melody that
popped in his head, and at that
point I vow to myself, to always
record every interview for the
rest of my life moving forward)

Q: What are you currently
watching on Netflix that you
are addicted to? A: (Laughs and
confesses that he watches quite
a bit on his days off) I watch a
lot of Netflix, and I’m currently
waiting for the next season of
Casa De Papal coming in February. I also really enjoy as my
favourite Homeland, and also I
really like House of Cards.

Q: What is on your playlist
when you travel? A: I don’t
really have a playlist. For example, right now I’m in the car
and when I drive somewhere I
listen to the radio. I just listen to
whatever is being played.
Q: Who are your favourite
non greek musicians, bands or
singers?

Q: What do you sing in the
shower?
A:(Laughs at the question,
and becomes a shy boy, I can
literally feel that he is blushing
at the question…) Yes… I think
we all sing in the shower as we
are trying to relax. It may not be
songs, but rather melodies (then

A: I really liked Roxette, who
just passed away from cancer. I
also really enjoyed Metal bands
like the Scorpions and Metallica.
Q: What was the best concert
you ever experienced?
A: It was the Scorpions and it
was just a few years ago. It was
the first time that I got to see a

band from my childhood, and
it brought back some memories
that felt very good.

Q: Arakas or Bamies

Q: What do you listen to when
you work out at the gym?

Q: Do your kids sing songs with
you?

A: I don’t go to the gym. (So I
then question him on his abs,
and he replies that he “doesn’t
like going to the gym and doing
training, but does sports”. If
someone says lets go play ball,
I will definitely go and play
football. (So I then ask him what
team he is and he says Panathinaikos FC, and I fire back,
ok let’s talk after this coming
Sundays Game, because you are
dealing with a PAOK supporter right now. That then led to
a quick side discussion of his
roots from Thrace, and how all
regions of Greece are beautiful
and we talked about how the focus should be on turning Greece
to an all season destination)

A: Depends on their mood, and
not to my songs.

Q: Freddo Cappuccino or Freddo Espresso?
A: Freddo Cappuccino in the
summer. Hot Cappuccino in the
winter. Q: Spanakopita or Tiropita A: Both he says and laughs.

A: Arakas? Bamies “Me Tipota”

Q: Do you wish Fame Story
the program would ever make
another come back?
A: I’d love it. It was not a talent
show compared to the shows on
tv now. Back then it was a different concept. We were all one
group, all together and everyone
got to understand our characters.
I think it was nice for the viewers to see a complete package
on the individual rather then just
their voice or singing talents.
Q: Would you ever want to be a
judge if they brought back Fame
Story? A: I don’t think I have
ever thought about it, but yes,
I would like to be a judge, as I
would understand their position
and I could help the contestants
a lot more, given the experiences
I had as a contestant, and that I
have been where they have been
and are coming from. End
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CELEBRATING THE NEW YEAR 2020
BY CUTTING THE TRADITIONAL VASILOPITA

Μητσοτάκης στην Αμερική, Πούτιν στην Τουρκία
January 10, 2020

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης

Η δεύτερη εβδομάδα του 2020 παρουσίασε
μια εξαιρετικά πυκνή και σημαντική
δραστηριότητα η οποία αφορά την επικίνδυνη
κατάσταση που διαμορφώνεται στην
Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή,
επηρεάζοντας σημαντικά τα Ελληνικά εθνικά
θέματα.
Με την προσοχή του Προέδρου των ΗΠΑ
στραμμένη στην προαναγγελθείσα επίθεση των Ιρανών εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ
(εκδηλώθηκε μερικές ώρες αργότερα εναντίον βάσεων όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες στο
Ιράκ, με Περσικές ανακοινώσεις για 80 νεκρούς), ο Ντόναλτ Τράμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο
τον Έλληνα πρωθυπουργό (7 Ιανουαρίου 2020). Μια συνάντηση ύποπτα ήσυχη που δεν σημαδεύτηκε
από κανένα επεισόδιο άξιο αρνητικής προβολής από τους καραδοκούντες δημοσιογράφους και άλλους
«ενδιαφερόμενους».
St. George’s Greek Orthodox Cathedral Church celebrating the New
Year 2020 by cutting the Vasilopita, with Father Odisseys, Father
George, Demetri Zambus, President of the HCV and Lizette Pappas, President of Philoptochos! Happy happy New Year to one and
all. May it be filled with good health, happiness and many many
blessings!

Η «ατζέντα» των συνομιλιών περιλάμβανε πολύ σημαντικά θέματα όπως η Τουρκική προκλητικότητα
στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο με την δήθεν «συμφωνία» Τουρκίας – Αλ Σάρατζ, η
συνεχώς αυξανόμενη αμυντική συνεργασία με την δημιουργία ή επέκταση Αμερικανικών στρατιωτικών
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35 με στόχο την
απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών νέας τεχνολογίας, οι Αμερικανικές επενδύσεις στο πλαίσιο της
αναπτυσσόμενης Ελληνικής οικονομίας, η συνεχιζόμενη Τουρκική αδιαλλαξία στο Κυπριακό, η
υλοποίηση του αγωγού East Med με Αμερικανική υποστήριξη, οι συνεργασίες στον τομέα της Παιδείας
μέσω της ενδυνάμωσης των εκατέρωθεν υποτροφιών κ.α.
Οι δημόσιες ανακοινώσεις μετά την συνάντηση επανέλαβαν τα γνωστά, καθιερωμένα διπλωματικά
τετριμμένα: «Άριστο το επίπεδο των διμερών σχέσεων που διάγουν την καλύτερή τους φάση», «Η
στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς πρώτης
προτεραιότητας, όπως οι επενδύσεις και ο αμυντικός τομέας», «Εγκωμιαστικά σχόλια Τράμπ για την
Ελληνική οικονομία» και διάφορα άλλα.

BY
LIZETTE
PAPPAS

LUNCHEON FOR PRESBYTERA MARIA
January 4th, Vancouver,BC
Members of the Board of St. George’s Ladies Philoptochos met with
Presbytera Maria for a very lovely lunch at the Boathouse in Vancouver. It was an extremely pleasant afternoon being with Presbytera
Maria, getting to know her better and she us. We all look forward to
the time when she and Thomas will be joining us here in Vancouver.

Τα πραγματικά όμως αποτελέσματα της συνάντησης θα φανούν μόνο στο μέλλον. Όσοι πανηγυρίζουν
για μεγάλες επιτυχίες ή χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για απόλυτο φιάσκο, απλά επιδεικνύουν έλλειψη
σοβαρότητας.
Ένας ψυχρός παρατηρητής θα σημείωνε την επίμονη σιωπή του Αμερικανού προέδρου στην
απόλυτα εύστοχη παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού κατά την διάρκεια της συζήτησης με τους
δημοσιογράφους, όταν επεσήμανε σε άψογα Αγγλικά, πως η παράνομη συμφωνία της Τουρκίας με τη
Λιβύη αποσταθεροποιεί και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο (άρα, εκτός από τα
Ελληνικά και τα ζωτικά Αμερικανικά συμφέροντα).
Η επίμονη σιωπή του Ντόναλτ Τράμπ που παρακολούθησε σιωπηλός, φέρνει στο νου τον διάλογο του
βασιλικού πράκτορα Thomas Cromwell (Η σιωπή αυτή δεν είναι σιωπή, είναι η πιο εύγλωττη άρνηση)
με τον Άγγλο νομικό, συγγραφέα και πολιτικό Sir Thomas More (Το νομικό αξίωμα “Qui tacet consentiret” σημαίνει η σιωπή δίνει συναίνεση) στο διαχρονικό θεατρικό έργο του Ρόμπερτ Μπόλτ «Ένας
άνθρωπος για όλες τις εποχές». Η επίμονη σιωπή Τράμπ σε όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν
άρνηση ή μήπως συναίνεση; Διαλέγετε και παίρνετε!
Ενώ αυτά συνέβαιναν στην Ουάσιγκτον, ο Ρώσος πρόεδρος Β. Πούτιν ξεκινούσε την περιοδεία του
πρώτα από την Δαμασκό όπου είχε συνομιλίες με τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Άσαντ επισημαίνοντας με
έμφαση πως «έχουμε διανύσει μια τεράστια απόσταση στον δρόμο προς την ανασύσταση του Συριακού
κράτους και την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», σε μια έμμεση αλλά ξεκάθαρη
αναφορά στις Τουρκικές προθέσεις για μόνιμη νέο-οθωμανική «εγκατάσταση» σε Συριακά εδάφη.
Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε συνάντηση του με τον
επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης (και «συνέταιρο» του Ερντογάν) Φάγεζ
αλ Σάρατζ, στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ,
ξεκαθάρισε πως το μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης καταπατά τα
κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν είναι σύμφωνο με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί
να παράγει νομικές συνέπειες για τα τρίτα κράτη.
Στις 8 Ιανουαρίου 2020, σε διάγγελμα του ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως «Κανένας Αμερικανός
δεν πειράχτηκε από τις επιθέσεις» της Περσίας στο Ιράκ εναντίον Αμερικανικών βάσεων και
ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει νέες, πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν.
Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του
Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ
εγκαινίασαν στην Κωνσταντινούπολη τον αγωγό φυσικού αερίου Turkish Stream ο οποίος θα μεταφέρει
ρωσικό φυσικό αέριο στην Τουρκία και στη νότια Ευρώπη.
Στις δίωρες συνομιλίες Πούτιν – Ερντογάν που προηγήθηκαν των επίσημων εγκαινίων, συζητήθηκαν
οι τελευταίες εξελίξεις στην Περσία μετά την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασάμ Σουλεϊμανί,
η κατάσταση στο Ιντλίμπ της Συρίας, η περαιτέρω ανάπτυξη της ρώσο-τουρκικής συνεργασίας και
φυσικά, η κατάσταση στην Λιβύη. Είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συζητήθηκε και το θέμα της νέας
διώρυγας της Κωνσταντινούπολης που μειώνει την σημασία του Βοσπόρου και καταργεί πρακτικά την
συνθήκη του Μοντρέ, αν και δεν αναφέρεται σε ανακοινώσεις ούτε της Ρωσικής, ούτε της Τουρκικής
πλευράς.
Ειδικά όσον αφορά την Λιβύη, αποφασίστηκε η «κατάπαυση του πυρός» μέχρι τα μεσάνυχτα στις 12
Ιανουαρίου, γεγονός που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να εξυπηρετεί και τους δύο: Τον Ρ. Τ. Ερντογάν
γιατί ελπίζει να διασώσει τον διορισμένο Πρόεδρο της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης από
την κατάρρευση και ταυτόχρονα να απαλλαγεί από την ασήκωτη «υποχρέωση» αποστολής στρατού
στην Λιβύη, τον δε Β. Πούτιν γιατί δημιουργεί μέσω Τουρκίας έμμεσα προσκόμματα στα σχέδια
του ανταγωνιστικού για την Ρωσία αγωγού φυσικού αερίου East Med. Μένει να δούμε αν και οι δυο
λογαριάζουν «χωρίς τον ξενοδόχο», αφού οι δυνάμεις του στρατηγού Χ. Χαφτάρ μετά την προέλαση
στην Σύρτη, βρίσκονται πλέον μια ανάσα από το κέντρο της Τρίπολης, πρωτεύουσας της Λιβύης!
Στο Κάιρο, η προγραμματισμένη τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου
και Ελλάδος πραγματοποιήθηκε διευρυμένη, με την παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Γαλλίας και
Ιταλίας και θέμα – τι άλλο;- τις τελευταίες εξελίξεις στην Λιβύη.
Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε σημαντικές επαφές με σημαίνοντα μέλη των νομοθετικών
σωμάτων του Κογκρέσου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών
καθώς και με την Δημοκρατική Πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι, ενώ επίσημη δεξίωση προς τιμήν
του παρέθεσαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικλ Πενς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο οι
οποίοι δεν φείσθηκαν εγκωμιαστικών σχολίων για τις σχέσεις και τους δεσμούς ΗΠΑ-Ελλάδας.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α: Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο από μόνη της, υποδηλώνει την
αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδος και της σταθερότητας που εκφράζει στα Βαλκάνια και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η εκκωφαντική σιωπή του Ν. Τράμπ στις Τουρκικές προκλήσεις, σε αντίθεση με την θερμή φιλελληνική θέση
του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του Στέητ Ντεπάρτμεντ και του Κογκρέσου, καθώς και η παντελής έλλειψη οποιουδήποτε
αρνητικού σχολίου του Ντόναλτ Τράμπ για την Τουρκία, δεν σημαίνουν απαραίτητα επιδοκιμασία των πεπραγμένων της
Τουρκίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Ούτε και η προσπάθεια δικαιολογίας του Ρ.Τ. Ερντογάν για την θέση υπέρ του Ιράκ που πήρε η Τουρκία στην δολοφονία
του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί («Ο Τούρκος Πρόεδρος υπολογίζει την κοινή γνώμη στη χώρα του, ενώ στην
πραγματικότητα δεν εννοεί όσα λέει»). Άλλωστε ο Έλληνας πρωθυπουργός βρήκε θαυμάσια ευκαιρία να θέσει «εμφατικά
όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα» και να ξεκαθαρίσει στην αμερικανική πλευρά ότι «δεν
θα δείξουμε καμία ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». Όλα όμως αυτά εντάσσονται στην συνήθη
διπλωματική πρακτική που τις περισσότερες φορές δεν έχει κανένα αντίκρισμα.
Στο κρίσιμο πεδίο των μεγάλων συμφερόντων όμως, όπου η μάχη είναι αδυσώπητη, η Ελλάδα παρουσιάζει τεράστια
πλεονεκτήματα. Τα συμφέροντά της ταυτίζονται απόλυτα, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, με πολύ ισχυρούς
παίκτες της διεθνούς σκηνής: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες Αραβικές χώρες, Ισραήλ κ.α.
Το ζητούμενο παραμένει αν θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει, διατηρώντας σταθερή την πορεία προς τα βράχια που έχει ήδη
πάρει η Ερντογανική Τουρκία…
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Ελλάς, Γαλλία... συμμαχία με αιχμή Τουρκία και προσφυγικό
efsyn.gr 29.01.2020,
Αβρότητες, καλά λόγια και
γενικόλογες διατυπώσεις με την
τουρκική προκλητικότητα και
το προσφυγικό στο επίκεντρο
περιελάμβαναν οι κοινές δηλώσεις
του Εμανουέλ Μακρόν και του
Κυριάκου Μητσοτάκη από το
Παρίσι.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε
ιδιαίτερα ευτυχής για την
ανταλλαγή απόψεων που είχε
τους τελευταίους μήνες με τον
πρωθυπουργό και σημείωσε ότι
Γαλλία και Ελλάδα έχουν κοινό στρατηγικό, γεωπολιτικό όραμα στη Μεσόγειο.
«Μιλήσαμε για το κομμάτι της ασφάλειας, ιδιαίτερα της ανατολικής Μεσογείου και σε αυτό το
σημείο επαναβεβαιώνω τη δική μας θέση στο πλαίσιο Ε.Ε. και NATO: Η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα
και την Κύπρο, καταδικάζοντας τις προκλήσεις της Τουρκίας. Καταδικάσαμε με σαφή τρόπο τη
συμφωνία Τουρκίας Λιβύης» είπε ο Εμ. Μακρόν.
Τοποθετήθηκε, ακόμη, για τα ζητήματα τις περαιτέρω συνεργασίας στο ζήτημα της ασφάλειας, κάνοντας
λόγο για κοινές θέσεις και πρωτοβουλίες και συμπληρώνοντας ότι «αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση
θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος Φλεβάρη ο Γάλλος υπουργός Άμυνας θα
επισκεφθεί την Αθήνα. Μιλάμε για μια βιομηχανική συνεργασία και για κοινές επιχειρήσεις. Επιπλέον
θα θέλαμε να δούμε και άλλες όμορες χώρες να εμπλέκονται. Δεν στρεφόμαστε απέναντι κανενός».
«Μιλήσαμε για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είμαι σίγουρος ότι οι γαλλικές
επιχειρήσεις έμειναν στο πλευρό της Ελλάδας και θα το πράξουν ξανά. Τώρα πρέπει να συνεχιστούν οι
επενδύσεις που θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο» είπε αναφερόμενος στην οικονομική συνεργασία μεταξύ
των δύο χωρών.
Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε ξεχωριστή αναφορά στο κομμάτι του προσφυγικού/μεταναστευτικού
δηλώνοντας ότι η χώρα του και η Ελλάδα έχουν «ένα όραμα που συγκλίνει απολύτως».
«Η Γαλλία θα είναι στο πλευρό σας διότι ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε έτσω ώστε
να επιστρέψετε στις χώρες τους τους παράνομους μετανάστες. Μαζί θα προωθήσουμε τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις στο συγκεκριμένο πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την εποπτεία του Μαργαρίτη
Σχοινά θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο ασύλου και μετανάστευσης. Επιτέλους η Ευρώπη ελπίζουμε να
έχει κοινή μεταναστευτική πολιτική» είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με καλά λόγια και για τις ελληνικές δεσμεύσεις αναφορικά με τη νέα
πράσινη συμφωνία.
Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι κοινή η καταδίκη από Ελλάδα και Γαλλία της
παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας «τόσο στις θάλασσες της Κύπρου όσο και με το απολύτως
άκυρο έγγραφο που υπέγραψε με ένα μέρος της πολιτικής τάξης της Λιβύης».
«Οποιαδήποτε πολιτική λύση στη Λιβύη έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ακύρωση του μνημονίου
Τουρκίας-Λιβύης» πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαπιστώθηκε συναντίληψη με τη Γαλλία σε όλο το φάσμα των
ευρωπαϊκών θεμάτων προτού κάνει ξεχωριστή αναφορά στην οικονομία.
«Η Γαλλία από την πρώτη στιγμή ήταν συμπαραστάτης μας στον αγώνα για χαμηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα. Έχει έρθει η ώρα πια να διεκδικήσουμε τη μείωση των πλεονασμάτων και να ξαναμπούμε
σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης» είπε ο Κ. Μητσοτάκης εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Γαλλία θα
είναι σύμμαχος προς αυτή την κατεύθυνση.
Προανήγγειλε, ακόμη, ελληνικό αίτημα για αυξημένους πόρους από το ταμείο συνοχής, στο πλαίσιο των
επαφών που θα έχει στις Βρυξέλλες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε αρκετή ώρα και για το προσφυγικό ζήτημα αναφέροντας ότι η Ελλάδα
και η Γαλλία συμφωνούν ότι τρία είναι τα κλειδιά να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο:
• Πρώτον τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη όλης της Ευρώπης και να ενταθούν
οι επιστροφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Δεύτερον ότι η κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας εξακολουθεί να είναι χρήσιμη υπό την προϋπόθεση ότι
τηρείται και από την Τουρκία.
• Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να εκδηλώνεται σε πανευρωπαϊκή βάση. Διεκδικούμε και
συμφωνούμε σε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου.
«Με τον πρόεδρο Μακρόν, τέλος, συντασσόμαστε στην ίδια πλευρά απέναντι στα ζητήματα κλιματικής
κρίσης. Έχει έρθει η ώρα όχι μόνο να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία του Παρισιού, αλλά να την
πάμε και ένα βήματα παραπέρα» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα.

Η “ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ”

Ο σύλλογος υπερηλίκων του Σούρεη και
περιχώρων σας προσκαλεί όλους να έρθετε
στο Καφενείο του Σούρεη
την ΠΕΜΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ωρες:12.00 μέχρι 4 μ.μ.
Ελάτε να γιορτάσουμε την ημέρα αυτή παρέα και
να ψήσουμε σουβλάκια και χοιρινές μπριζόλες.
Τηλέφωνο Καφενείου :778-395-0225

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ
Το Καναδικό Υπουργείο Υγείας στο δελτίο που έξέδωσε για
τον Coronavirus είναι η ανώτερη αναπνευστική μόλυνση που
επηρεάζει την Κίνα είvαι αρκετά σοβαρή. Ο ιός που προκαλεί
αυτό είναι πολύ ισχυρός και είναι ενθεκτικός στα υπάρχοντα
αντιβιοτικά. ( Ο ιός δεν είναι βακτηριακή λοίμωξη και συνεπώς
δεν μπορεί να αντμετωπισθεί με αντιβιοτικά).
Η μέθοδος πρόληψης είναι τώρα να κρατήσετε τον λαιμό σας
υγρό, να μην αφήσετε τον λαιμό σας να στεγνώσει. Μην κρατάτε
λοιπόν την δίψα σας, γιατί μόλις στεγνώσει η μεμβράνη στο λαι
μός σας ο ιός θα εισβάλει στο σώμα σας μέσα σε δέκα (10) λεπτά.
Πιείτε 50-80cc ζεστό νερό, 30-50cc για τα παιδιά ανάλογα με
την ηλικία. Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι ο λαιμός σας είναι
ξηρός, μην περιμένετε, κρατήστε το νερό στο χέρι. Μην πίνετε
άφθονο σε μια στιγμή. Καθώς δεν βοηθά. Αντίθετα, συνεχίστε να
κρατάτε τον λαιμό σας υγρό. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, μην πάτε
σε πολυσύχναστους χώρους, φορέστε μάσκα όπως απαιτείται
ειδικά σε τραίνο ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αποφύγετε τα τηγανιτά ή πικάντικα τρόφιμα και φορτίστε την
βιταμίνη C.
Τα συμπώματα / περιγραφή είναι:
1, Επαναλαμβανόμενος πυρετός.
2. Παρατατεμένος βήχας μετά από πυρετό.
3. τα παιδιά είναι πιό επιρρεπή.
4. Οι ενήλικες συνήθως αισθάνονται άβολα, κεφαλαλγία και
κυρίως αναπνευστική ασθένεια, πνευμονία στα πνευμόνια.
Αυτή η ασθένεια είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Τακτικό πλύσιμο
χεριών, μην έρχεστε σε επαφή με ζώα, μην τρώτε άψητα κρέατα
και αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με αίμα από ζώα και
κόπρανα.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Από 12 το 4 μ.μ

Η Διεύθυνσή μας είναι:13181 96 Avenue, Surrey, B.C.
Τηλέφωνο: 604-496-5099
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Ερευνα: Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αυξάνουν σημαντικά
τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων των πνευμόνων
Τ

ο ηλεκτρονικό τσιγάρο
αυξάνει σημαντικά τον
κίνδυνο του ατμιστή να
εμφανίσει κάποια χρόνια
πάθηση των πνευμόνων,
όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα,
το εμφύσημα ή η χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ), σύμφωνα με μια νέα
αμερικανική επιστημονική
έρευνα, την πρώτη του είδους
της που έγινε σε βάθος χρόνου
και σε ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα όλου του ενήλικου
πληθυσμού των ΗΠΑ.
Η μελέτη βρήκε επίσης ότι οι
άνθρωποι που χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικό τσιγάρο και
παράλληλα καπνίζουν κανονικό
τσιγάρο - κάτι που κάνουν οι περισσότεροι ατμιστές- αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης χρόνιας πνευμονοπάθειας, σε σχέση με όσους είναι μόνο ατμιστές ή μόνο καπνιστές.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή ιατρικής Στάντον Γκλαντς του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό
προληπτικής ιατρικής “American Journal of Preventive Medicine”, ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερα
από 36.000 άτομα, τα οποία δεν είχαν καμία πάθηση πνευμόνων στην αρχή της έρευνας.
Η παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων για μια τριετία παρέχει, σύμφωνα με τους ερευνητές, τις πιο
βάσιμες ενδείξεις από κάθε προηγούμενη μελέτη ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου συνδέεται με
αυξημένη πιθανότητα κατά περίπου 30% για την εμφάνιση κάποιας πάθησης των πνευμόνων.
«Συμπεράναμε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι επιβλαβή από μόνα τους και οι συνέπειες τους είναι
ανεξάρτητες από το αν κανείς καπνίζει κανονικά τσιγάρα», δήλωσε ο δρ Γκλαντς.
Διαπιστώθηκε πάντως ότι ο κίνδυνος του κανονικού τσιγάρου είναι σαφώς μεγαλύτερος από ό,τι
του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ενώ οι τωρινοί και οι πρώην ατμιστές είναι 1,3 φορές πιθανότερο να
αναπτύξουν χρόνια πάθηση των πνευμόνων, ο κίνδυνος είναι κατά 2,6 φορές μεγαλύτερος για τους
καπνιστές. Για όσους είναι παράλληλα ατμιστές και καπνιστές, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος
(υπερτριπλάσιος).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ–ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Μάνος Ζαχαριουδάκης, κλινικός ψυχολόγος.
Την παρουσίαση και τη συζήτηση ΣΥΝΤΌΝΙΣΕ ο δημοσιογράφος
Δημήτρης Χορταριάς, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λία Γκουντρουμπή: ‘Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΟΙ
ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φιλοξένησε στους χώρους του την
εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της Λίας Γκουντρουμπή
‘Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ’, Αθήνα,
Εκδόσεις Επίκεντρο. Η εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης έγινε
την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στις 6.30μμ στην αίθουσα του 1ου
ορόφου του κτηρίου Τσικρίκη (γωνία Ιάσωνος και Γαμβέτα). Το
βιβλίο, είναι μια κατάθεση ψυχής της συγγραφέως για το θέμα που
απασχολεί χιλιάδες γυναίκες.
Η Λία Γκουντρουμπή είναι και Υποψήφια Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο πάνελ της
βιβλιοπαρουσίασης, εκτός της συγγραφέως, συμμετείχαν οι εξής:
•η Άσπα Γοσποδίνη, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
•ο Φώτης Χατζηδημητρίου, ιατρός βιοπαθολόγος,
-ΕΥΒΟΙΑΣ.

Τρεις αιτίες που τα μαλλιά σας
γερνάνε πρόωρα
16/11/2014

«Οι διπλοί χρήστες - κάτι που συμβαίνει με τους περισσότερους χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρουέχουν τον συνδυασμένο κίνδυνο των ηλεκτρονικών και των συμβατικών τσιγάρων, συνεπώς είναι στην
πραγματικότητα σε χειρότερη θέση από ό,τι οι απλοί καπνιστές», ανέφερε ο Γκλαντς.
Η νέα μελέτη έρχεται σε μια περίοδο που διεθνώς συζητείται έντονα κατά πόσο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
πρέπει να προβληθούν ως εργαλείο για τη μείωση της ζημιάς που υφίστανται οι καπνιστές. Αν και οι
ερευνητές βρήκαν ότι η στροφή από το κάπνισμα στο άτμισμα μειώνει τον κίνδυνο για την εμφάνιση
πάθησης των πνευμόνων, λιγότερο από το 1% των συμμετεχόντων στην έρευνα είχαν γίνει αποκλειστικοί
ατμιστές, καθώς η συντριπτική πλειονότητα δεν έχει εγκαταλείψει τον παραδοσιακό καπνό.
«Η στροφή από τα συμβατικά τσιγάρα αποκλειστικά στα ηλεκτρονικά θα μπορούσε να μειώσει τον
κίνδυνο για παθήσεις των πνευμόνων, όμως πολύ λίγοι άνθρωποι κάνουν κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι
καπνιστές απλώς προσθέτουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο και γίνονται διπλοί χρήστες, πράγμα που αυξάνει
σημαντικά τον κίνδυνο τους», τόνισε ο Γκλαντς.
«Η νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει νέες ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν μακροπρόθεσμες
αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και τελικά επιδεινώνουν την επιδημία του καπνίσματος», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι επιπτώσεις της γήρανσης στα μαλλιά ξεκινούν πολύ πριν
φτάσουμε στο σημείο να δούμε τις πρώτες άσπρες τρίχες στον
καθρέφτη. Αντίθετα με το δέρμα, η γήρανση των μαλλιών δεν
γίνεται άμεσα αντιληπτή .
Αν έχετε, ωστόσο, παρατηρήσει ότι οι τρίχες στα μαλλιά σας
είναι τώρα τελευταία πιο λεπτές, ξηρές και εύθραυστες, τότε
μπορεί να ευθύνεται ένας ή και περισσότεροι από τους παρακάτω
παράγοντες για αυτό:

Στρες

Η απώλεια και η λέπτυνση των τριχών μπορεί να προκληθεί
από το στρες, αλλά τα αποτελέσματα να γίνουν εμφανή με
καθυστέρηση μηνών. Όταν ο οργανισμός έχει αυξημένα επίπεδα
στρες, τα θυλάκια των τριχών σας υπόκεινται ένα είδος σοκ
ή αδράνειας και διακόπτεται για αρκετό χρονικό διάστημα η
ανάπτυξη των μαλλιών. Όταν, εν τέλει, αρχίσουν οι νέες τρίχες
να μεγαλώνουν ξανά, “σπρώχνουν” προς τα έξω τις παλιές,
γηρασμένες, τρίχες και αυτό προκαλεί απώλεια μαλλιών και
λέπτυνση της τρίχας.

Ορμόνες

Η αυξομείωση στα επίπεδα ορμονών είναι ένας από τους πιο
συνηθισμένους παράγοντες γήρανσης των μαλλιών. Οι ορμόνες
επηρεάζουν τα μαλλιά σας με τρόπο παρόμοιο με το στρες. Οι
αυξομειώσεις στις ορμόνες προκαλούν στρες στον οργανισμό
και οδηγούν στην διακοπή της ανάπτυξης των τριχών. Μπορεί,
ωστόσο, αυτή η σχέση να λειτουργεί και αμφίδρομα. Δηλαδή
το αυξημένο στρες, προκαλεί διαταραχές στο επίπεδο ορμονών
και αυτό αλλάζει την εμφάνιση και την ισχύ των τριχών στα
μαλλιά σας. Μερικοί παράγοντες που προκαλούν αυτή τη
λειτουργία μπορεί να είναι τα ορμονικά αντισυλληπτικά (δηλαδή
αντισυλληπτικά χάπια ή ορμονικές ενδομήτριες συσκευές), η
εγκυμοσύνη, η ορμονική θεραπεία και η εμμηνόπαυση.

Διατροφή

Οι διατροφικές ελλείψεις είναι δύσκολο να προσδιοριστούν,
ώστε να ξέρετε με ακρίβεια ποιες είναι εκείνες οι ουσίες που
τις χρειάζονται τα μαλλιά σας, αλλά δεν παίρνετε σε αρκετή
ποσότητα. Τις περισσότερες φορές, οι “ένοχες” συνθήκες σε
αυτή την περίπτωση είναι η υψηλή χοληστερόλη και η έλλειψη
βιταμινών του συμπλέγματος Β, σιδήρου, πρωτεΐνης και
βιταμίνης C. Για να αντιμετωπίσετε τις διατροφικές ελλείψεις ως
μία από τις αιτίες γήρανσης στα μαλλιά, φροντίστε η διατροφή
σας να είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β,
πρωτεΐνη, σίδηρο και βιταμίνη C, ενώ καλό είναι να περιορίσετε
την κατανάλωση λιπαρών και τηγανητών.

ΠΕΝΘΗ
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1935-2020
Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 24 Ιανουαρίου 2020 ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ,
γεννήθηκε στο νησί Άνδρο
στις 12 Απριλίου 1935.
Το 1963 γνώρισε την
σύζυγό του Μαργαρίτα
Κάβουρα στη Βικτώρια.
Παντρεύτηκαν το 1964
και μετακόμισαν στο
Βανκούβερ, όπου απέκτησαν δυο κόρες και ξεκίνησε
την επιτυχή επιχείρηση
στα υδραυλικά.
Ο Γεώργιος Βασταρδής ήταν ενεργό μέλος
της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ.
Το τρισάγιο έγινε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 7.00 μ.μ. και
η κηδεία την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου στις 10.00 π.μ., η ταφή έγινε
στο κοιμητήριο στο Forest Lawn Burnaby.
Στην σύζυγό του Μαργαρίτα, στα παιδιά του Mary
(Anthony) and Joana και στα έξι εγγόνια του Georgia,
Jenna, Margarita, Dem, Dimitri and Lexi, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

Half of Canadians say crime is rising in
their communities, as confidence in police, courts wanes
Percentage of Canadians who perceive an increase in crime up from 30% to 48% over past six
years
January 10, 2019 – Crime rates in Canada dropped precipitously from 1991 until 2014, falling more
than 50 per cent during that period. Since then, however, crime rates have ticked upward in each of the
past four years for which data is available.
A new study from the Angus Reid Institute, the latest in a biennial series gauging Canadians experiences with and opinions of the justice system, finds public perceptions in their communities following that
same trend.
Indeed, half of Canadians (48%) now say that crime has increased in their community over the past five
years, up from 42 per cent in 2018 and 30 per cent in 2014.
The proportion of Canadians holding this view is considerably higher in the western provinces of British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba. In each region, six-in-ten residents or more say
they are perceiving more crime now than five years ago.
Additionally, confidence in the RCMP and local police forces continues to decline. While at least half
of Canadians still have confidence in each organization, the proportion saying this dropped in 2018 and
again in this latest data.

Half of Canadians disapprove of airstrike on Suleimani; two-thirds say the world is now more dangerous
Politics drives opinion: past CPC voters say strike was the right call, most Liberal, NDP voters
disagree
January 21, 2020 – As Canadians continue to grieve for the 57 fellow citizens who were killed when
Ukraine International Airlines Flight 752 was shot down by Iran, they are also expressing opinions about
events that occurred in the days leading up to the tragedy.
The results of a new public opinion survey from the non-profit Angus Reid Institute indicate just over
half (52%) disapprove of the U.S. airstrike that resulted in the death of a key Iranian general, Qassim
Suleimani.
In retaliation for that airstrike, Iran launched ballistic missile strikes on two military bases housing U.S.
and Canadian troops. Flight 752 crashed shortly after takeoff from Tehran’s airport, hours later.
Despite the relative calm that
has descended in the Middle
East after the U.S. and Iran each
claimed victory in the
escalating tensions, two-thirds
of Canadians (66%) now see
the world as a “more dangerous
place” after Suleimani’s death.

www.angusreid.org

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

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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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

THE EPIPHANY FEAST IN VANQUAVER BC
Τhe Epiphany is a great annual Christian feast of the memory of the baptism of Jesus Christ in the Jordan River by St. John the Baptist. It is celebrated on the 6th of January and is the third and last feast of
the Twelve Days (Christmas holidays). The name arises from the reveal of the three persons of the Holy
Trinity that occurred according to three relevant evangelical passages.
Epiphany is one of the most sacred Greek Orthodox celebrations, rich in many Christian traditions which
also date back to ancient times.
In Kitsilano the “blessing of the waters” was performing Sunday January 5th, 2020 by the three Greek
Orthodox Priests of the Greek Community. Father Odisseys Drosos of the St. George Greek Orthodox
Cathedral, Father Timoleon Prattas of the Greek Orthodox Church, Sts Nicolas & Dimitrios and Father
Konstantinos Kaltsidis of the Greek Orthodox Church, of Sts Kostantinos & Eleni, attended by lots of
parishioners. After the blessing of the water they return to the Greek Community Centre for lunch.
Kostas Karatsikis
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THANK YOU FOR
CELEBRATING
WITH US!
It was a blustery winter
day, but our brave divers
made it! Here’s to next
year!
A cross went missing in the
crazy sea for a moment and
were thankfully retrieved what a day!
Thanks to the gentleman
who returned it to us : We
thank the following people
for their support in making
this event possible:
-Stavros Tsiodras: Courtesy Bus
-Tony Hicks: Audio
equipment
-Bill Economos: Crosses
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