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Με εθνικά θέματα το χριστουγεννιάτικο μήνυμα Συγκίνηση για την απώλεια
του Προέδρου της Δημοκρατίας στους ομογενείς του Θάνου Μικρούτσικου
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

28.12.2019 Η Καθημερινή

Τις θέσεις της Ελλάδας στα
εθνικά θέματα περιελάμβανε
το μήνυμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας, κ.
ΠροκόπηΠαυλόπουλου, στις
Ελληνίδες και τους Έλληνες του
εξωτερικού με την ευκαιρία των
εορτών των Χριστουγέννων και
του νέου έτους 2019.

και του νέου έτους 2019.

Μήνυμα προς τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες του εξωτερικού
απευθύνει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, κ. Προκόπης
Παυλόπουλος, με την ευκαιρία
των εορτών των Χριστουγέννων

“Ελληνίδες και Έλληνες του Εξωτερικού,
Θέλω να σας διαβεβαιώσω -και ως προς τούτο είμαι, απέναντί σας, απολύτως ευθύς και ειλικρινής- ότι
αυτή η κατ’ έτος επικοινωνία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
αφενός μου δημιουργεί εύλογα αισθήματα Εθνικής Υπερηφάνειας.Αφετέρου δε με στηρίζει, και μάλιστα
πολλαπλώς, κατά την επιτέλεση της αποστολής μου για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος
υπέρ του Λαού μας και του Έθνους μας.
Τα αισθήματά μου αυτά τα δημιουργεί η δική σας αξιοθαύμαστη πορεία στις Χώρες όπου ζείτε και
αναπτύσσετε την προσωπικότητά σας, καθώς και η ανεκτίμητη διαχρονική προσφορά σας στην Πατρίδα
μας. Προσφορά, την οποία η απόστασή σας απ’ αυτήν όχι μόνον δεν μειώνει αλλά, όλως αντιθέτως,
ενισχύει ολοένα και περισσότερο, όπως αποδεικνύετε αδιαλείπτως και εμπράκτως.
Το 2019 ανατέλλει για την Ελλάδα μας υπό όρους που δικαιολογούν βεβαίως εύλογες ελπίδες, πλην
όμως θέτουν εξίσου όλους μας -και κυρίως όσους από εμάς επωμιζόμαστε το βάρος για τις αποφάσεις
ως προς το μέλλον του Τόπου μας- προ των ευθυνών μας.
Α. Με την έννοια ότι, ύστερα από μια μακρά περίοδο βαθιάς και επώδυνης κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης, μπορούμε και πρέπει να βρούμε τον Εθνικό μας βηματισμό, διδασκόμενοι από τα λάθη μας αλλά
και, πρωτίστως, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες δυνατότητες των Ελλήνων στον σύγχρονο ταραγμένο
Κόσμο.
Β. Διευκρινίζω μ’ έμφαση ότι ο καιρός των ελπίδων που ανοίγεται μπροστά μας μπορεί ν’ αποδώσει
καρπούς για την Πατρίδα μας μόνον εφόσον έχουμε πλήρη συναίσθηση ότι ο δρόμος μας παραμένει
ανηφορικός καθώς και ότι η Ελλάδα, με βάση την Ιστορία της και τον Πολιτισμό της, καταξιώνεται
όταν αγωνίζεται όχι μόνο για τον Λαό μας και το Έθνος μας αλλά και γι’ αυτό που της αναλογεί, ως
αναπόσπαστου μέλους της Διεθνούς Κοινότητας και της Μεγάλης Ευρωπαϊκής μας Οικογένειας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τις ελπίδες που προεξέθεσα και την αποστολή που περιέγραψα αιτιολογούν όχι μόνον η ανυπέρβλητη
Εθνική μας Κληρονομιά αλλά και η σύγχρονη, άκρως ισχυρή, γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας,
ως «προκεχωρημένου φυλακίου» της Δύσης και της Ευρώπης προς την Ανατολή. Θέση, η οποία
μας παρέχει πλέον τα μέσα ν’ αγωνισθούμε, αποδεικνύοντας τι σημαίνει Ελλάδα και τι μπορούν να
πράξουν οι Έλληνες, όχι μόνο για τον Λαό μας και το Έθνος μας. Αλλά και για την ολοκλήρωση
του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και την άμυνά του απέναντι στα λαϊκιστικά μορφώματα που το
επιβουλεύονται, καθώς και για την εμπέδωση, στο πεδίο της Διεθνούς Κοινότητας, των θεμελιωδών
αρχών και αξιών της Ειρήνης, του Ανθρωπισμού, της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, κατ’ εξοχήν δε
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Υπ’ αυτό το πνεύμα, ήτοι της Ελλάδας που κατανοεί πλήρως τον ρόλο της ως Χώρας, η οποία έχει
ιστορικό χρέος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας, ιδίως στους χαλεπούς
καιρούς μας, εμείς, οι Έλληνες, υπερασπιζόμαστε και τα Εθνικά μας Θέματα, έχοντας την πεποίθηση
ότι μέσω αυτών υπερασπιζόμαστε, με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, και την ευρωπαϊκή και την διεθνή
νομιμότητα. Και το πράττουμε υπό όρους αρραγούς ενότητας, αναλογιζόμενοι πως ό,τι μεγάλο και
σημαντικό το επιτύχαμε ενωμένοι, ενώ οι διχασμοί μας στοίχισαν τραγωδίες, ακόμη και κομμάτια του
Εθνικού μας Κορμού. Επειδή δε η συμπαράστασή σας στην υπεράσπιση των Εθνικών μας Θεμάτων
ήταν και είναι διαχρονικώς ανεκτίμητη, επιτρέψατέ μου να υπενθυμίσω τις αντίστοιχες θέσεις μας ως
προς τα εξής τρία εξ αυτών:
Α. Ως προς το Κυπριακό -και με την αυτονόητη βεβαίως διευκρίνιση ότι αυτό αποτελεί διεθνές και,
κυρίως, ευρωπαϊκό ζήτημα- επιδιώκουμε, το συντομότερο δυνατό, την δίκαιη και βιώσιμη λύση
του. Όμως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι νοητή
με περιορισμένη κυριαρχία, την οποία θα προκαλούσαν στρατεύματα κατοχής και αναχρονιστικές
εγγυήσεις τρίτων. Τούτο είναι αντίθετο προς κάθε έννοια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, ιδίως
δε αντίθετο προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
ήδη έχουν εφαρμοσθεί έναντι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Επιπλέον δε, θα
δημιουργούσε ένα επικίνδυνο ως και καταστροφικό προηγούμενο για την κυριαρχία κάθε κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Ως προς τις Eλληνοτουρκικές σχέσεις, επιδιώκουμε αποδεδειγμένως σχέσεις φιλίας και καλής
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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μεγάλος μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος έφυγε
από την ζωή χθες Σάββατο σε ηλικία 72 ετών. Υπέστη
καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο,
όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό λόγω των
προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.
Η πολιτική κηδεία του Θάνου Μικρούτσικου θα γίνει την Δευτέρα
30 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30, στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.
Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Θάνος Μικρούτσικος, έστελνε το δικό του
μήνυμα από το νοσοκομείο όπου έδινε τον δικό του αγώνα: «Σας
γράφω γιατί αισθάνομαι πιο δυνατός και είμαι σίγουρος ότι θα σας
συναντήσω σύντομα. “Το ζήτημα δεν είναι να είσαι αιχμάλωτος.
Το να μην παραδίνεσαι αυτό είναι”, που λέει και ο αγαπημένος
μου Χικμέτ. (...) Αυτές τις μέρες χρειάστηκε πολλές φορές να
κάνω μετάγγιση αίματος. Το ίδιο και οι άνθρωποι στους διπλανούς
θαλάμους. Σκεφτόμουνα, αντί για δώρο φέτος, να δώσετε αίμα.
Για τον Θ.Μ. Για κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτές τις γιορτές
σκεφτείτε τους άλλους και γίνετε αιμοδότες...»
Η είδηση του θανάτου έχει σκορπίσει πανελλήνια συγκίνηση. «Με
τη μοναδική μουσική του, αλλά και την πολιτική και κοινωνική
του παρουσία, ο Θάνος Μικρούτσικος σφράγισε την εποχή μας.
Τον αποχαιρετούμε καθώς ξεκίνησε να συναντήσει το Σταυρό του
Νότου. Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του» έγραψε στο Twitter
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 1947 στην Πάτρα. Ήταν
μεγαλύτερος αδελφός του μουσικού και τηλεπαρουσιαστή Ανδρέα
Μικρούτσικου. Ο Θάνος Μικρούτσικος ξεκίνησε τις μουσικές
σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών
και στο Ελληνικό Ωδείο (πιάνο, θεωρία, αρμονία). Ακολούθησαν
οι σπουδές και η αποφοίτησή του από το μαθηματικό τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία,
αντίστιξη, φούγκα και σύνθεση με τον καθηγητή-συνθέτη Γ.Α.
Παπαϊωάννου.
Άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά επίσημα
εμφανίστηκε το 1975, με το δίσκο «Πολιτικά τραγούδια». Συνέχισε
την πορεία του ως στρατευμένος δημιουργός μελοποιώντας
Γιάννη Ρίτσο, Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Μάνο Ελευθερίου,
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Η νέα Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Βανκούβερ, κα Ελένη Γεωργοπούλου,
έφθασε στο Βανκούβερ στις 21 Αυγούστου 2019. Έχει σπουδάσει νομικά στη
Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από
όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό (Master’s Degree) στο Διεθνές, Ευρωπαϊκό και
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, συμμετείχε σε πολυάριθμα σεμινάρια (στην
Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στη Γαλλία), τα οποία αφορούσαν την
αγγλική νομική ορολογία και τις δικαστικές δικαιοδοσίες και διαδικασίες στη
Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάσθηκε ως ερευνήτρια στο Διπλωματικό
και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ως βοηθός
διδασκαλίας σε ιδιωτικό κολλέγιο και ως βιβλιοθηκονόμος στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο, εργάσθηκε ως δικηγόρος
στην Αθήνα, αρχικά στο δικηγορικό γραφείο των γονέων της, στη συνέχεια στη
δικηγορική εταιρία «Παμπούκης-Φλογαΐτης-Σιούτη» και έπειτα στην Εμπορική
Τράπεζα της Ελλάδος.
Το 2000 διορίσθηκε ως Ακόλουθος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, όπου
υπηρέτησε έως το 2004.
Το 2004 μετατέθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο, όπου υπηρέτησε
μέχρι το 2008.
Το 2008 μετατέθηκε ως Πρόξενος και στη συνέχεια ως Επιτετραμμένη στην
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λίμα του Περού, όπου υπηρέτησε έως το 2011.
Το 2011 επέστρεψε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, όπου υπηρέτησε έως
το 2015.
Το 2015 μετατέθηκε ως Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Μαριούπολη της
Ουκρανίας, όπου υπηρέτησε έως τον Αύγουστο 2019, οπότε και μετατέθηκε ως
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ.
Ομιλεί, πέραν της ελληνικής και της αγγλικής, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και
ρωσικά.
Είναι παντρεμένη με τον κ. Κυριάκο Τσούλη, αστυνομικό εν αποστρατεία, και
έχουν τρία παιδιά, τον Βασίλη, τη Δάφνη και τη Ρέα.
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Το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Συλλόγου «Grecian Seniors B.C.»
Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η φετινή εκδήλωση του κατά
το πλείστον γυναικείου συλλόγου «Grecian Seniors B.C.» στο εστιατόριο ΑΝΔΡΕΑΣ στο Βόρειο
Βανκούβερ του κ. Ανδρέα Αρσονιάδη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο π. Οδυσσσέας
Δρόσσος και ο π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος με την πρεσβυτέρα.
Περίπου 120 άτομα επιβιβάσθηκαν σε δυο μισθωτά Λεωφορεία από την Δυτική Μπροντγουεη για να
μεταφέρουν τα μέλη του συλλόγου στο εστιατόριο.
Στην Πρόεδρο κα Νιόβη Στεργίου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τις προσπάθειες που
καταβάλουν για να ψυχαγωγούν μια φορά την εβδομάδα στα 40 μέλη που συγκεντρώνεται και πάνω από
εκατό άτομα στις εκδρομές και στα κοντινά ταξίδια με τα λεωφορεία που διοργανώνουν ετησίως, θα
πρέπει όλοι να τους συγχαρούμε για την εξαιρετική υπηρεσία που προσφέρουν στα ηλικιωμένα μέλη και
φίλους του συλλόγου.
Το Χριστουγεννιάτικο γεύμα μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα του εστιατιρίου, το καλό φαγητό και η
ιδιαίτερη εξυπηρέτηση και φιλοξενία του ιδιοκτήτη απέσπασε την αγάπη όλων των παρευρισκομένων.
Τελειώνοντας το φαγητό τραγούδησαν τα Κάλαντα και χριστιανικά τραγούδια. Η Πρόεδρος στο τέλος
ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα.
Κώστας Καρατσίκης
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Prime Minister and Deputy Prime Minister speak
with First Ministers on the new North American
Free Trade Agreement
4

December 11, 2019
Ottawa, Ontario
Prime Minister Justin Trudeau and Deputy Prime Minister and Minister of Intergovernmental Affairs
Chrystia Freeland spoke today with provincial and territorial Premiers to discuss the new North American Free Trade Agreement (NAFTA).
Canada, the United States, and Mexico have agreed to amendments that will ensure that rules-based trade
between the three countries will continue to support the economic prosperity of our people and the global
competitiveness of North America as a region, ultimately making NAFTA better.
The Prime Minister, Deputy Prime Minister and Premiers noted that the modernization of NAFTA is of
critical importance for the three countries and for the provinces and territories. The Prime Minister and
Deputy Prime Minister highlighted that this progressive trade agreement will be profoundly beneficial
for our economies, for Canadian families, and for the middle class. They noted that NAFTA is essential
for hundreds of thousands of Canadian workers, preserving critical cross-border supply chains and significantly increasing workers’ rights across North America.
The Prime Minister, Deputy Prime Minister and Premiers discussed the close collaboration between Canadian negotiators and officials from the provinces and territories. The Prime Minister thanked the Premiers for joining together in a whole-of-Canada effort, and acknowledged their hard work and support
during the negotiation over the past years. The Prime Minister committed to continued engagement with
Premiers as the three countries work toward ratification and implementation of the new NAFTA. The
Prime Minister, Deputy Prime Minister and Premiers noted that provinces and territories will continue to
play an important role in promoting Canada’s trade interests and strengthening ties with our international
partners for the benefit of all Canadians.
The Prime Minister and Deputy Prime Minister reaffirmed their commitment to work closely with the
United States and Mexico to ratify and implement the new NAFTA, and to continue to vigorously defend
Canadian interests internationally to obtain the best possible outcomes for Canadians.

Ο πρωθυπουργός και η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
μιλούν με τους πρώτους υπουργούς για τη νέα
συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της Βόρειας
Αμερικής
11 Δεκεμβρίου 2019
Οττάβα, Οντάριο
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό και η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Διακυβερνητικών
Υποθέσεων κ. χρυσή Φρίλαντ μίλησαν σήμερα με επαρχιακούς και εδαφικούς πρωθυπουργούς για να
συζητήσουν τη νέα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής.
Ο Καναδάς, οι “Ηνωμένες Πολιτείες’ και το Μεξικό συμφώνησαν σε τροπολογίες που θα διασφαλίσουν
ότι το εμπόριο βάσει κανόνων μεταξύ των τριών χωρών θα εξακολουθήσει να στηρίζει την οικονομική
ευημερία των λαών μας και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Βόρειας Αμερικής ως περιοχή, στην
τελική βελτίωση της ΝΑFTA.
Ο πρωθυπουργός, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και οι πρωθυπουργοί παρατήρησαν ότι ο
εκσυγχρονισμός της ΝΑFΤΑ είναι κρίσιμης σημασίας για τις τρεις χώρες και τις επαρχίες και τα εδάφη.
Ο πρωθυπουργός και η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισαν ότι αυτή η προοδευτική εμπορική
συμφωνία θα είναι βαθύτατα επωφελής για τις οικονομίες μας, για τις καναδικές οικογένειες και
για τη μεσαία τάξη. Σημείωσαν ότι η ΝΑFΤΑ είναι απαραίτητη για εκατοντάδες χιλιάδες Καναδούς
εργαζομένους, διατηρώντας κρίσιμες διασυνοριακές αλυσίδες εφοδιασμού και αυξάνοντας σημαντικά τα
δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.
Ο πρωθυπουργός, αναπληρωτής πρωθυπουργός και Πρωθυπουργικοί εκπρόσωποι συζήτησαν τη στενή
συνεργασία μεταξύ καναδικών διαπραγματευτών και αξιωματούχων από τις επαρχίες και τα εδάφη. Ο
πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς για την ένταξή τους σε μια προσπάθεια ολόκληρου
του Καναδά, και αναγνώρισε τη σκληρή εργασία τους και την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων τα τελευταία χρόνια. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις δεσμεύσεις του
με τους πρωθυπουργούς, καθώς οι τρεις χώρες εργάζονται προς την κύρωση και την εφαρμογή της νέας
ΝΑFTA. Ο πρωθυπουργός, H αναπληρωτής πρωθυπουργός και οι πρωθυπουργοί παρατήρησαν ότι οι
επαρχίες και τα εδάφη θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των
εμπορικών συμφερόντων του Καναδά και στην ενίσχυση των δεσμών με τους διεθνείς εταίρους μας
προς όφελος όλων των Καναδών.
Ο πρωθυπουργός και η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν
στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό για να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη νέα NAFTA,
και να συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τα καναδικά συμφέροντα διεθνώς για να επιτύχουν το
καλύτερο δυνατό αποτελέσματα για τους Καναδούς.

Have you missed ARX? Subscribe to SFPIRG’s newsletter
to stay updated about SFPIRG programs!
Hello community members and organizations!
The Simon Fraser Public Interest Research Group (SFPIRG) is SFU’s student resource centre, dedicated to engaging
students and community in social and environmental justice! SFPIRG previously ran a program, the Action Research
eXchange (ARX), that connected student researchers with community organizations like yours! You are receiving
this message because your email is subscribed to our old ARX Community Contacts mailing list.
SFPIRG no longer runs the ARX program, and we are in the process of closing down our ARX Community Contacts
mailing list; however, we wanted to give you the opportunity to stay connected with SFPIRG!
Are you or your organization interested in staying updated about events, programs, and other news from SFPIRG? If
so, please visit our website (www.sfpirg.ca) and sign up for our newsletter at the bottom of our homepage (please see
the attached picture to see what the sign-up box looks like). We will be closing our ARX Community Contact mailing list on January 7th, 2020, so if you’d like to stay connected, please sign up for our newsletter by January 6th!
Thank you for the work your organization does, and for your support of social and environmental justice work - at
SFU, across the Lower Mainland, and beyond!
Warmly,
--Craig Pavelich
Director of Communications
Simon Fraser Public Interest Research Group (SFPIRG)
(778) 782 4360 | communications@sfpirg.ca | www.sfpirg.ca

Vancouver Council approves
its first moderate income
rental homes
City of Vancouver - December 13, 2019

Vancouver Council has approved the first two rental projects under
its Moderate Income Rental Pilot Program (MIRHPP), which will
provide much needed below-market housing for individuals, couples
and families.
“The MIRHPP program is the best way we have to build homes for
living wage and middle income households,” said Mayor Kennedy
Stewart. “These below market units are vital for ensuring that our
friends and neighbours are able to stay in Vancouver, and I’m proud
that our Council continues to deliver this much needed housing.”
The first project, located at 2543-2583 Renfrew Street and 2895 East
10th, will deliver 96 new rental homes, with 19 secured at below
market rents, and 35 per cent of these homes will be suitable for
families.
The second project, located at 2603-2655 Renfrew Street, will
deliver 82 rental homes, 18 of which will be permanently secured,
below-market.
Both projects are seven stories, and will have commercial space at
street level, providing easy access to shops and services for local
residents.
“These types of homes are critical to keeping more middle income
households, including our nurses, firefighters, bus drivers and
teachers, housed within the city,” said Gil Kelley, General Manager
of Planning, Urban Design and Sustainability. “To ensure that these
moderate income rental units remain affordable over time, the rent
cannot be increased by more than the maximum annual rate year to
year, and will also be controlled when a new household moves in.”
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. Rents will be set
at a maximum average starting rents of $950 per month for studios,
$1,200 for one-bedroom apartments, $1,600 for two bedrooms and
$2,000 for three bedrooms.
An additional nine projects have reached the rezoning application
stage, including a project at 1805 Larch Street, which will continue
at Public Hearing on Tuesday, December 17 at 6pm.
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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βανκούβερ
εγκρίνει τις πρώτες κατοικίες με μέτρια
εισοδήματα
Βανκούβερ - 13 Δεκεμβρίου, 2019
Το ΔημοτικόΣυμβούλιο του Δήμου Βανκούβερ ενέκρινε τα δύο πρώτα έργα
ενοικίασης στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ενοικίασης μεσαίου
εισοδήματος (MIRHPP), το οποίο θα παρέχει πολύ αναγκαία στέγαση κάτω
από την αγορά για ιδιώτες, ζευγάρια και οικογένειες.
“Το πρόγραμμα MIRHPP είναι ο καλύτερος τρόπος για να οικοδομήσουμε
σπίτια για τους μισθούς και τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος”, δήλωσε
ο δήμαρχος Κένεντι Στιούαρτ. “Αυτές οι κάτω από τις μονάδες της αγοράς
είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι φίλοι και οι γείτονές μας
είναι σε θέση να παραμείνουν στο Βανκούβερ, και είμαι υπερήφανος που το
Συμβούλιο μας συνεχίζει να προσφέρει αυτή την πολύ αναγκαία στέγαση”.
Το πρώτο έργο, που βρίσκεται στην οδό Renfrew 2543-2583 και 2895
Ανατολικά της 10ης, θα παραδώσει 96 νέα Ενοικιαζόμενα σπίτια, με 19
ασφαλισμένα σε χαμηλότερα ενοίκια της αγοράς, και το 35 τοις εκατό
αυτών των σπιτιών θα είναι κατάλληλο για οικογένειες.
Το δεύτερο έργο, που βρίσκεται στην οδό Renfrew 2603-2655, θα
παραδώσει 82 Ενοικιαζόμενα σπίτια, 18 εκ των οποίων θα είναι μόνιμα
ασφαλισμένα, κάτω από την αγορά.
Και τα δύο έργα είναι επτά ορόφους, και θα έχουν εμπορικό χώρο στο
επίπεδο του δρόμου, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα και
υπηρεσίες για τους ντόπιους κατοίκους.
“Αυτά τα είδη σπιτιών είναι κρίσιμα για τη διατήρηση των νοικοκυριών
μεσαίου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτριών,
των πυροσβεστών, των οδηγών λεωφορείων και των δασκάλων μας,
που στεγάζονται στην πόλη”, δήλωσε ο Γκιλ Κέλι, γενικός διευθυντής
σχεδιασμού, αστικού σχεδιασμού και βιωσιμότητας. “Για να διασφαλιστεί
ότι αυτές οι μονάδες ενοικίασης μέτριων εισοδημάτων παραμένουν
προσιτές με την πάροδο του χρόνου, το ενοίκιο δεν μπορεί να αυξηθεί κατά
περισσότερο από το μέγιστο ετήσιο ποσοστό έτους σε έτος, και θα ελέγχεται
επίσης όταν μετακινείται ένα νέο νοικοκυριό.”
Η μέτρια στέγαση ενοικιάσεων εισοδήματος είναι ιδιόκτητη,
κατασκευασμένο με σκοπό στεγαστικό περίβλημα που είναι μόνιμα
ασφαλισμένο και διατίθεται σε νοικοκυριά που κερδίζουν $30.000 έως
$80.000 ανά έτος. Τα ενοίκια θα οριστούν σε ένα μέγιστο μέσο αρχικό
μίσθριο των $950 ανά μήνα για τα Studios, $1.200 για διαμερίσματα
ενός υπνοδωματίου, $1.600 για δύο υπνοδωμάτια και $2.000 για τρία
υπνοδωμάτια.
Επιπλέον εννέα έργα έχουν φθάσει στο στάδιο της υποβολής αιτήσεων,
συμπεριλαμβανομένου ενός έργου στην οδό Πεύκη 1805, το οποίο θα
συνεχιστεί σε δημόσια ακρόαση την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις προτάσεις μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα μας, και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το
mirhpp μπορεί να βρείτε εδώ: www.Vancouver.CA/rentalhousing .
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AHEPA Applauds Passage of
Armenian Genocide
Resolution in the U.S. Senate

WASHINGTON -- In a victory for human rights today, AHEPA
applauds the U.S. Senate’s passage by Unanimous Consent of
S.Res.150, a resolution to affirm the United States record on the
Armenian Genocide, announced Supreme President George G.
Horiates.
“We commend and congratulate the Armenian American community
for its decades of relentless hard work and persistent advocacy to attain the rightful recognition of the Armenian Genocide by the United
States government,” Supreme President Horiates said. “Today, the
U.S. Senate joined the U.S. House of Representatives to affirm a historic truth and a commitment to human rights and ended the United
States’ denial of the first genocide of the 20th century. We also appreciate the resolution’s recognition of a genocide against Greeks by
citing the United States’ history of providing relief to ‘the survivors
of the campaign of genocide against Armenians, Greeks, Assyrians,
Chaldeans, Syriacs, Arameans, Maronites, and other Christians.’
Horiates added, “We are grateful to the champions of the resolution
in the U.S. Senate, Senators Robert Menendez and Ted Cruz, for
their unwavering persistence and dedication to bring the resolution
to the Senate Floor for a vote; and to the resolution’s 28 co-sponsors.
Today, not one Senator objected.
“Finally, we thank community members who responded to all the
action alerts issued and contacted their U.S. Senators. Your advocacy
made a difference.”
________________________________________
Founded in 1922 in Atlanta, Georgia, on the principles that undergirded
its fight for civil rights and against discrimination, bigotry, and hatred
felt at the hands of the Ku Klux Klan, AHEPA is the largest and oldest
grassroots association of American citizens of Greek heritage and Philhellenes with more than 400 chapters across the United States, Canada, and
Europe.
AHEPA’s mission is to promote the ancient Greek ideals of Education,
Philanthropy, Civic Responsibility, and Family and Individual Excellence
through community service and volunteerism.

Η ΑΧΕΠΑ χαιρετίζει το Ψήφισμα της Αρμενικής
Γενοκτονίας στη Γερουσία των ΗΠΑ
Η Ουάσιγκτον-- Σε μια σημερινή νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
ΑΧΕΠΑ χειροκροτεί το ψήφισμα της Γερουσίας των ΗΠΑ με ομόφωνη
συγκατάθεση του S. res. 150, ένα ψήφισμα ρεκόρ των Ηνωμένων Πολιτειών
σχετικά με την αρμενική γενοκτονία, ανακοίνωσε ο ανώτατος Πρόεδρος
Γιώργος Χοριάτης.
“Επαινούμε και συγχαίρουμε την Αρμένικη αμερικανική κοινότητα για τις
δεκαετίες αμείλικτης σκληρής εργασίας της και διαρκούς υπεράσπισης για
να επιτύχει τη νόμιμη αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας από την
κυβέρνηση των “Ηνωμένων Πολιτειών “, δήλωσε ο ανώτατος Πρόεδρος
Χοριάτης. “Σήμερα, η Γερουσία των ΗΠΑ συνήλθε στη Βουλή των
αντιπροσώπων των ΗΠΑ για να επιβεβαιώσει μια ιστορική αλήθεια και
μια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τερμάτισε την άρνηση
των «Ηνωμένων Πολιτειών» για την πρώτη γενοκτονία του 20th αιώνα.
Εκτιμούμε επίσης την αναγνώριση από το ψήφισμα μιας γενοκτονίας κατά
των Ελλήνων επικαλούμενος την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών για την
ανακούφιση “των επιζώντων της εκστρατείας γενοκτονίας κατά Αρμενίων,
Ελλήνων, Ασσύριων, Χαλκιτών, συριακών, Αρμέριων, Μαρωνίτες, και
άλλων χριστιανών.»
Ο Χοριάτης πρόσθεσαν: «είμαστε ευγνώμονες στους πρωταθλητές του
ψηφίσματος στη Γερουσία των ΗΠΑ, τους γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ
και Τεντ Κρουζ, για την ακλόνητη επιμονή τους και την αφοσίωσή τους
να φέρουν το ψήφισμα στον όροφο της Συγκλήτου για ψηφοφορία · και
των 28 συνχορηγών του ψηφίσματος. Σήμερα, ούτε ένας γερουσιαστής δεν
διαφώνησε.
«Τέλος, Ευχαριστούμε τα μέλη της Κοινότητας που ανταποκρίθηκαν σε
όλες τις κλήσεις μας και επικοινώνησαν με τους αμερικανούς γερουσιαστές
τους. Η υπεράσπιση σας έκανε τη διαφορά. “
________________________________________
H AXEΠΑ Ιδρύθηκε το 1922 στην Ατλάντα της γεωργίας, σχετικά με τις
αρχές που υποτιμά τον αγώνα της για τα πολιτικά δικαιώματα και κατά
των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας και του μίσους που αισθάνθηκαν στα
χέρια της Κου Κλουξ Κλαν, η ΑΧΕΠΑ είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη
Λαϊκή Ένωση Αμερικανών πολιτών της Ελληνική κληρονομιά και
Φιλέλληνες με περισσότερα από 400 κεφάλαια σε όλες τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη.
Η αποστολή της ΑΗΕΠΑ είναι να προωθήσει τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη
της εκπαίδευσης, της φιλανθρωπίας, της αστικής ευθύνης και της
οικογενειακής και ατομικής αριστείας μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας
και του εθελοντισμού.

NASA: Ο σεισμογράφος του InSight έχει
ανιχνεύσει 322 σεισμούς στον Αρη
Το ρομποτικό γεωλογικό
εργαστήριο InSight της
Αμερικανικής Διαστημικής
Υπηρεσίας (NASA), που
βρίσκεται στον Άρη για πάνω
από ένα χρόνο και διαθέτει
τον πρώτο σεισμογράφο σε
άλλο πλανήτη, έχει ανιχνεύσει
322 σεισμούς έως τώρα. Είναι
οι πρώτοι σεισμοί που έχουν
καταγραφεί σε άλλο ουράνιο
σώμα πέρα από τη Γη και τη
Σελήνη.

Το στατικό InSight που έχει
προσεδαφιστεί κοντά στον
αρειανό ισημερινό, ανιχνεύει
πλέον περίπου δύο σεισμούς τη
μέρα και ο αριθμός αυτός τείνει
να αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου, χωρίς να είναι ακόμη σαφές γιατί αυτό συμβαίνει, όπως
ανακοίνωσε ο γεωφυσικός Μπρους Μπάνερντ του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA
στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το
«Nature».
Οι περισσότεροι αρειανοί σεισμοί είναι πολύ μικροί, ανεπαίσθητοι για τα γήινα δεδομένα,
μερικοί όμως φθάνουν σχεδόν τα τέσσερα Ρίχτερ. Δύο από τους μεγαλύτερους προήλθαν από
μια γεωλογικά ενεργή περιοχή (Cerberus Fossae) που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600
χιλιομέτρων ανατολικά του InSight. Πιθανώς προκλήθηκαν από τη συσσώρευση «στρες» κατά
μήκος των ρηγμάτων στον αρειανό φλοιό.
Οι αρειανοί σεισμοί είναι δύο ειδών: οι πιο συχνοί είναι σε υψηλές συχνότητες και οι πιο αραιοί
σε χαμηλές. Οι πρώτοι πιθανώς αφορούν επιφανειακά ρήγματα, ενώ οι δεύτεροι ταξιδεύουν από
μεγαλύτερα βάθη του πλανήτη.
Ένα άλλο εύρημα από ένα άλλο όργανο, το μαγνητόμετρο, όπως ανακοινώθηκε, είναι περιοδικοί
μυστηριώδεις μαγνητικοί παλμοί που εμφανίζονται γύρω στα μεσάνυχτα κάθε βράδυ γύρω από το
InSight. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι προκαλούνται από τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού
«ανέμου» που πέφτουν πάνω στο ρομποτικό εργαστήριο.
Από την άλλη, ένας από τους βασικούς στόχους του InSight, να ανοίξει μια τρύπα βάθους έως πέντε
μέτρων στο έδαφος του Άρη, έχει «σκοντάψει», καθώς το γερμανικής κατασκευής τρυπάνι του έχει
κολλήσει από τον Οκτώβριο, έχοντας βρει σε έδαφος πιο σκληρό του αναμενόμενου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χριστουγεννιάτικο κέικ της Αθηνάς
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριο
Χρόνος ετοιμασίας: 20΄
Χρόνος ψησίματος: 50΄
Θα χρειαστούμε ένα στρογγυλό και βαθύ ταψί διαμέτρου 15 εκ.

Χοιρινό μπούτι με μέλι, μουστάρδα,
πορτοκάλι και πατάτες
Γευστικό ψητό που θα εντυπωσιάσει και θα εκπλήξει
ευχάριστα τους καλεσμένους σας. Να σας αναφέρω ότι
συγκριτικά με άλλα κρέατα το κόστος του είναι πολύ
χαμηλό, αφού με 27 ευρώ περίπου θα μπορέσετε να
ταΐσετε γύρω στα 10 άτομα. Το κυπριακό χοιρινό δεν
είναι μονό το νοστιμότερο κρέας που έχουμε αλλά και το
πιο οικονομικό. Το μυστικό της επιτυχίας είναι η χαμηλή
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ώστε το
κρέας να είναι μαλακό. Ζητήστε από τον κρεοπώλη σας
να αφήσει αρκετή πέτσα στο μπούτι που θα αγοράσετε.
Επίσης, διαλέξτε ένα κομμάτι του οποίου το κόκκαλο θα
φαίνεται και θα προεξέχει για νοστιμότερο αποτέλεσμα
και μια πιο εντυπωσιακή παρουσίαση.
Για 10 μερίδες
Υλικά
1 μπούτι χοιρινό ολόκληρο με πέτσα, 3 κιλά περίπου
2 κλωνάρια δεντρολίβανο
Άλειμμα για το μπούτι
40 γρ. μέλι
30 ml βαλσάμικο ξίδι
40 γρ. μουστάρδα
Το ξύσμα φλούδας από 2 πορτοκάλια
Το ξύσμα φλούδας από 1 λεμόνι
2 κουταλάκια αλάτι
½ κουταλάκι πιπέρι
Για τις πατάτες
1½ κιλό μικρές πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε μεγάλα
κομμάτια (μέγεθος πατάτας φούρνου)
1 κουταλάκι σκόρδο λιωμένο
Τον χυμό από 2 πορτοκάλια
Τον χυμό από 1 λεμόνι
90 ml ελαιόλαδο
50 γρ. μουστάρδα
2 κουταλάκια αλάτι
½ κουταλάκι πιπέρι
Εκτέλεση
1. Βγάζουμε το μπούτι από το ψυγείο και το αφήνουμε να πάρει
θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα τουλάχιστον. Το βάζουμε σε ταψί
και χαράζουμε με κοφτερό μαχαίρι την επιφάνεια του λίπους.
2. Αλείφουμε πολύ καλά το μπούτι με το άλειμμα και τοποθετούμε
επάνω τα κλωναράκια δεντρολίβανου.
3. Το σκεπάζουμε με λαδόκολλα και σφραγίζουμε καλά με
αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο
στους 180 βαθμούς για 2 ώρες και 30 λεπτά.
4. Βάζουμε σε μπολ τις πατάτες. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα
υλικά και ανακατεύουμε. Ξεσκεπάζουμε το μπούτι και προσθέτουμε
τις πατάτες με όλα τα υγρά. Χαμηλώνουμε τον φούρνο στους 170ºC,
ξανασκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 2 ώρες και 30
λεπτά.
5. Την τελευταία μισή ώρα ψησίματος ξεσκεπάζουμε το ταψί και
ψήνουμε το φαγητό ακάλυπτο για να ξεροψηθεί η πέτσα και να
μελώσουν οι πατάτες.
Athenarecipes.com

Γαρίδες σαγανάκι
Ένα αγαπημένο πιάτο που
σερβίρεται συνήθως σε ένα
δείπνο με ελληνικούς μεζέδες.
Αυτή η συνταγή είναι υπέροχη
και ίσως η καλύτερη που έχω
δοκιμάσει. Ο συνδυασμός
φινόκιου, ζάχαρης και
φέτας είναι απλά μοναδικός.
Σημειώστε ότι αφήνω το
κεφάλι της γαρίδας άθικτο,
για περισσότερη νοστιμιά και
γεύση.

1 κόκκινο κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
½ φινόκιο κομμένο σε μισές
ροδέλες
1 κουταλιά ζάχαρη
30 ml ούζο
2 μεγάλες ώριμες ντομάτες
τριμμένες
50 γρ. φέτα κομμένη σε κύβους
1 κουταλάκι αλάτι
1 κουταλιά ψιλοκομμένο
μαϊντανό

Για 2 μερίδες

Eκτέλεση

Υλικά

1. Καθαρίζουμε τις γαρίδες και
αφήνουμε το κεφάλι και την
ουρά τους άθικτα.

6 μεγάλες γαρίδες καθαρισμένες,
με το κεφάλι και την ουρά
άθικτα
3 κουταλιές ελαιόλαδο

2. Στο ελαιόλαδο σοτάρουμε
το κρεμμύδι μαζί με το

ΥΛΙΚΑ
φινόκιο μέχρι να μαλακώσουν.
Ρίχνουμε στο τηγάνι τις γαρίδες,
πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη
και ψήνουμε την κάθε πλευρά
για λίγα λεπτά μέχρι απλά να
αλλάξει χρώμα. Τις σβήνουμε με
το ούζο και τις βάζουμε σε ένα
πιάτο, διατηρώντας τες ζεστές
μέχρι να τις χρειαστούμε.
3. Στο τηγάνι ρίχνουμε τις
ντομάτες, δυναμώνουμε τη
φωτιά και ανακατεύουμε.
Αφήνουμε το μείγμα να
κοχλάσει, χαμηλώνουμε τη
φωτιά και σιγοβράζουμε για
δέκα λεπτά μέχρι να δέσει η
σάλτσα.
4. Ρίχνουμε πίσω στο τηγάνι τις
γαρίδες και τις ανακατεύουμε
στη σάλτσα προσεκτικά.
Προσθέτουμε τη φέτα και
μαγειρεύουμε ανακατεύοντας
γι’ ακόμη 2 λεπτά. Σερβίρουμε
αμέσως, προσθέτοντας το αλάτι
και τον μαϊντανό.
Athenarecipes.com

Σαλάτα coleslaw
με ταχίνι
Μία διαφορετική συνταγή
για την αγαπημένη μας
σαλάτα. Χρησιμοποιώ
ταχίνι αντί για μαγιονέζα
και ξίδι από λευκό κρασί
για ένα πολύ γευστικό
αποτέλεσμα.
Βαθμός δυσκολίας:
Εύκολο
Χρόνος ετοιμασίας: 15΄
Για 4 μερίδες ως
συνοδευτικό
Υλικά
2 ποτήρια λευκό λάχανο
ψιλοκομμένο
2 ποτήρια κόκκινο λάχανο
ψιλοκομμένο
2 ποτήρια καρότο τριμμένο
Για τη σος (είναι
περισσότερη η ποσότητα
απ’ ό,τι θα χρειαστείτε,
αλλά διατηρήστε τη στο
ψυγείο για άλλη φορά)
80 γρ. ταχίνι
80 γρ. μέλι
50 γρ. ξίδι από λευκό
κρασί
100 ml ζεστό νερό
2 κουταλάκια αλάτι
1 κουταλάκι πιπέρι
Εκτέλεση
1. Σ’ ένα μπολ ρίχνουμε
το λευκό και το κόκκινο
λάχανο μαζί με το καρότο.
2. Σ’ ένα άλλο μπολ
ρίχνουμε τα υλικά της
σος και τα κτυπάμε μ’ ένα
σύρμα.
3. Ρίχνουμε 5 κουταλιές
από τη σος στη σαλάτα,
ανακατεύουμε καλά και

σερβίρουμε αμέσως.
Athenarecipes.com

Για 1 μικρό κέικ
90 γρ. βούτυρο ανάλατο
Ξύσμα από τη φλούδα ενός λεμονιού
Χυμό από ένα λεμόνι
220 γρ. φοινίκια χωρίς κουκούτσι κομμένα στα δύο
100 γρ. γλυκό καρυδάκι κομμένο σε κομμάτια
100 γρ. glace cherries κομμένα στα δύο
310 γρ. σταφίδα χωρίς κουκούτσι
65 ml κονιάκ
60 ml black treacle
1 κουταλάκι κανέλα
½ κουταλάκι μοσχοκάρυδο
1 κουταλάκι mixed spice
75 γρ. μαύρη ζάχαρη
130 γρ. αλεύρι
2 αυγά ελαφρώς χτυπημένα
130 γρ. ολόκληρα καρύδια
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Στρώνουμε λαδόχαρτο στη βάση και στον γύρο του ταψιού και
προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160 °C στον αέρα.
2. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το βούτυρο, τη φλούδα λεμονιού, τον
χυμό λεμονιού, τα φοινίκια, το γλυκό καρυδάκι, τα glace cherries, τη
σταφίδα, το κονιάκ, το black treacle, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο,
το mixed spice και τη ζάχαρη. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά
και ανακατεύουμε μ’ ένα ξύλινο κουτάλι, μέχρι να λιώσει το
βούτυρο. Συνεχίζουμε το βράσιμο για ακόμη τρία με τέσσερα λεπτά
μέχρι το μείγμα να ζεσταθεί καλά και τα αποξηραμένα φρούτα ν’
απορροφήσουν τα περισσότερα υγρά.
3. Προσθέτουμε το αλεύρι, τ’ αυγά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα
μέχρι το μείγμα να ενωθεί καλά. Τέλος, ρίχνουμε τα καρύδια και
αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί.
4. Ψήνουμε το κέικ για 50 λεπτά ή μέχρι να ροδοκοκκινίσει.
Προσέχουμε να μην το βαρυψήσουμε γιατί μετά δεν θα είναι τόσο
ζουμερό. Το αφήνουμε να κρυώσει καλά και το αφαιρούμε απ’ το
ταψί.
Athenarecipes.com

Αρνί μπούτι στον φούρνο
Λατρεύω το κυπριακό αρνί! Είναι ένα από τα πιο ωραία κρέατα που
έχουμε στο νησί. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Το ετοιμάζουμε, το
βάζουμε στο φούρνο και ψήνεται μόνο του. Το μυστικό είναι να το
αφήσουμε να ψηθεί για πολλή ώρα σε χαμηλή φωτιά. Πείτε στον
κρεοπώλη σας να σας δώσει το καλύτερο κομμάτι και εξηγήστε του
πώς θα το μαγειρέψετε για να σας το ετοιμάσει.
Υλικά
Ένα μπούτι αρνιού
Μουστάρδα
8 φύλλα δάφνης
Αλάτι
Πιπέρι
3 ποτήρια νερό
Εκτέλεση
1.
Η επιτυχία του φαγητού βασίζεται στην καλή ποιότητα
κρέατος και στο ψήσιμό του. Ο κρεοπώλης μας καλό είναι να
χαράξει το αρνί και να σπάσει το κόκαλο.
2.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς.
Αλείφουμε το μπούτι με μουστάρδα και το βάζουμε στο ταψί. Από
πάνω τοποθετούμε τα φύλλα δάφνης, πασπαλίζουμε το αρνί με
αλάτι, πιπέρι και ρίχνουμε μέσα το νερό.
3.
Το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε στο
φούρνο για 4 περίπου ώρες. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ψηθεί καλά και
θα είναι πολύ μαλακό.
athenarecipes.com

Rib eye steaks με μαρινάτα New York
Για 6 μερίδες
ΥΛΙΚΑ:
6 rib eye steaks γύρω στα 200-250 γρ. το ένα
Μαρινάτα:
3 κουταλιές ελαιόλαδο
3 κουταλιές balsamic vinegar
3 κουταλιές soy sauce
3 κουταλιές Dijon mustard
3 κουταλιές Worcestershire sauce
1 κουταλάκι αλάτι
½ κουταλάκι πιπέρι
EΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Ετοιμάζουμε τη μαρινάτα ανακατεύοντας όλα τα υλικά της σε ένα
μπολ.
2. Τοποθετούμε τα steaks σε ένα ρηχό σκεύος, τα περιχύνουμε με
τη μαρινάτα και τα σκεπάζουμε. Μαρινάρουμε για τουλάχιστον
τρεις ώρες. Τα βάζουμε στο ψυγείο αν πρόκειται να τα ψήσουμε την
επόμενη μέρα.
3. Σε ένα ζεστό barbeque grill, ψήνουμε την κάθε πλευρά των steaks
για περίπου οκτώ λεπτά ή όσο καλοψημένα τα θέλουμε. Αυτό είναι
δική σας επιλογή. Εμάς μας αρέσουν να είναι καλοψημένα, οπότε
ψήνουμε την κάθε πλευρά για περίπου δέκα λεπτά. Τα σερβίρουμε
αμέσως ζουμερά και ζεστά.
αthenarecipes.com

In Canada, Christmas traditions
change as fewer people see religion
as the reason for the season
But four-in-five still prefer ‘Christmas’ over ‘Holiday Season’
Dec 19, 2019 – It’s the most wonderful time of the year.

Statement by the Prime Minister on Christmas
December 24, 2019
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Christmas:
“Merry Christmas, Canada!
“Today, our family joins Christians across the country and around the world to celebrate the birth
of Christ.

For most Canadians, Christmas is a time for festivities and
fun, where they’ll get together with their families for dinner
(89%), set up a tree (77%) and hang stockings (57%).
However, a new study from the non-profit Angus Reid Institute finds that some traditions are changing, and for many,
some of the true meaning of Christmas has been lost.
For example, in 1988, 27 per cent of Canadians said this
season was primarily a religious celebration. Today, just onein-ten (10%) say the same. And while more Canadians today
say the season is centered around fun and festivities, rather
than faith (53%), the number who believe Christmas is equally
about secular joy and religious observance has grown as well
(from 28% to 34%).
Whatever they may be doing to celebrate this season, Canadians evidently long for the days of old, away from the commercialization that begins earlier and earlier each year. That said,
while seven-in-ten (69%) say that Christmas has lost some of
its real meaning, nearly the same number (65%) held this view
nearly 70 years ago. Evidently, as time goes by, the nostalgia
for a more “traditional” Christmas is one thing that doesn’t
change.

More Key Findings:

•
Three-quarters of Canadian adults say they are at least
a little excited for the holiday season, while one-quarter are
not looking forward to it. Notably, lower-income Canadians
are more likely to feel negatively about the season
•
Four-in-five Canadians (82%) say that they prefer to
call this season “Christmas” while one-in-five (18%) say they
would rather it be referred to as the “Holiday Season”. Interestingly, there are no generational differences on this preference
•
The number of Canadians who will attend a religious
service for Christmas this year is half of what it was in Angus
Reid’s 1995 Christmas survey (26% down from 53%)
Link to the poll here: www.angusreid.org
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“Whether you are sharing a meal with friends, keeping the kids entertained in the snow, or spending time gathered around the Christmas tree, this season is full of joy, light, and love.
“No matter how you celebrate, our greatest holiday traditions are the ones of giving and giving
back. Rain, shine, or snow, as Canadians, we take care of each other. From helping a neighbour
shovel their driveway to serving a hot meal to someone in need, lending a hand is what brings us
closer to the people around us.
“At this time of year, we are especially thinking of our brave Canadian Armed Forces members
serving here in Canada and overseas.
Thank you for everything that you do to keep us safe and defend the values we hold dear.
“Today, and every day, let us reflect on how we can live the Christmas message of peace and compassion as we come together and keep moving forward in the new year.
“From our family to yours, Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie, and I wish you a merry Christmas and all the best in 2020.”

Statement by the Prime Minister to mark the New Year
December 31, 2019 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement to mark the
New Year:
“Happy New Year, Canada!
“Tonight, from coast to coast to coast, Canadians will gather with family and friends
to celebrate the holidays and reflect on the accomplishments of 2019. While we count
down to midnight, we look forward to a new year—and a new decade—full of promise
and hope.
“The new year brings fresh opportunities, and making the most of them means finding
common ground and shared purpose. In 2019, together, we made important progress for
all Canadians, from lifting 900,000 people out of poverty to moving forward with trade
and investment deals like the new NAFTA that work for the middle class. This year we
announced that we are protecting our planet by taking action to ban harmful single-use
plastics where science warrants it, and reaching for the stars by joining the mission to
the Moon. As we ring in 2020, let’s remember that this spirit of teamwork is what got us
here today, and that it remains our path forward.
“In the coming year, our government will continue to focus on the issues that matter
most to Canadians across the country, from fighting climate change and strengthening
the middle class, to walking the road of reconciliation, keeping people safe and healthy,
and positioning Canada for success in an uncertain world.
“Let’s begin this next decade by recommitting ourselves to the values of respect, openness, and compassion that define us as Canadians. By coming together as neighbours and
putting community first, we will build a brighter tomorrow for everyone.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish you and your loved ones a
wonderful night and all the very best in 2020.”

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

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

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

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Συγκίνηση για την απώλεια
του Θάνου Μικρούτσικου
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Μπέρτολτ Μπρεχτ και άλλους. Οι δίσκοι του «Καντάτα

για τη Μακρόνησο», «Φουέντε Οβεχούνα», «Τροπάρια
για Φονιάδες», «Μουσική πράξη στον Μπρεχτ», είναι
χαρακτηριστικοί του ριζοσπαστικού κλίματος των πρώτων
μεταπολιτευτικών χρόνων. Ειδικά η «Καντάτα για τη
Μακρόνησο», έργο πρωτοποριακό για την εποχή του, όπου
ο συνθέτης πειραματίζεται πάνω στην ατονική μουσική,
γνώρισε διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ και συνοδεύτηκε από
την ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη.
Στη συνέχεια, με τον δίσκο «Σταυρός Του Νότου», σε ποίηση
Νίκου Καββαδία, ανοίχτηκε σε ευρύτερη τραγουδιστική
θεματική, υπηρετώντας παράλληλα το θέατρο, καθώς και την
ηλεκτρονική και
ατονική μουσική.
Με την ίδια
αγάπη πάντα
για τον έμμετρο
λόγο συνεχίζει
να μελοποιεί
Γιάννη Ρίτσο,
Άλκη Αλκαίο,
Κώστα Τριπολίτη,
Φρανσουά Βιγιόν,
Κωνσταντίνο
Καβάφη και άλλους. Ακόμα, έχει παρουσιάσει την όπερα
«Ελένη» και έχει μελοποιήσει παραμύθια.
Συνεργάστηκε με κορυφαίες ερμηνεύτριες όπως η Μαρία
Δημητριάδη, η Χάρις Αλεξίου και η Ιταλίδα Μίλβα, αλλά και
μεγάλους ερμηνευτές όπως ο Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης
Μητροπάνος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χρήστος
Θηβαίος, Γιάννης Κούτρας και πολλούς ακόμα.
Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής. Έχει
γράψει όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου,
μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, πειραματική
μουσική. Παράλληλα ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του
κινείται στο χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού
με εκατοντάδες τραγούδια σε στίχους ελλήνων και ξένων
ποιητών.
Ηχογράφησε δεκάδες LP και CD συνεργαζόμενος με τις
δισκογραφικές εταιρίες EMI- Classics, Blue Note, Polydor,
Sony (CBS), Minos- Emi, Agora, Lyra, HMV, Legend, Legend Classics κ.α.
Συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες
γράφοντας μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία
έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο (Ελλάδα,
Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Η.Π.Α., Ελβετία, Γερμανία,
Ρουμανία, Αυστραλία κ.α.). Επίσης, έχει σκηνοθετήσει τρία
έργα στο χώρο του μουσικού θεάτρου.

Μεταναστευτικό:

Πάνω από 5.000
αφίξεις στα ελληνικά
νησιά τον Δεκέμβριο

Έλαβε αναγνώριση του έργου του στο εξωτερικό. Κατά τη
διάρκεια της καριέρας του έχει δώσει εκατοντάδες συναυλίες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει ή έχουν
παιχτεί έργα του σε πολλά διεθνή φεστιβάλ μουσικής
(Λονδίνο, Γλασκόβη, Εδιμβούργο, Παρίσι, Λίλλη, Λυών,
Ρενς, Μονπελλιέ, Βρυξέλλες, Λιέγη, Γενεύη, Λοζάννη,
Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Βερόνα, Φλωρεντία, Βερολίνο,
Δρέσδη, Λειψία, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη,
Βουκουρέστι, Κωστάντζα, Νόργουιτς, Λουϊζιάνα, Σικάγο,
Χονγκ Κόνγκ, Μπουρζ, Μιλάνο, Λισσαβόνα, Άγκυρα,
Μοντεβίδεο, Μπουένος Άιρες, Σάο Πάολο, Κάιρο κ.α.)
Το 2002 τιμήθηκε για τη μουσική του στο θέατρο με το
βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» από το Κέντρο Μελέτης
και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου (Θεατρικό Μουσείο).
Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων
Μουσουργών. Διετέλεσε, επίσης:

Πάνω από 5.000 άτομα
έφθασαν συνολικά τον
Δεκέμβριο του 2019,
σύμφωνα με στοιχεία της
Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Βορείου
Αιγαίου, στα εληνικά
νησιά.
Από αυτά 3.681 ήρθαν στη
Λέσβο, 688 στη Χίο και
878 στη Σάμο.
Από τις αρχές της νέας
χρονιάς, συνολικά 123
άτομα έφθασαν στις ακτές
της Λέσβου με τρεις
βάρκες.
Άλλοι 134 είχαν
καταφθάσει την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς.

- Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς
Φεστιβάλ Πάτρας 1986-1990
- Καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Αναλογίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 1990-1993
- Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού 1993-1994
- Υπουργός Πολιτισμού 1994-1996
- Καλλιτεχνικός διευθυντής της HMV (Ελλάδας) 19962004
- Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού
Φεστιβάλ 1998-1999 Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου)
- Σύμβουλος διοίκησης για τα πολιτιστικά στην
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα
2004» 2002-2004
- Καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάτρα 2006» 2003-2005
- Για το έργο του στην πολιτιστική διαχείριση, καθώς και
τη μουσική του δραστηριότητα, έγινε επίτιμος δημότης σε
πολλές πόλεις της Ελλάδος.

GENERAL MEETING OF THE GREEK ORTHODOX
COMMUNITY OF EAST VANCOUVER
The meeting commenced as scheduled.
As this was a mandated meeting because there was no Quorum at
the first Scheduled meeting two weeks before, a quorum was not
required.
Approximately 35 people attended.
In a later discussion with President Nikolaou, and when we inquired
about the low turnout, President Nikolaou can be quoted as saying :
“ Low turnout usually happens when the membership feels comfortable about a Communities direction. In my observation people only
show up when they beleive a troubling matter needs to be resolved
or attended to. In our cae we are a forward moving Community, we
have a good revenue stream, we have a good membership, popular
programs - so members are comfortable and don’t feel concern - thus
they don’t attend thinking
, everything is ok “
The Chair , Community President Konstantin Nikolaou was selected
as Chair for the meeting by the members.
Father Tim and President Nikolaou thanked many people and volunteers in their reports. President Nikolaou focused on thanking people
“outside” the Council who stepped up to help with varied tasks, and
contributions.
Noted were Mr. Kosta Ismiarlidis - who provided in excess of
$20,000 in labor for varied electrical upgrades, Jenny Sioromaolakis
who has led a couple of very successful fundraising events over the
past few years.
In absence of the Treasurer , President Nikolaou informed the membership that in relation to the previously approved budget for 2019 ,
we were roughly $20,000 over in revenue expectations as of October
31st , and approximately $24,000 below expenditure expectations obviously reflecting a “good year” up to October 31, 2019.
A “New Building Update” was provided by project Lead and Community Vice President Nick Kassidoulis AND project Controller
Alex Tsoukalas, where it was explained that to date the only significant cost overrun were the “soft soil” issue that was not detected
per-construction amounting to approximately a $45,000 overrun in
excavation costs.
The meeting did have a Special Resolution ( #19-004) that was
addressed via a discussion and a vote that followed.
The Special Resolution reflected a promise that the President had
made to the Greek Orthodox Archdioceses where the Council would
put the question of if the Membership wanted to forward $12,000
more for 2019 , which is difference between what the Archdiocese
was expecting for 2019 and what the Greek Orthodox Community of
East Vancouver had budgeted for a contribution.
To be clear, the G.O. Archdiocese of Canada typically asks the community to contribute $40,000 , but the community via their budget
only allocated $28,000.
The one argument that reflected against the additional contribution
was that many members were aware of the vary large burden the
Community recently undertook to finance a new School Building
Project and that the Archdiocese seemed insensitive to the cost and
had not contributed to the project at all.
When the vote was concluded , the membership rejected the additional contribution by way of One person voting “Fore” , Two people
“Abstaining” and the balance of the membership voting “No”.
With little o no further business , the meeting was soon concluded
and adjourned .
It should be noted that this is an informal report and that the final
approved minutes at the next meeting will be the actual business that
was conducted

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Η συνάντηση ξεκίνησε όπως προγραμματίστηκε.
Καθώς αυτή ήταν μια εξουσιοδοτημένη συνάντηση επειδή δεν
υπήρχε απαρτία στην πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση δύο
εβδομάδες πριν, δεν απαιτείται απαρτία.
Παρακολούθησαν περίπου 35 άτομα.
Σε μια μεταγενέστερη συζήτηση με τον Πρόεδρο Νικολάου, και
όταν είχαμε ρωτήσει για τη χαμηλή προσέλευση, ο Πρόεδρος
Νικολάου μπορεί να αναφέρει:
“Η χαμηλή προσέλευση συμβαίνει συνήθως όταν η ιδιότητα
του μέλους αισθάνεται άνετα σχετικά με την κατεύθυνση των
Κοινοτήτων. Στην παρατήρησή μου οι άνθρωποι εμφανίζονται
μόνο όταν πιστεύουν ότι ένα ανησυχητικό θέμα πρέπει να επιλυθεί
ή να παρακολουθήσει. Στις δική μας είμαστε μια προοδευτική
Κοινότητα, έχουμε μια καλή ροή εσόδων, έχουμε μια καλή κοινωνία
μελών, δημοφιλή προγράμματα-ώστε τα μέλη να είναι άνετα και να
μην αισθάνονται ανησυχία-έτσι δεν παρακολουθούν τη σκέψη, όλα
είναι εντάξει”
Η ολομέλια, εξέλεξε ως πρόεδρο της συνεδριάσεως των μελών τον
Πρόεδρο της Κοινότητας Κωνσταντίνο Νικολάου.
Ο πατήρ Tιμολέων Πράττας και ο Πρόεδρος Νικολάου ευχαρίστησε
πολλά μέλη και εθελοντές που βοηθούν στις εκδηλώσεις τους.
(Συνέχεια στη σελίδα 13 )
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ένας άντρας πολύ κοντός
μπαίνει σε ένα κατάστημα
ρούχων να αγοράσει μια
βερμούδα.
Η πωλήτρια βρίσκει μια
βερμούδα, το μικρότερο
νούμερο που είχε, και του τη
δίνει να το δοκιμάσει.
Εκείνος το δοκιμάζει και του
λέει η πωλήτρια θέλοντας να
πουλήσει οπωσδήποτε:
«Σας πηγαίνει τέλεια, είναι το
ιδανικό νούμερο!»
«Αλήθεια λέτε;»
«Φυσικά! Δεν θα βρείτε
καλύτερη βερμούδα να σας
ταιριάζει έτσι!»
«Δεν είναι άσχημη, απλά με
κόβει λίγο στις μασχάλες!»
***
Μπαίνει ένας τύπος σ` ένα
ακριβό εστιατόριο και
παραγγέλνει μια σαλάτα και
δυο αβγά.
Του τα φέρνει ο σερβιτόρος
αλλά βλέπει ότι δεν είναι
καθόλου φρέσκα και
φωνάζοντας του λέει:
«Μα τι είναι αυτά τα πράγματα;
Τα αυγά που μου φέρατε έχουν
πουλάκια!»
Και του απαντάει ο σερβιτόρος:
«Σσσ σιγά κύριε, μην φωνάζετε
έτσι, αν σας ακούσει το
αφεντικό, θα τα πληρώσετε για
κοτόπουλα.»
***
Ένας Πόντιος πάει με
την γυναίκα του στο θέατρο.
Μπαίνει πρώτα εκείνος μέσα
και ρωτάει στο ταμείο την
υπάλληλο:
«Καλησπέρα, θέλουμε να
δούμε την παράσταση, τα φυτά
πληρώνουν εισιτήριο;»
«Όχι φυσικά» απαντάει η
κοπέλα.
Οπότε ανοίγει ο Πόντιος την
πόρτα του θεάτρου και φωνάζει
στην γυναίκα του:
«Τριανταφυλλιά, έλα μέσα, θα
δεις την παράσταση δωρεάν!»
***
Ένας Πόντιος περπατούσε
στην έρημο φορώντας μαγιό
και κρατώντας ομπρέλα,
βατραχοπέδιλα και πετσέτα
θαλάσσης.
Μια στιγμή περνάει από δίπλα
του ένας τύπος με μια καμήλα
και έκπληκτος τον ρωτάει:
«Τι γυρεύεις εδώ;»
«Ψάχνω την θάλασσα!»
«Θάλασσα εδώ στην έρημο;
Είσαι με τα καλά σου; Η
θάλασσα απέχει από εδώ
περίπου 3-4 χιλιόμετρα.»
Και απαντάει ο Πόντιος
εντυπωσιασμένος:
«Αλήθεια; Πωπω τόσο μεγάλη
αμμουδιά είναι;»
***
Ένας Πόντιος πήγε στην
Αίγυπτο για διακοπές και
ζήτησε από έναν καμηλιέρη να
τον ξεναγήσει…
«Θέλω να με πας να δω τις
πυραμίδες.» του είπε
«Εντάξει αλλά τώρα είναι
μεσημέρι κι έχει 50 βαθμούς!
Ας το κάνουμε καλύτερα
το απόγευμα.» απάντησε ο
καμηλιέρης.
«Μα εγώ θέλω τώρα, θα σε
πληρώσω όσο θες!» επέμενε ο
Πόντιος.
Ο καμηλιέρης αγανακτισμένος
από την πίεση του πελάτη,
δέχτηκε τελικά αλλά σκέφτηκε
ότι θα του την κάνει με κάποιον
τρόπο.
Καθώς προχωρούσαν λοιπόν
στην έρημο, είπε ο καμηλιέρης
στον Πόντιο:
«Εδώ στην περιοχή μας
υπάρχουν κάποια πουλιά που
με το ράμφος, σου τρυπάνι το
κεφάλι και σου ρουφάνε το

μυαλό. Όταν δω κάποιο θα σου
φωνάξω, να κατέβεις από την
καμήλα, και να χώσεις το κεφάλι
σου μέσα στην άμμο. Εντάξει;»
«Εντάξει.»
Αφού είχε περάσει αρκετή ώρα,
φώναξε ο καμηλιέρης “κρύψου”,
κι αμέσως ο Πόντιος έβαλε το
κεφάλι του στην άμμο.
Τότε κατέβηκε κι ο καμηλιέρης
από την καμήλα και άρχισε
να “ασελγεί” στο κορμί του
Πόντιου.
Όση ώρα έκανε ότι έκανε,
φώναζε ο Πόντιος:
«Τρύπα παλιοπουλί, όσο και να
προσπαθείς το μυαλό μου δε θα
το βρεις ποτέ!»
***
Δύο μαμάδες γνωρίζονται στη
στάση του λεωφορείου και
συζητούν για τις κόρες τους.
Λέει η μια μαμά:
«Η κόρη μου είναι 25 χρονών.
Πριν 3 χρόνια τα είχε με έναν
Πλούσιο δικηγόρο με Porsche…
Στα λογοστέματα (πριν τον
αρραβώνα υπόσχεση γάμου)
κάναμε γλέντι τρικούβερτο!
Άλλο να σου λέω και άλλο να το
ζεις!…. αλλά στον μήνα πάνω
χώρισαν.
Μετά τα έφτιαξε με ένα γιατρό
με Ferrari. Αυτός είχε πιο πολλά
λεφτά… Αρραβωνιάστηκαν και
κάναμε ένα γλέντι που κράτησε
τρεις μέρες. Αλλά δεν κράτησε.
Σε 2 μήνες χώρισε και μ΄ αυτόν.
Μετά παντρεύτηκε με έναν
τραπεζίτη. Τι να σου λέω…
λεφτά με ουρά… Όταν
παντρεύτηκαν κάναμε ένα
γλέντι που βούιξε ο κόσμος από
την πολυτέλεια και τα πλούτη….
Όμως και μ’ αυτόν χώρισαν
μετά από 1 μήνα…
Τώρα τελευταία τα έχει με
ένα Διευθυντή πολυεθνικής…
Εκεί να δεις χρήμα…
Σπίτια, αυτοκίνητα… Όταν
γνωριστήκαμε πήγαμε στον
Ρέμο να το γλεντήσουμε και
κέρασε όλο το μαγαζί…. Και μ’
αυτόν όμως δεν τα πάνε καλά
και μάλλον θα χωρίσουν.
Αλλά για πες μου και εσύ… Πες
μου για την δικιά σου κόρη.»
«Ε… τι να σου πω… και μας
πουτ**α είναι, αλλά δεν το
γλεντάμε έτσι!!!»
***
Η κόρη φέρνει σπίτι τον
φίλο της για να τον γνωρίσει
στους Πλούσιους γονείς
της, καθώς αποφάσισαν να
αρραβωνιαστούν.
«Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά
σου;» ρωτά ο πατέρας της
κοπέλας.
«Έχω πάρει υποτροφία για το
μεταπτυχιακό» απαντά ο νεαρός.
«Υποτροφία! …. Αξιοθαύμαστο,
αλλά πως θα μπορέσεις να
παρέχεις στην κόρη μου ένα
σπίτι για να ζήσει και ανέσεις
όπως έχει συνηθίσει;»
«Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο
Θεός».
«Και τι θα κάνεις για να
προσφέρεις στην κόρη μου το
δαχτυλίδι αρραβώνων που της
αξίζει;»
«Θα αφοσιωθώ στις σπουδές
μου κι έχει ο Θεός».
«Και παιδιά; Πως θα μπορέσεις
να συντηρήσεις παιδιά;»
«Μην ανησυχείτε κύριε, έχει ο
Θεός».
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε
έτσι και κάθε φορά που ο
πατέρας της κοπέλας ρωτούσε
κάτι, γαμπρός επέμενε ότι έχει
ο Θεός.
Αργότερα η μητέρα της κοπέλας

ρωτά τον άντρα της:
«Πως πήγε η κουβέντα σας;»
«Δεν έχει δουλειά, δεν έχει
σχέδια για το μέλλον και
πιστεύει ότι είμαι ο Θεός».
***
Λέει ο άνδρας στη γυναίκα:
«Στη Λετονία ζητούν άνδρες
για αναπαραγωγή και το
κράτος δίνει 200€ για κάθε
επαφή!!»
«Ε, και;;;» λέει η γυναίκα…
«Εδώ με την κρίση που υπάρχει
δεν πρόκειται να ορθοποδήσω
και σκέφτομαι να πάω…»
«Και θα ορθοποδήσεις στη
Λετονία με 200€ το δίμηνο;»
***
Στο ζωολογικό κήπο ένα
αφρικανικό λιοντάρι έπιασε
από το ζακετάκι ένα κοριτσάκι
τραβώντας το με δύναμη για
να το βάλει μέσα στο κλουβί.
Οι γονείς άρχισαν να
ουρλιάζουν, οι άνθρωποι
που ήταν γύρω το ίδιο αλλά
κανείς τους δεν τόλμησε να
προσεγγίσει το κλουβί για να
σώσει το κοριτσάκι.
Ξαφνικά εκεί που σχεδόν
το λιοντάρι είχε φτάσει το
κοριτσάκι, εμφανίζεται ένας
άνθρωπός χτυπά το λιοντάρι
τη μύτη με δύναμη, αρπάζει το
κορίτσι και το σώζει.
Τυχαία, ήταν ένας
δημοσιογράφος εκεί και πήγε
και του είπε:
«Κύριε, ήταν η πιο γενναία
πράξη που έχω δει στη ζωή μου,
πως τα καταφέρατε;»
«Ήξερα ότι ο Θεός θα με
προστατέψει…» λέει αυτός
«Λοιπόν πιστεύετε στον Θεό…»
αναφώνησε ο δημοσιογράφος.
«Ναι, αλλά χτυπήσατε και το
λιοντάρι με δύναμη αρκετή για
το ζαλίσετε και να αφήσει το
κορίτσι»
«Ναι γυμνάζομαι καθημερινά
και έχω κάνει πολεμικές τέχνες
αρκετά χρόνια….»
«Λοιπόν, κύριε, η πράξη σας
δεν θα περάσει απαρατήρητη.
Θα γράψω γι ‘αυτό ένα άρθρο
που θα εμφανιστεί αύριο το
πρωί στην πρώτη σελίδα της
εφημερίδας μου.»
Το επόμενο πρωί, ο άνθρωπος
αγοράζει την εφημερίδα και
βλέπει τον τίτλο:
«Εκπαιδευμένος Χριστιανός
Της Άκρας Δεξιάς Επιτίθεται
Σε Αφρικανικό Μετανάστη
Για Να Του Κλέψει
το Φαγητό».
***
Ένας παντρεμένος πλησιάζει
μια γυναικάρα στον
Σκλαβενίτη μέσα και της λέει:
«Έχω χάσει τη γυναίκα μου
στους διαδρόμους… Σας
πειράζει να μιλήσουμε για
λίγο;»
Εκείνη τον ρωτάει:
«Δε θα ήταν προτιμότερο να
ψάξεις να τη βρεις απ’ το να
μιλάς μαζί μου;»
Και της απαντά ο παντρεμένος:
«Μα δε θα χρειαστεί… κάθε
φορά που μιλάω με όμορφη
γυναίκα, η γυναίκα μου
εμφανίζεται απ’ το πουθενά…!»
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Για λεπτομερείς
εργασίες
Οδοντιατρικής
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 γεμάτο υγεία.

EastMed: Συναντήσεις Μητσοτάκη με Αναστασιάδη και Νετανιάχου
πριν πέσουν οι υπογραφές
01/01/2020
Συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό
του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου
2020 πριν την τελετή υπογραφής από την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ της
διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed.

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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ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ερευνα: Οι Έλληνες της Μασσαλίας
γηράσκουν καλύτερα και ζουν
περισσότερα χρόνια

Μια διαδρομή στο χρόνο και τις ζωές των Ελλήνων της Μασσαλίας. Της Αλεξάνδρας
Φωσκόλου, Ιωάννας Μουσικούδη και Δημοσθένη Παναγιωτάκου
Κείμενο : Αλεξάνδρας Φωσκόλου
Στη Δεξιά φωτογραφία: Από αριστερά
προς τα δεξιά: κα Αλεξάνδρα Φωσκόλου
κ Δημοσθένης Παναγιωτάκου και η κα
Ιωάννα Μουσικούδη.

Ἠγαπημένα καί θεοτίμητα τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως
Ἰταλίας καί Μελίτης.

Ἡ «Μητρόπολις πασῶν τῶν Ἑορτῶν», δηλαδή ἡ Ἑορτή
τῶν Χριστουγέννων, κατά τόν Εὐαγγελικόν Πατέρα, τό
σοφόν Διδάσκαλον καί ἀθάνατον Ποδηγέτην τῆς καρδίας
καί τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον,
εἶναι ἡ ἡμέρα καί ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας
καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς
ἀνθρωπότητος. Μέσα εἰς τήν ἀναστατωμένην, καί μέ
κρίσιν, ἀνεκδιήγητον, ἠθικήν, πνευματικήν καί κοινωνικήν
κατάπτωσιν τῆς ἀνθρωπότητος, μέσα εἰς τήν ἀδιαφορίαν
καί μακράν τῆς Θεϊκῆς προστασίας καί τῆς ποδηγεσίας Του,
ἔνθα πόλεμοι, συγκρούσεις, ἀπειλαί καί φανατισμοί καί
μίση βασανίζουν καί τρομοκρατοῦν τόν κόσμον, ἀκούεται
καί πάλιν ὡς φάρμακον θεραπείας καί ἀθανασίας τό τοῦ
Χρυσορρήμονος ἐλπιδοφόρον καί σωτήριον μήνυμα:
«Χριστός Γεννᾶται»! Ἡ ἀμαρτία, ἡ ὁποία «ἠγέρθη ὡς
μεσότοιχον ἔχθρας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων», ὅπως
γράφῃ εἰς τήν Ἱεράν Κατήχησίν του ὁ ἅγιος Νεκτάριος,
Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, καί ὅπως λέγῃ ὁ ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστομος, «πρό τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ», ἡ φύσις
ἡμῶν «ἐβασιλεύετο ὑπό τοῦ διαβόλου», «ὑπό τῆς ἀμαρτίας»
καί «ὑπό τοῦ θανάτου», νῦν δέ τό «Χριστός Γεννᾶται» εἶναι
τό μοναδικόν καί ἀδιαμφισβήτητον Θεϊκόν δῶρον, τό ὁποῖον
ἐλύτρωσε τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν τυραννίαν τῆς ψυχοφθόρου
διαβολικῆς καταστάσεως τῶν τριῶν ψυχοκτόνων στοιχείων,
τοῦ διαβόλου, τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Ἡ ἐλπίδα εἰς
τό «Χριστός Γεννᾶται», δηλαδή ἡ ἄφατη Θεία φιλανθρωπία,
καί σήμερον, εἰς τούς καιρούς ἡμῶν τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς
ἐλλείψεως σεβασμοῦ, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης, εἶναι ἡ μόνη ἡ
ὁποία δύναται νά λυτρώσῃ καί νά ἐλευθερώσῃ τόν ἄνθρωπον
ἀπό τήν δουλείαν τοῦ διαβόλου, τῆς ἀμαρτίας καί
τοῦ θανάτου.
Δι’ αὐτό ἡ Οἰκουμένη χαίρει, ἀγάλλεται καί πανηγυρίζει τό
«Χριστός Γεννᾶται», διότι εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου,
εἶναι ἡ ἐλευθερία του, εἶναι ἡ μακαριότης του. Δι’ αὐτό ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι σκιρτοῦν τώρα μέ τήν ἐλπίδα «ὅτι Θεός ἐν σαρκί
ἐφάνη, σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
«Χριστός γεννᾶται», ἡ ἐλπίδα, ἡ ἄφατος φιλανθρωπία τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία τέρπει, πείθει, ἐνθουσιάζει καί συναρπάζει,
εἰς τό τέλος δέ σώζει τόν πιστεύοντα καί ἀγαπῶντα τόν
συνάνθρωπόν του, καθόσον, κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον,
Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας, «ὁ Πανάγιος τοῦ Πατρός Υἱός,
εἰκών ὤν τοῦ Πατρός, παρεγένετο ἐπί τούς ἡμετέρους τόπους,
ἵνα τόν κατ’ αὐτόν πεποιημένον ἄνθρωπον ἀνακαινίσῃ».
Μέ ἀλάθητον συνοδοιπόρον τόν ἅγιον Ἰωάννην
Χρυσόστομον, ἄς πορευθοῦμεν μέχρι τό «θεοδέγμον
σπήλαιον», καί ἄς ψάλωμεν τό «Χριστός Γεννᾶται», μέ
ἄπειρην εὐγνωμοσύνην καί ἀγάπην πρός τόν μέγαν Εὐεργέτην
ἡμῶν.
Ἄς προσκυνήσωμεν «τόν ἐν σπαργάνοις εἰλημένον»
Σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν, ἐν εὐλαβείᾳ, εἰρήνῃ καί χαρᾷ, διά
νά φθάσωμεν καί νά χαιρετίσωμεν τό Νέον Ἔτος 2020, τό
Νέον Δῶρον, τήν ἀνεξάντλητον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρός ὅλα
τά πνευματικά καί ἀφωσιωμένα τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Μετά στοργῆς καί ἀγαλλιάσεως ἀπευθύνω εἰς
ὅλας τάς Ἐνορίας, τάς Μονάς, τάς Κοινότητας, τούς πιστούς,
ἐνορίτας καί ἐφημερίους, εἰς τό θεοχαρίτατον ποίμνιον τῆς
Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, τό: «Χριστός
Γεννᾶται, δοξάσατε»!
Ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί εὐχάς ἀπευθύνω πρός ὅλους τούς ἐν
Ἰταλίᾳ ἔχοντας τήν πνευματικήν φροντίδα τῶν πιστῶν αὐτῶν
Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους.
«Εὐλογημένος παρά Κυρίου, εἰρηνικός καί ὄλβιος κατά πάντα
ὁ Νέος Χρόνος 2020»!
Ἐν Βενετίᾳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2019
† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος
--------------------------------------------

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, κατὰ τήν
ΘείανΛειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Νέου Ἔτους καί τῶν
Φώτων.

Ανάμεσα στις πολλές και πανέμορφες
πόλεις της Γαλλίας, η Μασσαλία
«μιλάει» με τη μεγαλύτερη
αμεσότητα στην ελληνική ψυχή.
Είναι μια πόλη που σαγηνεύει με τη
γραφική ομορφιά της και τις έντονες
αντιθέσεις της. Αυτή η γοητευτική
Ελληνίδα του γαλλικού νότου έχει
υποστεί δεκάδες μεταμορφώσεις στο
πέρασμα των αιώνων για να μπορεί
σήμερα να επιδεικνύει περήφανα
την κοσμοπολίτικη ομορφιά και την
εξωστρέφειά της. Ωστόσο η Μασσαλία
δεν έπαψε ποτέ να δείχνει και να
έχει το ελληνικό της χρωμόσωμα,
μια πραγματικότητα απτή σε όλο
το νότο της Γαλλίας καθότι πολλές
ομογενειακές οργανώσεις ζουν και
δραστηριοποιούνται στην πόλη
τρέφοντας μια άδολη αγάπη για τη μητέρα Ελλάδα, την οποία θεωρούν κοιτίδα του δυτικού
πολιτισμού και πάντοτε ως την αγαπημένη μακρινή πατρίδα.
Ερευνητές από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με επικεφαλής τον Αναπληρωτή
Πρύτανη, Καθηγητή κ. Δημοσθένη Παναγιωτάκο, με τη βοήθεια και την αμέριστη
συμπαράσταση της φιλολόγου και ιστορικού, κ Ιωάννας Μουσικούδη πριν από μερικούς
μήνες διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ των ομογενών της Μασσαλίας και της γύρω περιοχής, στο
πλαίσιο της διεθνούς έρευνας μελέτης MEDIS (Mediterranean Islands Study), με σκοπό να
καταγράψουν το προφίλ της υγείας αλλά και των συνηθειών των Ελλήνων πρώτης, δεύτερης
ακόμα και τρίτης γενιάς που ζουν μόνιμα στην περιοχή.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 142 άτομα, 62 άνδρες και 80 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας
τα 67 χρόνια. Τα άτομα αυτά ρωτήθηκαν για τις διατροφικές τους συνήθειες και έδωσαν
πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους. Έξι στους 10 ήταν συνταξιούχοι, 3 στους
10 εργάζονταν, ενώ η ανεργία ήταν σε ποσοστό <10%. Το 54% των συμμετεχόντων δήλωσε
χαμηλό έως μέτριο εισόδημα, ενώ το 46% δήλωσε ότι ζει άνετα έως πολύ καλά. Επίσης, 9 στα
10 άτομα ασκούνταν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, ενώ μόλις το 10% των ερωτώμενων
δήλωσε ότι καπνίζει. Αναφορικά με την κατάσταση υγείας τους, το 37% των συμμετεχόντων
δήλωσε ότι είχε υπέρταση, το 15% σακχαρώδη διαβήτη, ενώ υψηλή χοληστερόλη είχε μόλις
το 21%. Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με αντίστοιχα σε ηλικία άτομα που ζουν στην Ελλάδα
διαπιστώθηκε πως οι Έλληνες της Μασσαλίας φαίνεται να έχουν πολύ καλύτερη υγεία!
Από την ίδια έρευνα βρέθηκε
επίσης πως ο βαθμός υιοθέτησης
της Μεσογειακής διατροφής είναι
παρόμοιος με αυτόν των κατοίκων της
πατρίδας Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι
Έλληνες της Μασσαλίας έχουν ακόμα
υψηλό βαθμό προσκόλλησης στη
παραδοσιακή διατροφή των προγόνων
τους, ίσο με 57%. Φαίνεται ότι ο τρόπος
ζωής στη νέα τους πατρίδα, δεν τους
έχει επηρεάσει στο να ξεχάσουν τις
παραδοσιακές αρχές της ελληνικής
Μεσογειακής διατροφής.
Ενδιαφέρον εύρημα είναι και το
ότι ο δείκτης υγιούς γήρανσης των
Ελλήνων της Μασσαλίας, είναι πιο υψηλός από αυτόν των κατοίκων της Ελλάδας. Η υγιής
γήρανση είναι ένας σύγχρονος όρος που εκφράζει την «καλή» ζωή μέχρι το βαθύ γήρας,
και χρησιμοποιείται εναλλακτικά ως «ενεργός γήρανση» ή «επιτυχημένη» ή «θετική» ή
«παραγωγική». Δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο, αλλά πρέπει να αναλύεται στις συνιστώσες
της που είναι από τα πεδία της βιοϊατρικής, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και άλλα
που ακόμα ερευνώνται. Με λίγα λόγια, η υγιής γήρανση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού
αυξημένου προσδόκιμου επιβίωσης και μειωμένης πιθανότητας εμφάνισης ασθενειών και
αναπηριών, καθώς και υψηλών επιπέδων σωματικής και πνευματικής λειτουργίας και ενεργού
συμμετοχής στη ζωή. Με άλλα λόγια οι Έλληνες της Μασσαλίας γηράσκουν καλύτερα και
ζουν περισσότερα χρόνια από τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα! μια και το σκορ τους
στον δείκτη υγιούς γήρανσης ήταν 46/100 έναντι των ομολόγων τους από την Ελλάδα που
ήταν κοντά στο 30/100. Σε αυτό το γεγονός πρέπει να προστεθεί και η μειωμένη κατάθλιψη
που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες της Μασσαλίας σε σχέση με τους συμπατριώτες τους στην
Ελλάδα.
Η Μασσαλία των αρχαίων Φωκαιών, αλλά και η πόλη του Μορίς Μπεζάρ, του Μαρσέλ
Πανιόλ, του Εντμόν Ροστάν του Σεζάν του Μπρακ και του Ρενουάρ, κέρδιζε, αλλά και
συνεχίζει να κερδίζει όλους όσους την επισκέπτονται και ψάχνουν να ανακαλύψουν τα
κρυμμένα μυστικά της, στο καλό κρασί της, στην ποικιλία στα ψάρια και τα θαλασσινά, στην
περίφημη bouillabaisse, και στον πλούτο της σε διάφορα τοπικά προϊόντα. Στα μυστικά αυτά
πρέπει να αναζητηθούν και αυτά της μακροημέρευσης και ευημερίας μέχρι τα βαθιά γηρατειά
των κατοίκων της και ειδικότερα αυτών της ελληνικής διασποράς.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
«BETWEEN WORLDS» ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Το βράδυ της Τρίτης, 26ης Νοεμβρίου, το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πανεπιστήμιο Σάιμον
Φρέιζερ διοργάνωσε μια έκθεση επαυξημένης πραγματικότητας σε
σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό, με τίτλο “Between Worlds”, σε
συνεργασία με το Μουσείο του Βανκούβερ.

Ο Πρόεδρος Νικολάου επικεντρώθηκε στο να ευχαριστήσει και τα άτομα που είναι “εκτός” του Δ.
Συμβουλίου που ενισχύουν με την βοήθεια σε ποικίλα καθήκοντα και συμβουλές.
Ανέφερε τον κ. Κώστα Ισμιαρλίδης-ο οποίος παρείχε περισσότερα από $20.000 εργασία για
ποικίλες ηλεκτρικές αναβαθμίσεις, η Τζένη Σιορομαλάκη που έχει ηγηθεί δύο πολύ επιτυχημένων
εκδηλώσεων χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια.
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Ελλείψει του ταμία, ο Πρόεδρος Νικολάου ενημέρωσε την ολομέλεια ότι σε σχέση με τον ήδη
εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2019, ήμασταν περίπου $20.000 πάνω στις προσδοκίες εσόδων
από τις 31 Οκτωβρίου, και περίπου $24.000 κάτω από τις προσδοκίες των δαπανών -Προφανώς
αντικατοπτρίζοντας ένα “καλό έτος” μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.
“Τα μέχρι στιγμής οικοδομικά νέα” τα ανέφερε ο υποψήφιος επικεφαλής του έργου και ο
Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Νικ Κασσιδούλης και από τον ελεγκτή του έργου Άλεξ Τσουκαλά,
όπου αναφέρθηκε ότι μέχρι σήμερα η μόνη σημαντική υπέρβαση του κόστους ήταν το ζήτημα
“ήπιου εδάφους” που δεν εντοπίστηκε κατά την κατασκευή που ανέρχεται σε περίπου $45.000
υπέρβαση των εξόδων ανασκαφής.
Η Συνέλευση είχε ένα ειδικό ψήφισμα (#19-004), το οποίο αντιμετωπίστηκε μέσω μιας συζήτησης
και μιας ψηφοφορίας που ακολουθήθηκε.

Dr. Jane Pulkingham, Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences
at SFU addresses assembled guests

Η έκθεση δημιουργήθηκε ως πιλοτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία
του ΙΣΝ Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών με το ερευνητικό
εργαστήριο χωρικής διάδρασης του Δρ. Nick Hedley στο τμήμα
Γεωγραφίας του SFU, υπό την αιγίδα του Έλληνα πρέσβη στον
Καναδά, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλου. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε
υπό την σκέπη του προγράμματος Rebooting the Greek Language, το οποίο συνδυάζει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους
και τεχνολογίες υψηλών προδιαγραφών για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε όλη την ομογένεια. Το εν λόγω πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το ειδικό ψήφισμα αναφερότανε σε μια υπόσχεση που είχε κάνει ο Πρόεδρος στην
Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπίδα, όπου το Συμβούλιο θα έθεσε το ερώτημα αν η ένταξη ήθελε να
διαβιβάσει $12.000 περισσότερα για το 2019, που είναι η διαφορά μεταξύ του τι η Αρχιεπισκοπή
Αναμένοντας το 2019 και αυτό που η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ
είχε προϋπολογισθεί για μια συνεισφορά.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, η G.O. Αρχιεπισκοπή του Καναδά ζητά συνήθως από την Κοινότητα να
συνεισφέρει $40.000, αλλά η Κοινότητα μέσω του προϋπολογισμού της μπορεί να χορηγήσει μόνο
$28.000.
The one argument that reflected against the additional contribution was that many members were
aware of the vary large burden the Community recently undertook to finance a new School Building Project and that the Archdiocese seemed insensitive to the cost and had not contributed to the
project at all.
When the vote was concluded , the membership rejected the additional contribution by way of One
person voting “Fore” , Two people
“Abstaining” and the balance of the membership voting “No”.
With little o no further business , the meeting was soon concluded and adjourned .
It should be noted that this is an informal report and that the final approved minutes at the next
meeting will be the actual business that was conducted

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
σε μια λιγόλεπτη συζήτηση που είχε η “ΓΝΩΜΗ” με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και
του αναφέραμε ότι έχουν πάρει δάνειο για το σχολείο και η Αρχιεπισκοπή δεν βοήθησε.
Θύμωσε και μας ρώτησε αν θεωρούμε αυτό σχολείο και ό,τι θα επανέλθει σ’αυτό μαζί μας.
Ευχόμαστε να βρεθεί μια λύση για το καλό της Κοινότητας.
Consul General Eleni Georgopoulou addresses

the assembled guests

Το περιεχόμενο της έκθεσης “Between Worlds” συμβαδίζει με το
αναλυτικό πρόγραμμα για τις κοινωνικές επιστήμες της έβδομης
τάξης στη Βρετανική Κολομβία και περιλαμβάνει αντικείμενα
εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που καλύπτουν ένα
εύρος γεωγραφικών κλιμάκων και περικειμένων, όπως: κοιτάζουμε
έξω από μια πόρτα στον χώρο του μουσείου την καθημερινή ζωή σε
ένα σπίτι στην αρχαία Ελλάδα, γινόμαστε μάρτυρες μιας φημισμένης
αρχαίας ναυμαχίας από την προοπτική του καταστρώματος μιας
τριήρης, ταξιδεύουμε βαθιά στον Κάτω
Κόσμο, παρατηρούμε την ανακατασκευή
μιας ερειπωμένης θόλου και συμμετέχουμε
σε αρχαίες λατρευτικές τελετές.
Πραγματικά αντικείμενα και ιστορικά
κειμήλια αποτελούν την αφετηρία για
αυτές τις εμπειρίες αλληλεπίδρασης, ενώ
οι ιστορικές αναφορές και αφηγήσεις που
τις συνοδεύουν προσδίδουν μια επιπλέον
ιστορική διάσταση στους διδακτικούς
στόχους.
Ο βασικός σκοπός του πιλοτικού
προγράμματος είναι η συλλογή
ερευνητικών δεδομένων από τους μαθητές
για να καθοριστεί ο βαθμός προσήλωσης των μαθητών και η όλη
μαθησιακή εμπειρία. Η επιτυχία του προγράμματος θα προσφέρει
την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί ξανά για να καλύψει περισσότερους
πολιτισμούς και ιστορικά τεκμήρια της περιοχής της Βρετανικής
Κολομβίας και της ευρύτερης περιοχής του Καναδά, όπου η
δυνατότητα πρόσβασης πάντα υπήρξε προβληματική.
Η εκδήλωση που ακολούθησε, με τίτλο “Found in Translation”,
προσέφερε μια επιπλέον ευκαιρία αναστοχασμού μετά τον θάνατο το
φετινό καλοκαίρι του ιδρυτικού διευθυντή του Κέντρου, καθηγητή
Αντρέ Γερολυμάτου. Η αποφασιστικότητα και η εργατικότητα του
Αντρέ έκανε το SFU ηγετικό πανεπιστημιακό ίδρυμα για τη μελέτη
και προώθηση της ιστορίας, της γλώσσας και του πολιτισμού της
Ελλάδας και προετοίμασε το έδαφος για μελλοντικές επιτυχίες.Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο νέος διευθυντής του Κέντρου, Δρ.
Δημήτρης Κράλλης, δημοσίως ανακοίνωσε την έναρξη συλλογής
κονδυλίου εις μνήμη του Αντρέ Γερολυμάτου στο πανεπιστήμιο
Simon Fraser, που θα εξασφαλίσει μια μακροχρόνια κληρονομιά στο
πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η κ. Μπέβερλι Γερολυμάτου ήταν επίσης
παρούσα.
Υπήρξε ιδιαιτέρως τιμητική η παρουσία στην εκδήλωση του
Αντιπροέδρου του SFU Mike den Haan, καθώς και επιφανών
στελεχών της τοπικής ελληνικής κοινότητας. Επιπλέον, την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η κοσμήτορας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Δρ. Jane Pulkingham, καθώς και
της νεοτοποθετημένης προξένου της Ελλάδος στο Βανκούβερ, κ.
Ελένης Γεωργοπούλου, οι οποίες και μίλησαν για την περίσταση. Το
Κέντρο επιφυλάσσεται για τη διοργάνωση περισσότερων ανάλογων
εκδηλώσεων στο μέλλον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η AHEPA φιλοξενεί το 2ο ετήσιο τουρνουά Πόκερ και τη Φιλανθρωπική Καλοκαιρινή Καζίνο για να
βοηθήσει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Ελληνικών Κοινοτήτων, υποτροφίες AHEPA και πολλά
άλλα. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Χορηγία και τα Εισιτήρια, καλέστε
τον Γεώργιο Βάσιλα

778-872-2600
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DW: Αγωνία για την προσφυγική
συμφωνία ΕE - Toυρκίας
30 Δεκεμβρίου 2019 Η Καθημερινή

ΗΠΑ και Κίνα κοντά
στην υπογραφή
της εμπορικής
συμφωνίας

efsyn.gr 25.12.2019

Η επαρχία Ιντλίμπ φλέγεται. Η συριακή περιοχή, που αποτελεί το τελευταίο προπύργιο

των τζιχαντιστών στη χώρα, εδώ και εβδομάδες δέχεται τα πυρά του συριακού και ρωσικού
στρατού. Υπό αυτές τις συνθήκες ολοένα περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δημιουργώντας στην Ευρώπη ανησυχία για ένα νέο προσφυγικό
κύμα.

Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας
ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον, όπως προκύπτει και από
τις δύο πλευρές.
Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος
και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, θα παρευρεθούν σε τελετή για
την υπογραφή της «φάσης 1» της εμπορικής συμφωνίας, στην οποία
κατέληξαν πρόσφατα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Response Coordination Group, από το Νοέμβριο περίπου 217.000
άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

«Θα έχουμε μια τελετή υπογραφής», είπε ο Τραμπ σε
δημοσιογράφους. «Ναι, τελικά θα υπογράψουμε όταν
συναντηθούμε. Και θα έχουμε μια πιο γρήγορη διαδικασία γιατί
θέλουμε να τελειώνει. Η συμφωνία έχει γίνει, απλά τώρα είναι στη
φάση της μετάφρασης», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο τούρκος πρόεδρος προειδοποιεί για ένα προσφυγικό ρεύμα από τη Συρία, στα ίδια επίπεδα
με το 2015. Ήδη πάνω από 80.000 άνθρωποι βρίσκονται στα τουρκοσυριακά σύνορα. Η
Τουρκία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη της μια νέα εισροή προσφύγων, δήλωσε
ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας: «Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά η Ελλάδα, θα αισθανθούν
τις αρνητικές επιπτώσεις».

Σε συνέχεια αυτής της δήλωσης, η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα
ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ για την τελετή
υπογραφής της διμερούς εμπορικής συμφωνίας.
Η ανακοίνωση έγινε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου

Η επίσκεψη Μέρκελ και τα αιτήματα Ερντογάν
Προφανώς ως απάντηση σε αυτή την προειδοποίηση η καγκελάριος Μέρκελ σχεδιάζει να
μεταβεί τον Ιανουάριο στην Άγκυρα, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung – αν και εκκρεμεί
ακόμη η επίσημη επιβεβαίωση της γερμανικής κυβέρνησης.
Όπως αναμένεται, στο επίκεντρο μιας τέτοιας συνάντησης θα βρεθεί η προσφυγική συμφωνία,
την οποία υπέγραψε η ΕΕ με την Τουρκία το 2016 για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Σύμφωνα με τη συμφωνία υποχρέωση της Τουρκίας είναι να εμποδίζει τους λαθροδιακινητές
να μεταφέρουν πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά.
Ως αντάλλαγμα η ΕΕ διέθεσε 6 δις ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα
τουρκικά προσφυγικά κέντρα. Επίσης κάθε αιτών που δεν θα λάμβανε ασύλου, θα έπρεπε
να επαναπροωθείται στην Τουρκία. Ως αντιστάθμισμα η ΕΕ αναλάμβανε την υποχρέωση να
δέχεται απευθείας πρόσφυγες από τη Συρία που βρίσκονταν στην Τουρκία. Συγχρόνως η ΕΕ θα
διαπραγματευόταν με την Τουρκία την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες.
Η Τουρκία τώρα θέλει ωστόσο να επαναδιαπραγματευτεί την προσφυγική συμφωνία ενόψει
των νέων αφίξεων. Το καλοκαιρί ο Ταγίπ Εντογάν είχε απειλήσει να ανοίξει «τις πύλες» την
Τουρκίας προς την Ευρώπη, αν δεν λάμβανε περισσότερη ευρωπαϊκή βοήθεια για τους μέχρι
τώρα 3,5 εκατομ. πρόσφυγες που ζουν στην Τουρκία. Μάλιστα κατά την επίσκεψη του Χορστ
Ζέεχοφερ στην Τουρκία τον Οκτώβριο, παρουσιάστηκαν στον γερμανό υπ. Εσωτερικών τα
τουρκικά αιτήματα.

«Η συμφωνία εκπληρώνει τον σκοπό της»
Σύμφωνα με τον Γκέραλντ Κνάους, κοινωνιολόγο και ειδικό σε θέματα μετανάστευσης,
μέχρι τώρα η συμφωνία ΕΕ-Toυρκίας έχει εκπληρώσει στον σκοπό της. Όπως λέει, από τότε
που τέθηκε σε ισχύ, λίγοι πρόσφυγες από τη Συρία πέρασαν στην Ευρώπη, ενώ από τους
νεοαφιχθέντες στα ελληνικά νησιά, λιγότερο από ένα τρίτο προέρχεται από τη Συρία.
Επίσης εκτιμά ότι οι πρόσφυγες για τη Συρία έχουν περισσότερα κίνητρα να μείνουν στην
Τουρκία, μιας εκεί έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα υγείας και την εκπαίδευση και
λαμβάνουν ευρωπαϊκή κοινωνική βοήθεια.
Σύμφωνα με τον Κνάους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική στήριξη από την ΕΕ η κατάσταση
στην Τουρκία θα επιδεινωθεί. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον ειδικό, κανείς δεν έχει συμφέρον
να τη διακόψει.

Αυτό ακριβώς ωθεί και τις δύο πλευρές να συνεργαστούν.
Επίσης η ισχύουσα συμφωνία παρέχει στην ΕΕ ένα περιθώριο ελιγμών, ενώ αν ακυρωθεί
ενδέχεται η ΕΕ να γίνει έρμαιο των τουρκικών αποφάσεων. Την ίδια ώρα η Ελλάδα αναμένει
την επόμενη χρονιά περίπου 100.000 νέες προσφυγικές αφίξεις.
Όπως επισημαίνει ο Γκ. Κνάους: ««Εάν η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας αποτύχει λόγω των
ανεπαρκειών της ΕΕ και αν κατά συνέπεια παραβιάζει τις δικές της αξίες, σχεδόν κανείς δεν θα
μπορεί να υπερασπιστεί με αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο τη Διεθνή Σύμβαση για το Καθεστώς
των Προσφύγων».
Πηγή: Deutsche Welle

Εξωτερικών Γκενγκ Σουάνγκ σε τακτική ενημέρωση των
δημοσιογράφων, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.
Πριν από μερικές ημέρες, πάντως, έγινε γνωστό από την
αμερικανική πλευρά πως η πρώτη φάση της συμφωνίας θα
υπογραφεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.

Απειλή για Αγκυρα η παραπομπή
Τραμπ στη Γερουσία
REUTERS
Η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόσι απειλεί τα γεωπολιτικά
σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις του με την Τουρκία.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. 25η Δεκεμβρίου 2019- Αγνωστο παραμένει πώς
θα επηρεάσει η παραπομπή του προέδρου Τραμπ τις εύθραυστες
σχέσεις μεταξύ Αγκυρας και Ουάσιγκτον. Αναλυτές εκφράζουν
την ανησυχία ότι η ικανότητα του Τραμπ να προστατεύει την
Τουρκία από το ολοένα εχθρικότερο Κογκρέσο των ΗΠΑ θα
εξασθενήσει μετά την παραπομπή του, πλήττοντας ανεπανόρθωτα
τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με άρθρο του αναλυτή
Σεμίχ Ιντίζ στην ιστοσελίδα Al Monitor.
Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η τουρκική επιμονή για
αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 και η
τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία τον Οκτώβριο, με
στόχο την εκδίωξη των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ δυνάμεων
της κουρδικής πολιτοφυλακής του YPG. Η Αγκυρα ισχυρίζεται
ότι η άρνηση των ΗΠΑ να της πουλήσει προηγμένα συστήματα
αεράμυνας υποχρέωσε την κυβέρνηση Ερντογάν να στραφεί
στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία θεωρεί ότι η κουρδική
πολιτοφυλακή στη ΒΑ Συρία είναι τρομοκρατική οργάνωση,
εκφράζοντας την απορία της για την προθυμία της Ουάσιγκτον να
εξοπλίσει έναν εχθρό.
Η αμερικανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, αναφέρει ότι
η αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού
συστήματος S-400 δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας
ως κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, καθώς το ρωσικό αντιαεροπορικό
σύστημα αποτελεί άμεση επιχειρησιακή απειλή για το προηγμένο
αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35. Η Ουάσιγκτον συνεχίζει
στο μεταξύ να στηρίζει την κουρδική πολιτοφυλακή YPG. Η
οργή που προκάλεσε σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου το
πράσινο φως του προέδρου Τραμπ στη μονομερή απόφαση του
προέδρου Ερντογάν να διατάξει την εισβολή τουρκικών δυνάμεων
στη ΒΑ Συρία οδήγησε σε ενίσχυση της στήριξης της κουρδικής
πολιτοφυλακής μεταξύ των μελών της νομοθετικής εξουσίας
στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας,
σε ανακοίνωσή του μετά την ψήφιση του αμυντικού νομοσχεδίου
στη Γερουσία, υπογράμμισε το εχθρικό πνεύμα που διαπνέει το
Κογκρέσο εναντίον της Τουρκίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑΔΙ
ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΛΙΑΣ

18 ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟ $180.00
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, στο καφενείο των υπερηλίκων «Ζεσή Γωνιά» όπου γιόρταζαν τρια μέλη
ο Σάββας Κόττας είχε τα προεόρτια της γιορτής του, και ο Γιώργος Πανάγος με ο Γιώργο Μπότση
που είχαν τα γεννέθλιά τους ετοίμασαν μεζέδες, γλυκά, και κερασαν τους θαμώνες του καφενείου που
παρευρέθηκαν στην αίθουσα και τους ευχήθηκαν χρόνια πολλά.
Τα μέλη του συλλόγου δείχνουν την πραγματική αγάπη και ζεστασιά που υπάρχει στο σύλλογο «Ζεστή
Γωνιά» στο Σούρεη Β.Κ.

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο υπεριλήκων της «ΖΕΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ» ετοίμασε μαζέδες για
να γιορτάσουν με τα μέλη και τις γυναίκες τους. Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κοντογιαννάτος
ευχαρίστησε όλους που παραβρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και χάρισε σε κυρίες
της Φιλοπτώχου δώρα για την προσφορά τους στην κοινότητα.
(Βλέπετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση)

Άνω: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπερηλίκων “ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ”

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑΤΕ ΣΤΟ: 604-936-7117
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Αγνοείται ψαροντουφεκάς
στη Ρόδο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ.

30 Δεκεμβρίου 2019

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρμοδίων
αρχών για τον εντοπισμό 55χρονου ψαροντουφεκά
στην θαλάσσια περιοχή Μονόλιθος Ρόδου.
Σο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού
Σώματος με ειδικούς δύτες καθώς επίσης και ομάδα
διάσωσης.
Σύμφωνα με την «Ροδιακή», στην περιοχή υπάρχουν
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εμποδίζουν
σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες. Υπάρχει μεγάλος
κυματισμός αλλά και ισχυροί άνεμοι.
Ο Ροδίτης που αγνοείται είχε ξεκινήσει με έναν
ακόμα φίλο του να ψαρεύει με ψαροντούφεκο στην
θαλάσσια περιοχή της Μονολίθου.
Όμως κάτω από συνθήκες που δεν έγιναν γνωστές οι
δύο φίλοι χωρίστηκαν.

Στο Πρωτοχρονιάτικο πάρτυ της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ, διακρίνονται στο τραπέζι
του Προέδρου κ. Δ. Ζάμπου, η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Βανκούβερ με τον σύζυγό της,
ο π. Odysseys Δρόσσος με την Πρεσβυτέρα Μαρία, και τον γιό τους Θωμά, καθώς ο Πρόεδρος και η σύζυγός
του με την κορούλα τους.

Σε κάποια στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του ενός.
Ο δεύτερος ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές
και αμέσως ξεκίνησε διαδικασία έρευνας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Ροδιακή

RODOS AXION
Εορταστικό μήνυμα
Αυτές τις άγιες μέρες ας μας πλημμυρίσει το φως από τη
γέννηση του Θεανθρώπου
και η χάρη του ας οδηγεί τα βήματά μας σε κάθε απόφαση
της ζωής μας.
Ας γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και ας κάνουμε πράξη τα
πανανθρώπινα ιδεώδη της αλληλεγγύης, της καλοσύνης και
της αγάπης.
Και η καινούρια χρονιά να μας φέρει πιο κοντά στην
εκπλήρωση των επιθυμιών μας και πιο κοντά στην
ευημερία του τόπου.
Χωρίς αποκλεισμούς και δογματισμούς αλλά με
συνεργασία, πνεύμα προσέγγισης και ομοψυχία για το καλό
της Ρόδου μας.
Το 2020 οι προκλήσεις θα είναι ακόμα περισσότερες ακόμα
μεγαλύτερες, και απαιτούν ειλικρινή διάθεση, ενότητα και
αγώνα.
Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους με προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία και κάθε καλό τη νέα χρονιά.
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Ιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής «Ρόδος Αξιών»

ΠΟΙΗΜΑ
Κ άθε βήμα μοναξιάς μας ,
Α πό μέσα απ’ την καρδιά μας,
Λ άμπει αγνά κ αληθινά.
Η ρεμα μα δυνατά.
Χ αίρε πάντα οικουμένη !!!
Ρ όδο είσαι ευλογημένη.
Ο σοι στην καρδιά σε έχουν
Ν ιότη δίνουν νιότη παίρνουν.
Ι δεώδης ομορφιά ,
Α πό μέσα ξεπηδά...
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ &
ΑΓΑΠΗ
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

(Συνέχεια σελίδα 17)

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΗ
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Μερικά στιγμιότυπα απο την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ
της 4ης Δεκεμβρίου 2019

Την Τετάρτη στις 4 Δεκεμβρίου 2019 το βράδυ η Ελληνική
Κοινότητα είχε καλέσει τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση στο
Ελληνικό Κέντρο.
Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία και την ώρα που πήγα είχε
αρχίσει. Εδώ θα κάνω παρένθεση και αυτά που θα γράψω τα γράφω
σαν μέλος αυτής της κοινότητας.
Η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ όλα τα χρόνια προόδευε
και όλα πηγαίνανε καλά. Όμως σιγά-σιγά τα χρόνια πέρασαν, οι
καιροί άλλαξαν καθώς, οι Προέδροι και τα μέλη από τα Διοικητικά
Συμβούλια. Κουράστηκαν και ένας ένας αποτραβήχθηκαν. Το
Ελληνικό Κέντρο είχε καλή διαχείρηση, ο Σέφ στην κουζίνα έκανε
καλή δουλειά, και έφερνε χρήματα. Με τον καιρό όμως τα πράγματα
άλλαξαν. Θυμάμαι σε μια Γενική Συνέλευση το κέντρο μια χρονιά
είχε ετήσια έσοδα $194.000 και σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση
ένα παλαιό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει παράπονα
γιατί
τα προηγούμενα χρόνια έφερνε περισσότερα έσοδα το
Κέντρο.
Ο Σέφ που έφερνε χρήματα στο κέντρο, έφυγε, ανέλαβε άλλος,
τα συμβούλια, οι προέδροι άλλαξαν, ανέλαβαν νέοι μπήκαν στην
αίθουσα που κάνουν συνεδριάσεις, είδαν όλους τους τοίχους με
κάδρα φωτογραφίες γεμάτους, ήταν κάτι ασυνήθιστο για τους
νέους το περιβάλλον αυτό. Έκαναν και μια βόλτα κάτω στους
χώρους που είχαν οι συλλόγοι αποθήκες, βρήκαν σημαίες,
φορεσιές, κουρελιασμένες από τους ποντικούς, φώναξαν εταιρεία
απολύμανσης και τα πέταξαν όλα, έβγαλαν και τις φωτογραφίες.
Άσπρισαν την αίθουσα και αισθάνθηκαν άνετα να κάθονται στο
γραγείο να συνεδριάζουν. Η αντίδραση ήταν μεγάλη από τα
σωματεία. Το τότε Διοικητικό συμβούλιο με ανακοίνωση που είχε
δημοσιευθεί και στη «ΓΝΩΜΗ», ζητούσε από τα σωματεία να
προσκομίσουν κατάσταση των πραγμάτων που χάθηκαν.
Εντωμεταξύ, στην Μπρόντγουεη και ιδιαίτερα στο Μακντόναλντ
τις πρωϊνές ώρες συγκεντρώνονται πολλά μέλη απο την ελληνική
κοινότητα του Βανκούβερ και το κοτσομπολιό φούντωνε αλλά
το κουράγιο από τους παλαιούς έχει στερέψει. Οι παλαιοί
αποτραβηγμένοι άφησαν την κατάσταση να χειροτερεύσει
οικονομικά, ίσως γιατί και οι ίδιοι να μην μπορούσαν να
προσφέρουν όπως παλαιότερα, γιατί είχαν κουρασθεί τόσα χρόνια,
οι ίδιοι και οι ίδιοι.

ΚΑΤΩ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ.
(Συνέχεια από σελίδα 16)

Η κουζίνα στο κέντρο χειροτέρευε, άλλαζαν μαγείρους, άλλαζαν
διευθυντές στο κέντρο τίποτα. Οι συλλόγοι δεν έχουν τον μεγάλο
αριθμό μελών που είχαν παλαιότερα, τα μέλη λιγόστεψαν, η
αίθουσα του κέντρου μεγάλη, το ενοικίασμα μεγάλο, αναζήτησαν
άλλες αίθουσες για τους χορούς, το κέντρο σταμάτησε να φέρνει
έσοδα.
Οι νέοι στο Διοκητικό Συμβούλιο άρχισαν να διερευνούν τρόπους
να ανατρέψουν τον οικονομικό κατήφορο, οι ζημιές στο κέντρο
στην εκκλησία χρειάζονται επισκευές τα έξοδα τεράστια, με
τις συνδρομές και τα κεριά της εκκλησίας ήταν δύσκολα να
προχωρήσουν.

B

Κώστας Καρατσίκης
Μέλος της ελληνικής κοινότητας Βανκούβερ

H
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Έγιναν εκλογές, έγιναν ενστάσεις, είχαν ήδη και τα προσωπικά
οξυνθεί με όλες τις παρεμβάσεις στα σχέδια του Δ.Συμβουλίου
που είχε κάνει την πρόταση να δώσουν τα οικόπεδα. Έγινε
δικαστήριο και τώρα ερχόμαστε στην Γενική Συνέλευση για
την οποίαν ντρέπομαι να περιγράψω. Ενώ η Γενική Συνέλευση
ξεκίνησε ομαλά, ακούσαμε τον Πρόεδρο για τις δωρεές μελών στην
κοινότητα, ακούσαμε τις επιτροπές. Και ξαφνικά καθώς πήγαινε να
τελειώσει η Γενική Συνέλευση όταν ένα μέλος και πρώην πρόεδρος
απευθύνθηκε στα μέλη ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση και
ομόνοια στην κοινότητα άνοιξε «ο ασκός του Αιόλου» από ένα
άλλο μέλος της κοινότητος να καταφέρεται σε άλλα πρόσωπα και το
προεδρείο μην έχοντας την ανάλογη πείρα, άφησε και ειπώθηκαν
αρκετά δείχνοντας όχι ομόνοια, όχι συμφιλίωση, ούτε σοβαρότητα.
Έτσι τώρα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε αν το κέντρο
δεν φέρει εισόδημα για την κοινότητα η οικονομική κρίση θα
συνεχίζεται και θα χρειαστούν να λειφθούν μέτρα. Εύχομαι να βγώ
γελασμένος.!

N
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Τα μέλη με όλα αυτά χωριστήκανε. Πολλοί άρχισαν να πιστεύουν
ότι «μπήκαν άτομα για να φάνε» και όχι για το καλό
της κοινότητας. Αποτέλεσμα όλων αυτών, τα μέλη τελικά
καταψήφισαν το σχέδιο αυτό.

Οι εκδότες της “ΓΝΩΜΗΣ”
και οι συνεργάτες της
Εύχονται στους Έλληνες
του εξωτερικού που αγωνιούν
και ανησυχούν τον τελευταίο
καιρό για την ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
να υπάρξει μια καθησύχαση
στην εξωτερική πολιτική.

CANA

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 και λέγανε ότι
θα χάσουν και τα οικόπεδα της κοινότητας, αυτή ήταν η δεύτερη
ρετσινιά να μην προχωρήσουν στα σχέδια. Και η Τρίτη ρετσινιά
που έρριξαν πρόσωπα διακείμενα πολύ στα θρησκευτικά διέδιδαν
ότι αν ψηφίσουν να δώσουν τα οικόπεδα να κτήσουν θα χάσουν την
εκκλησία θα την πάρει η εταιρεία που θα κτήσει το κοινοτικό κέντρο
και τα διμερίσματα.

DI
A

Μπήκε κατά κάποιν τρόπο η ιδέα να τα δώσουν όλα σε μια
οικοδομική εταιρεία, η οποία τους παρουσίασε ορισμένα σχέδια,
εδώ δεν θα μπώ σε λεπτομέρειες, και η ιδέα έγιε αποδεκτή από
το Διοικητικό Συμβούλιο και προχωρούσαν με μπροσιούρς και
σχέδια που σε μερικούς φαινότανε αποδεκτό. Έλα όμως, που το
ελληνικό δαιμόνιο μπήκε μέσα σε μερικούς και ρωτούσαν ποιοί
είναι μέσα στην οικοδομική επιτροπή, και μόλις είδαν δυο ονόματα
γνωστών μελών της κοινότητας ο ένας γνωστός οικογένειας που
χτίζουν κτήρα σε όλο το Βανκούβερ, και επειδή έχει μια μικρή
πλάζα απέναντι από την εκκλησία, λέγανε ότι ήθελε να δώσουν
τα οικόπεδα της εκκλησίας ώστε παίρνοντας η εταιρεία από την
πολιτεία την άδεια να κτήσουν το κέντρο και διαμερίσματα, θα
έπαιρνε κι αυτός άδεια τότε για να κτήσει διαμερίσματα στην
πλάζα που έχει. Αυτή ήταν η πρώτη ρετσινιά που ρίξανε στα μέλη
να μην ψηφίσουν το σχέδιο της κοινότητας γιατί είχε συμφέρον το
άτομο αυτό. Το οποίο όπως πληροφορήθηκα αργότερα έμαθε τα
κοτσομπολιά και παραιτήθηκε ο ίδιος.

O Πρόεδρος και το διοοκητικό συμβούλιο
του συλλόγου “ΑΡΤΕΜΙΣ” εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλη
την ελληνική παροικία, χρόνια πολλά
για τις γιορτές.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2020

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο Ετήσιος χορός του συλλόγου θα γίνει
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 στο Ελληνικό Κέντρου
4500 Arbutus Street
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 604-319-1555
Τα εισιτήρια είναι περιοριμένα λόγω χώρου, παρακαλείσθε
να κλείσετε τραπέζι με την παρέα σας.
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Lunch with Archbishop Sotirios and the Ladies of Philoptochos from
St. George, St. Nicholas and Dimitri and St. Constantine and Helen

Welcome back! After a
restful holiday break,
we’re back, ready to
bring Greece’s history
and culture alive for our
students and communities of local, national and international supporters.
Upcoming events
We have an exciting month of events planned to start off the new
year. Join us throughout the upcoming semester for the SNF Centre
for Hellenic Studies Spring 2020 Seminar Series, beginning this
month with Alessandra Capperdoni (SFU), Andreas Avgousti (SFU),
and Kevin D. Fisher (UBC) who will be presenting their latest
research. Seminars are held on SFU’s Burnaby campus in room
AQ6229, beginning at 2:30pm. Be sure to join us afterwards at Club
Ilia, where we continue the discussion over pizza and other nibbles.
January 10, 2020: “Re-visitations of Greek Myth: The (O)ther Desires of Antigone and Medea” by Alessandra Capperdoni
January 14, 2020: “Reputation as Demotic Power in Plato’s ‘Republic’” by Andreas Avgousti
January 24, 2020: “Exploring Divergent Paths to Urbanism on Late
Bronze Age Cyprus” by Kevin D. Fisher
Visit our events page for the rest of the semester’s line-up.
Not your ordinary summer school
If you are an undergraduate student, with at least 30 credits under
your belt and looking to add an international flavour to your degree,
why not go to Greece this summer? Earn 10 university credits while
visiting the Acropolis; Byzantine and Ottoman Imperial ruins; the
White Tower of Thessaloniki; and more! Visit our website for more
information or drop by an info session this month to speak to the
Field School Director and representatives from SFU Study Abroad.
Deadline to apply is January 31, 2020.
Upcoming info sessions:
• Friday, January 3, 2020
11:30—13:00
Douglas College (New West), NW campus concourse
• Tuesday, January 14, 2020
11:30—12:30
SFU Burnaby, WMC 3260
• Tuesday, January 14, 2020
17:30—18:30
SFU Burnaby, AQ 6204
• Thursday, January 16, 2020
13:00—14:00
Douglas College (New West), Room S1711
• Friday, January 17, 2020
13:00—14:00
SFU Burnaby, AQ 622
• Friday, January 17, 2020
15:30—16:30
Douglas College (Coquitlam), Room B2010
Don’t miss out!
We have some exciting new developments and initiatives planned
for 2020 that we can’t wait to share with you. Keep an eye on our
newsroom for the latest and be sure to follow us on social media or
subscribe to our email list so you never miss an update!

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

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

SPECIAL PRICES

Organic

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

l
Colossa

4x3 L Lonidas Extra
4x3 L Virgin $80.00 each
Virgin $100 each
O Γιάννης Χήρας, η οικογένειά του και
το προσωπικό εύχονται σε όλο
τον Ελληνισμό

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2020

12x750 ML
Organic
Olive Oil
$120.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα πρέπει να στέλνετε
τις ανακοινώσεις και τις φωτογραφίες ενωρίτερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 )
γειτονίας και ευνοούμε την
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Τούτο, όμως, προϋποθέτει εκ
μέρους της Τουρκίας ειλικρινή
σεβασμό του Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου -αναπόσπαστο μέρος
του οποίου είναι και το πρόγραμμα
«NATURA 2000»- και του συνόλου
του Διεθνούς Δικαίου. Άρα και
οι διατάξεις της Συνθήκης της
Λωζάνης και της Συνθήκης των
Παρισίων του 1947-οι οποίες είναι
απολύτως σαφείς και πλήρεις και
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για
γκρίζες ζώνες-πρέπει να γίνονται
απ’ όλους πλήρως σεβαστές. Πολλώ
μάλλον όταν η αμφισβήτησή
τους οδηγεί σε αμφισβήτηση των
συνόρων όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, ιδίως ως προς την
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,
η Τουρκία οφείλει να σέβεται
το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως
ισχύει με βάση την Συνθήκη
του MontegoBay του 1982. Το
οποίο την δεσμεύει, μολονότι δεν
έχει προσχωρήσει σ’ αυτό, διότι,
κατά τη νομολογία του Διεθνούς
Δικαστηρίου της Χάγης, παράγει
πλέον γενικώς παραδεδεγμένους
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.
Γ. Έναντι της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας, είμαστε απολύτως
σαφείς και απολύτως ειλικρινείς.
Επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας,
καλής γειτονίας και εμπράκτως
αποδεικνύουμε ότι ευνοούμε
την προοπτική της στο ΝΑΤΟ
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως
προς αυτό, όμως, υπάρχει μια
σημαντική προϋπόθεση: Η επίλυση
του ζητήματος του ονόματος
σύμφωνα με την Ιστορία και με
το Διεθνές Δίκαιο. Για να γίνει
αυτό – όπως καταστήσαμε σαφές
και είναι θέση αποδεκτή και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
το ΝΑΤΟ– πρέπει η γειτονική μας
χώρα να επιφέρει και τις αναγκαίες
αλλαγές στην έννομη τάξη της,
πρωτίστως δε στο σύνταγμά της.
Και πράγματι, ανέλαβαν αυτή
την υποχρέωση. Κατόπιν τούτου,
περιμένουμε την εκπλήρωσή της.
Μόνον όταν τελειώσει οριστικά
όλη αυτή η διαδικασία και αφού
διαπιστωθεί ότι η συνταγματική
αναθεώρηση εμπεριέχει όλες τις
εγγυήσεις, για τις οποίες μίλησα
προηγουμένως, τότε είναι δυνατό
να υπάρξει πρόσκληση για ένταξη
στο ΝΑΤΟ καθώς και οιαδήποτε
έναρξη συζητήσεων, σε ό,τι αφορά
την ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, μόνο τότε είναι δυνατό να
οριστικοποιηθεί και το περιεχόμενο
της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και
ΠΓΔΜ και να έρθει προς κύρωση
στην Βουλή των Ελλήνων. Και εδώ
θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο
είναι σαφές από την πλευρά μας,
ιδίως ενόψει ορισμένων εντελώς
ανακριβών δηλώσεων, από την
πλευρά αξιωματούχων της ΠΓΔΜ:
Δεν είμαστε διατεθειμένοι, ενόψει
της οριστικοποίησης της Συμφωνίας
αυτής και πάντως πριν από την
κύρωσή της, ν’ αποδεχθούμε
ερμηνείες της Συμφωνίας των
Πρεσπών, οι οποίες είναι αυθαίρετες
ή αποπνέουν αλυτρωτισμό,διότι
τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει.
Με αυτές τις σκέψεις σας μεταφέρω
τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης,
ταυτοχρόνως δε και ευγνωμοσύνης,
τα οποία μας διακατέχουν για
όλους εσάς, τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες του Εξωτερικού
που-θα το επαναλάβω ως έχω
χρέος- διαπρέπετε ως σημαιοφόροι
της Εθνικής μας Υπερηφάνειας.
Εύχομαι δε σε καθεμιά και καθέναν
από εσάς Καλά Χριστούγεννα,
Καλή Χρονιά, με υγεία, ευημερία
και προσωπική επιτυχία.”.

Στιγμιότυπα από το Χριστουγεννιάτικο
γεύμα του Συλλόγου «Grecian
Seniors B.C.»
(Συνέχεια από σελίδα 3)

ΠΕΝΘΗ
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1921-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 16, 2019. Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ
γεννήθηκε στις 28 το 1921. Η κηδεία της έγινε στην καθολική
εκκλησία Holy Trinity, 2725 Lonsdale, North Vancouver, στις 30
Νοεμβρίου 2019 στις 12.30 μ.μ. και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο
του Βόρειου Βανκούβερ.
Στον γιό της Γιώργο, στην κόρη της Tanya και σε όλα τα εγγόνια και
ανήψια της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΧΑΝΤΖΗΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18 Νοεμβρίου 2019. Η ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ το τρισάγιο έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2019,στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του
Valley View Surrey.
Στα 3 παιδιά της, 8 εγγόνια της και 4 δισέγγονα, θερμά
συλλυπητήρια.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( ΤΟΝΗ ) ΧΑΝΤΖΗΣ
1929-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 21 Νοεμβρίου 2019,
ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ, είχε γεννηθεί στις 19
Φεβρουαρίου 1929 στη Μεσσηνία. Το τρισάγιο
έγινε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία έγινε στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο στην Forest Lawn Memorial Park Royal, Burnaby.
ΓΙΑΡΟΣ ΝΤΙΝΟΣ
1939-2016

Πέθανε στην Ελλάδα στο χωριό του Ο ΓΙΑΡΟΣ ΝΤΙΝΟΣ στις
21 Νοεμβρίου 2019. Είχε γεννηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 1939.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό του κοντά στους δικούς του
ανθρώπους που αγάπησε και τον αγάπησαν. Αλλά εφυγε από
τον Καναδά πικραμένος.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1947-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2
Δεκεμβρίου 2019, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ είχε γεννηθεί στην
Αθήνα και μετανάστευσε με την
οικογένειά του στον Καναδά και
εγκαταστάθηκε στο Εdmonton 1950. O
Κώστας άνοιξε δυο εστιατόρια στο White
Rock. Το “BUN STEER” and “COSTA’S” in the 90’s. Στα παιδιά του, Jazmin,
Nathan & Lia. Στις αδελφές του Σοφία,
Ειρήνη, Μαρίκα και Αθηνά, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
Ο Ανδρέας Αρσονιάδης, ανάμεσα σε δυο φίλους τον Μπάμπη και
τον Πήτερ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

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.

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.

Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 778-688-3156

Funeral Director: Tony Hicks
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΚΑΝΑΔΑ
κ.ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΟΥΡΕΗ

Την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου 2019
ο σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
συλλειτούργησε
με τον ιερέα
της εκκλησίας
π. Κωνσταντίνο
Καλπίδη και
τον π. Δωρόθεο
Τρυφωνόπουλο.
Μέλη της
κοινότητας και
πολλοί ομογενείς
παρευρέθηκαν στο
εκκλησίασμα.
Τίμησαν δε με
την παρουσία της η Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδος
στο Βανκούβερ κα Ελένη
Γεωργοπούλου με τον σύζυγό
της, η επίτιμος Πρόξενος
της Κύπρου η κα Τασσούλα
Μπέργκρεμ με τον σύζυγός της,
ο Άρχοντας κ. Ανδρέου και
ο κ. Βασίλης Τσακούμης.
Μετά τη Θεία Λειτουργία
η κοινότητα παρέθεσε γεύμα
στην αίθουσα της κοινότητας.
Μετά από το γεύμα
ο σεβασμιώτατος ευχαρίστησε
όλους και ζήτησε όλοι μαζί να
ψάλουν τα κάλαντα.
(Βλέπετε στιγμιότυπα
από την εκδήλωση)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

Αγαπητοί εν Κυρίω

Σ

τον καιρό της υλικής ευδαιµονίας, µελανά είναι τα χρώµατα στον πνευµατικό
ορίζοντα. Το ψέµα φαρµακώνει. Το µίσος γιγαντώνεται και είναι πικρό. Το
αδικοχυµένο αίµα πληµµυρίζει. Μέσα σ’αυτή τη ζοφερή κατάσταση έρχεται ο Χριστός
να γεννηθεί. Ο Θείος Επισκέπτης. Το Φως το αληθινό. Είναι η µεγάλη Ελπίδα.
Κανείς δεν πρέπει να σκιάζεται στην παρούσα κατάσταση. Στο ψέµα, ορθώνεται
η Αλήθεια. Στο µίσος, υπερπερισσεύει η Αγάπη. Στο αδικοχυµένο αίµα, απαντάει η
Ανάσταση.

Να κλείσουµε όλοι στην ψυχή µας τον Χριστό και οι ορίζοντες θα φωτιστούν. Καλά
και ευλογηµένα Χριστούγεννα.
At a time where the pursuit of material possessions and worldly pleasure reigns supreme, the clouds on the spiritual horizon are unmistakably dark. Falsehoods poison us.
blood overwhelms us. In this dark and desolate context, Christ Is Born. He Who Is the
Divine Visitor. The True Light. Our Great Hope.
Let no one be disheartened by the current situation. In the web of lies, the Truth will
rise up. And Love will overcome hatred. The Resurrection is the ultimate response and
answer to the tragically spilled blood.
Let us all keep Christ deep within our souls, and the clouds on the horizon will dissipate and the light will shine through. I wish you a Merry and Blessed Christmas.
Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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