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Τη διεύρυνση και ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων
στους τομείς άμυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας,
οικονομίας, ενέργειας, μεταφορών, υποδομών,
διασυνοριακής συνεργασίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης
και αθλητισμού, προβλέπει η Κοινή Διακήρυξη που
υιοθετήθηκε κατά το Δ’ Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελλάδας

Έ

φυγε σήμερα 26
Φεβρουαρίου 2020
από τη ζωή ο Κώστας
Βουτσάς, σε ηλικία 88 ετών.
Ο αγαπημένος ηθοποιός τις
τελευταίες εβδομάδες είχε
εισαχθεί στην καρδιολογική
κλινική του νοσοκομείου
Αττικόν, μετά από καρδιακό
επεισόδιο, και νοσηλευόταν
στη ΜΕΘ με λοίμωξη του
αναπνευστικού.
Γοητευτικός, πληθωρικός,
στόφα μεγάλου ηθοποιού, ο
Κώστας Βουτσάς διέγραψε
τεράστια, επιτυχημένη καριέρα
70 ετών. Ήταν από τους σταρ
που σημάδεψαν τον ελληνικό
κινηματογράφο.
Σπουδαίος κωμικός, άφησε
ανεξίτηλο στίγμα στο ρόλο του
αγαθού Κωνσταντινουπολίτη
με «Το Ανθρωπάκι» (1969) ενώ
το αυθόρμητο επιφώνημα του
«Φσστ μποινγκ», στο μιούζικαλ
«Κάτι να καίει» (1964),
έγραψε ιστορία στον εγχώριο
κινηματογράφο.
Σθεναρός υποστηρικτής του,
εξαρχής, υπήρξε ο σκηνοθέτης
Γιάννης Δαλιανίδης, με τον
οποίο τον συνέδεε μακρόχρονη
φιλία κι εκτίμηση.
Ήταν το 1961, όταν με

– Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκε
στην Αλεξανδρούπολη.
Επικεφαλής των αντιπροσωπειών ήταν ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του
Μπόικο Μπορίσοφ.

την εμφάνιση του στον
«Κατήφορο» απόκτησε ευρεία
αναγνωρισιμότητα για να
απογειωθεί στη συνέχεια ως ο
απόλυτος πρωταγωνιστής σε
ταινίες που έφταναν να κόβουν
έως και 650 χιλιάδες εισιτήρια
την δεκαετία 60 και 70. Κι ήταν
το 1984 που ο νέος ελληνικός
κινηματογράφος βρήκε στο
πρόσωπο του Κώστα Βουτσά
τον ιδανικό ερμηνευτή που θα
ενσάρκωνε τα όνειρα και τις
επιθυμίες ενός καθημερινού
ανθρώπου («Ο έρωτας του
Οδυσσέα», του Βασίλη Βαφέα).

γεννήθηκε τον Δεκέμβριο
του 1931 στην Αθήνα, σε
προσφυγική οικογένεια με
καταγωγή από τους Επιβάτες
της Ανατολικής Θράκης.

Ο Κώστας Βουτσάς
(Σαββόπουλος ήταν το
οικογενειακό του όνομα)

Μετά τον πόλεμο, ασχολήθηκε
με διάφορες μορφές αθλητισμού,
όπως στίβο, κωπηλασία, βόλεϊ
και μπάσκετ. Η πρώτη του
θεατρική εμπειρία, όπως έχει
πει, ήταν στα σχολικά του
χρόνια όταν ο προπονητής του
τον είχε στείλει για προπόνηση
στη Μηχανιώνα κι έλαβε
μέρος στην παράσταση της
καστασκήνωσης. Έκανε ένα
αρνητικό σχόλιο για το παιδί που
υποδύονταν τον μεθυσμένο κι
όταν ο υπεύθυνος του θεατρικού
τον προκάλεσε αν μπορεί να το
κάνει καλύτερα βρέθηκε τελικά
με τον ρόλο.

Μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη,
όπου εγκαταστάθηκε η
οικογένεια του. Ο πατέρας του
εργάστηκε ως εργάτης οδοποιΐας
κι ο μικρός Κώστας επινόησε
διάφορες δουλειές του ποδαριού
για επιβίωση. Στα χρόνια της
Κατοχής μοίραζε προκηρύξεις
στους κινηματογράφους μαζί με
άλλα «Αετόπουλα» της ΕΠΟΝ.

Σε ηλικία 18 ετών σπούδασε
Φωτογραφία:Δημήτρης Βλάικος

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Κατά τις εργασίες του συμβουλίου, υπεγράφη επίσης
Συμφωνία Σιδηροδρομικής Διασυνοριακής Κυκλοφορίας
μεταξύ των δύο χωρών, ενώ υιοθετήθηκαν i) Κοινή
Δήλωση για τη συμπλήρωση 140 ετών από τη σύναψη
διπλωματικών σχέσεων και ii) Κοινή Δήλωση για την
προώθηση της συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού.

Μνημόνιο Συνεργασίας Enterprise Greece Invest Bulgaria Agency
Υπεγράφη ακόμα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Enterprise Greece και του αντίστοιχου φορέα της Βουλγαρίας, Invest
Bulgaria Agency, που προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών για
επενδυτές στις δύο χώρες, παροχή πληροφοριών για επενδυτικές
ευκαιρίες και αμοιβαία ενημέρωση για έρευνα αγοράς και
παροχή στατιστικών στοιχείων.
Κατά τις διαβουλεύσεις που είχαν, τόσο κατ’ ιδίαν, όσο και
από κοινού με τις δύο αντιπροσωπείες, οι κ.κ. Μητσοτάκης
και Μπορίσοφ επιβεβαίωσαν το στενό συντονισμό και την
αλληλοϋποστήριξη που υπάρχει σε πολυμερείς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβαν
τη στήριξή τους στην Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών
Βαλκανίων και τη διάθεσή τους να συνεργαστούν, περαιτέρω
προς την κατεύθυνση αυτή.
Υπογραμμίστηκε δε η προσήλωση των δύο χωρών στη
διατήρηση του διεθνούς συστήματος, βασισμένου σε κανόνες
(rules-based order), με όλα τα κράτη να σέβονται τις αρχές
της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής
επίλυσης των διαφορών. Παράλληλα εξήραν τη σημασία της
διατήρησης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και
του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των
προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να εκφράσει προς
το Βούλγαρο ομόλογό του την έντονη ανησυχία του για την
κλιμάκωση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο, μέσω ενεργειών οι οποίες αντίκεινται στο
Διεθνές Δίκαιο, καθώς και τη σταθερή προσήλωση της χώρας
μας σε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και καλόπιστο διάλογο,
στη βάση πάντοτε της διεθνούς νομιμότητας.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(Συνέχεια από σελίδα 1)
στη Δραματική Σχολή του
Μακεδονικού Ωδείου και
συμμετείχε σε επιθεωρήσεις
στο Στρατιωτικό Θέατρο
Θεσσαλονίκης. «Αφού
περιπλανήθηκα με τα
μπουλούκια δύο χρόνια σε
χωριά και κωμοπόλεις της
Μακεδονίας “η Καλή Καλό”
(καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της
θεατρίνας Καλλιόπης Δαμβέργη)
με κατέβασε Αθήνα», είχε πει
ο ίδιος. Έδωσε εξετάσεις για
να πάρει την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, την οποία
τελικά του έδωσαν στην τρίτη
προσπάθεια αφού η επιτροπή
τον είχε απορρίψει δύο φορές,
επειδή, όπως του είχαν πει, δεν
«έκανε για ηθοποιός».
Η πρώτη ταινία που
συμμετείχε, ως κομπάρσος,
ήταν στην κωμωδία «Ο
μπαμπάς εκπαιδεύεται» (1953,
του Γιώργου Λαζαρίδη).
Ακολούθησε η συμμετοχή
του στην ταινία του Αλέκου
Σακελλάριου «Η κυρά μας η
μαμή» (1958) με την οποία
μπήκε πρώτη φορά στα στούντιο
της Φίνος Φιλμ, «Για την αγάπη
της βοσκοπούλας» του Φρίξου
Ηλιάδη (1959), η «Αλίκη
στο Ναυτικό»(1960, Αλέκος
Σακελλάριος), «Κατήφορος»
(1961, Γιάννης Δαλιανίδης), «Ο
φίλος μου ο Λευτεράκης» (1962,
Αλέκος Σακελλάριος ) κ.ά.
συνολικά 70 ταινίες.
Στη μικρή οθόνη
πρωτοεμφανίστηκε το 1973
στο σίριαλ «Βαριετέ« της τότε
ΥΕΝΕΔ.Ε για να ακολουθήσουν
πολλές εμφανίσεις σε
τηλεοπτικές σειρές όπως «Ο
Ανδροκλής και τα λιοντάρια
του», «Για μια θέση στον ήλιο»,
«Γιούγκερμαν», «Δέκα Μικροί
Μήτσοι»,«Επτά θανάσιμες
πεθερές», «Η πολυκατοικία»
κ.ά.
Ο Κώστας Βουτσάς έχει τρεις
κόρες- τη Σάντρα από τον γάμο
του με την Έρρικα Μπρόγιερ,
την ηθοποιό Θεοδώρα και τη
Νικολέττα από τον γάμο του με
την Θεανώ Παπασπύρου και
έναν γιό, τον τετράχρονο Φοίβο,
από τον γάμο του το 2016 με την

ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού.
Ο Κώστας Βουτσάς και η
Αλίκη Κατσαβού γνωρίστηκαν
το 2013 στην παράσταση
«Ενα παιδί μετράει τα άστρα»
του Μενέλαου Λουντέμη
στο Μέγαρο Μουσικής. Η
Αλίκη έκανε τη γυναίκα
του Κώστα. Ηταν τόσο
έντονα μακιγιαρισμένη για
να ανταποκριθεί στο ρόλο
της 70χρονης γριάς, που το
κοινό δεν την αναγνώριζε
όταν έβγαινε στο τέλος, χωρίς
μεϊκάπ, για την υπόκλιση. Η ίδια
δηλώνει ότι ο Κώστας Βουτσάς
ήταν ο αγαπημένος της ηθοποιός
όταν ήταν μικρή -«όντως τον
λάτρευα, δεν το λέω τώρα
που τον παντρεύτηκα»- και
αγαπημένη της ταινία «Ο γόης».
Σε συνέντευξη που είχε

παραχωρήσει στην «Κ» ο
Κώστας Βουτσάς δήλωνε: «Με
την Αλίκη νιώθω ήρεμος. Και
είμαι πολύ ευτυχισμένος που
έχω μια σύντροφο σε μια ηλικία
που οι περισσότεροι άνθρωποι
μένουν μόνοι».
Παρέμεινε ενεργός και
δραστήριος μέχρι τέλους,
απολαμβάνοντας την αγάπη του
κόσμου που παρέμεινε πιστός
σε όλες του τις παραστάσεις, με
πιο πρόσφατες την «Σμύρνη μου
αγαπημένη» της Μιμής Ντενίση
έως την τελευταία, την παιδική
«Σταχτοπούτα» του Σαρλ Περώ,
στο θέατρο Broadway.
Η Καθημερινή
Με πληροφορίες από ΑΠΕΜΠΕ
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Αντίδραση Τσαβούσογλου για τους 4
μήνες φυλάκισης σε ψευδο-μουφτή
της Ξάνθης
26.2.2020 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Στις ευνομούμενες Δημοκρατίες, η Δικαιοσύνη είναι
ανεξάρτητη και επιβάλλει την τήρηση της νομιμότητας σε
όσους αποπειρώνται να την προσβάλλουν» απάντησε ο
εκπρόσωπος του υπουργείου
Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς σε ερώτηση
δημοσιογράφου σχετικά με σημερινή αναφορά του υπουργού
Εξωτερικών της Τουρκίας σε απόφαση της Ελληνικής
Δικαιοσύνης.
Εφετείο της Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον εκλεγμένο
από τη μειονότητα της Ξάνθης μουφτή, Αχμέτ Μετέ, σε
4 μήνες φυλάκιση για «αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας
λειτουργού θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα και προσπάθεια
παρακώλησης θρησκευτικής τελετής». Ο Αχμέτ Μετέ
κρίθηκε ένοχος, ενώ ο συγκατηγορούμενος του Ιμάμης
Γλαύκης Ερκάν Αζίζογλου αθωώθηκε.
Το 2016, ο Μετέ παρεμπόδισε τον διορισμένο από το κράτος
μουφτή τότε, Μεχμέτ Εμίν Σινίκογλου, να τελέσει την κηδεία
μουσουλμάνου στρατιώτη που υπηρετούσε στον ελληνικό
στρατό και έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα, προκειμένου να
τελέσει εκείνος τη νεκρώσιμη ακολουθία, ενώ καταγγέλλεται
ότι κατ’ εντολή του απομακρύνθηκε και η ελληνική σημαία
που σκέπαζε τη σορό του άτυχου στρατιώτη.
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“Alexander The Great” Association of Northern Greeks
(Macedonia & Thraki) of B.C.
Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο
ο Σύλλογος Μακεδόνων είχε τη καθιερωμένη εκδήλωση για τα
μέλη και φίλους του συλλόγου όπου έκοψαν και την παραδοσιακή
Πρωτοχρονιάτικη πίτα με ζωντανή λαϊκή μουσική και χορό.

ΦΩΤΟ:Λευτέρης Κομνινός

Tην Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 ο σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Τορόντο
Καναδά, κ. Σωτήριος λειτούργησε στην εκκλησία του καθεδρικού ναού
Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ.

ΦΩΤΟ:
ΝΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗΣ

LETTER TO ROB OLIPHANT FOLLOWS BELOW
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The Honourable Rob Oliphant, M.P.
Parliamentary Secretary to the Minister of Global Affairs of Canada
House of Commons
Ottawa, Ontario
K1A 0A6
Dear Mr. Oliphant,
I am writing in regards to the recent "Goce Delchev Night" event that you appeared at in Toronto on
behalf of the Canadian Government on Saturday, 1 February 2020, held by an organization known as the
"United Macedonians [sic] Organization of Canada." The "Goce Delchev Night" that is held annually

SNF Centre for Hellenic Studies Releases
New Language Apps to Mark International Day of the Greek Language
Key Highlights
●
New Greek language apps for Early Learners starting from
Preschool (+4)
●
Next Generation Language Apps based on over fifteen years
of Research and Development
●
Emphasis on Storytelling over technological gimmicks,
with entertaining videos and songs rich in cultural themes
●
Apps encourage Parent Participation at home and Complement Curricula at school
●
Employs the latest advances in pedagogy, including Microlearning and Gamification which breaks down language learning into
manageable chunks
●
Rebooting the Greek Language Project is supported by the
Stavros Niarchos Foundation
commemorates Goce Delchev, a revolutionary and national hero of both Bulgaria and North Macedonia.
Two features are always present in such an event. One is the map of a Greater Macedonia denoting the
expansionist territorial tendencies of the Slavic administration of the ultra-nationalist members of the
above Organization. The other feature is the demonstration of the flag depicting a stylized golden sun
- i.e. the Vergina Sun - on a red background. This flag was proclaimed illegal by the UNSC and agreed
upon by the governments of Greece and North Macedonia in two different occasions: in the 1995 Interim
Accord and in the 2018 Prespa Agreement.
Two questions therefore remain: why would a Canadian-based ethnic community organization, in your
presence, illegally display as the "flag of Macedonia"[sic] this particular flag and not the official flag of
their republic as recognized by Global Affairs Canada? And, why would the same community organization see fit to hang an expansionist map on their walls?
The answer is simple: racial hatred and the need to pursue legitimacy of the community's prevailing ultra-nationalist agenda by any means – including, but not limited to, the taking advantage of a high-ranking Canadian politician such as yourself.
But, attacking Hellenism in various forms is not new in Canada and the Greek Community. We have
been the recipient of anti-Hellenism by this particular community continuously since 1991 not only
from the organization mentioned above but also from two other significant organizations within their
community: the Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) and World Macedonian
Congress (WMC) Canada, which behind the façade of benevolent organizations are hate groups. Unfortunately, even the noncanonical 'Macedonian [sic] Orthodox Church' is notorious in their promotion of
anti-Hellenism in Canada.
Mr. Oliphant, it is now incumbent upon not only Global Affairs Canada but also the Canadian Government as a whole to create a specific policy in this regard for the above two contentious items. The most
logical solution is to ban these two anti-Hellenic symbols of hate from any public space and especially
from organizations that receive all kinds of support from the Canadian Government and the Canada
Revenue Agency hoping that the Provincial governments follow suit. In their homes, they can do as they
like, but at community functions at which Canadian officials are present, they ought to exercise decency
and decorum.
Yours truly,
[Your Name Here]
[City, Province, Canada]
CC: Justin Trudeau, Prime Minister of Canada
Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic
Oliver Spasovski, Caretaker Prime Minister of North Macedonia
François-Philippe Champagne, Minister of Foreign Affairs of Canada
Nikos Dendias, Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic
A3 Directorate for Southeastern Europe Countries, Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic
Republic
Nikola Dimitrov, Minister of Foreign Affairs of North Macedonia
Dimitris Azemopoulos, Ambassador of the Hellenic Republic to Canada
Svetlana Stoycheva-Etropolski, Ambassador of the Republic of Bulgaria to Canada

If any representatives of Greek-Canadian organizations want to contact me
to discuss this above issue, please feel free to do so.
Bill V. Thomopoulos

Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing Specialist
Vancouver, BC, Canada
bthomopoulos@gmail.com
604-512-3354
Facebook | LinkedIn

Youtube Promo Video: https://youtu.be/ulFq33381Zw
VANCOUVER, British Columbia, February 9, 2020
- To mark this year’s International Day of the Greek Language, the
Rebooting the Greek Language Project Team working in the Stavros
Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies (“SNF Centre for
Hellenic Studies”) at SImon Fraser University (“SFU”) is releasing
new apps for the Modern Greek Language targeted at young learners
in preschool and early and late elementary.
Greek identity is closely tied to the language, and yet even as we celebrate the International Day of the Greek Language, Modern Greek
is heard less and less throughout the Diaspora. Teaching materials
and curricula are from a generation ago and do not reflect the reality
of many of today’s young people. Moreover, sweeping changes in
technology, education, and contemporary culture have radically
changed the classroom environment - what worked before, no longer
does.
That’s why the SNF Centre for Hellenic Studies has launched the
Rebooting the Greek Language Project, a multi-year initiative to
bring the latest advances in educational technology and pedagogical research to the challenges being faced by the Modern Greek
Language in the Diaspora. Supported by a generous grant from the
Stavros Niarchos Foundation (“SNF”), the Project has brought together an international team of developers, linguists, designers, and
language experts to work alongside young Greek computing science
and digital interns.
The first release of mobile apps are two years in the making, following extensive development and testing, with over fifteen select
schools participating in pilots across North America and plans to
expand to over thirty by the end of the pilot. Additionally, a special
pilot will also be run in refugee camps in northern Greece. At the end
of the project, the final suite of apps will be available free of charge,
thanks to the support of the SNF. The Rebooting the Greek Language
Project Team is currently partnering with local and international
organizations and governments to support the distribution to community groups and parents, throughout the Diaspora.
“I am making these apps as much as for my children as for the greater community; as a parent it’s important to me that they learn their
heritage language and that they have the best tools possible. That’s
why my team and I have been working with a sense of mission to
deliver the very best content and platform for learning and teaching
the Greek language in the Diaspora. ” Costa Dedegikas, Technology
Advisor, SNF New Media Lab
Rebooting the Greek Language apps can be downloaded from the
app store beginning February 9, 2020. [rebootinggreek.com/coursesand-apps/]
Press Contact

Continued on page 5)
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SNF Centre for Hellenic Studies Releases New Language
Apps to Mark International Day of the Greek Language
(Cont. from page 4)
Rebooting the Greek Language Project Team
Costa Dedegikas: rbtgrk@sfu.ca
Technology Advisor, SNF New Media Lab
SNF Centre for Hellenic Studies
Chris Dickert: hscomm@sfu.ca
Manager, Communications and Public Relations
Rebooting Greek Language Project
The Rebooting the Greek Language Project is a partnership grant
spearheaded by the Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic
Studies at SFU that aims to develop innovative web and mobile tools
for teaching and learning Greek in the Diaspora. It is a multi-year
project supported by the Stavros Niarchos Foundation involving
Greek Language Experts, Linguists, Web and Mobile App developers along with media designers and developers.
Stavros Niarchos Foundation
Centre for Hellenic Studies
Hellenic Studies began at SFU in 1996 with the establishment of the
Hellenic Canadian Congress of British Columbia Chair in Hellenic
Studies, made possible by donations from the Hellenic Community of Vancouver with matching funds from the Province of British
Columbia. The inaugural chair-holder, Dr. André Gerolymatos, has
since worked tirelessly to secure more funding and resources to
expand the discipline at SFU.
In 2011, these efforts culminated in the establishment of the Stavros
Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies, through a generous
multi-million dollar donation by the Stavros Niarchos Foundation.
The Centre, along with the SNF New Media Lab, has pioneered new
ways to teach and learn Greek, and has been active in the community
staging events throughout the year. To date, over $22 million has
been raised towards the study of Greece at SFU. Hellenic Studies has
grown to include faculty members from a wide range of disciplines,
with partnerships across North America, Europe, and China.
Costa Dedegikas
Technology Manager, SNF New Media Lab
Stavros Niarchos Centre for Centre for Hellenic Studies
Costa Dedegikas has worked at the intersection of technology and
education for close to twenty years. He is the Technology Advisor at
the Stavros Niarchos Foundation New Media Lab at Simon Fraser
University and an advisor to various technology start-ups in Vancouver, Canada.
Costa is passionate about promoting Greek language and culture using innovative technologies. His current projects include Rebooting
the Greek Language - an ambitious initiative that aims to develop
new and innovative web and mobile tools for teaching and learning
Greek in the Diaspora. Costa works closely with a number of startup
companies on brand and product development and has overseen the
development of multiple online learning platforms, interactive media
projects, as well as educational and cultural mobile applications. His
recent work includes First Nations (Indigenous) Language revitalization in Canada and projects with the Ministries of Culture and
Tourism (Greece) that assist with the promotion of Greek cultural
heritage through mobile applications.

March 19, 2020: “Charismatic Leadership and its
Discontents: The Case of Greece” featuring Harris
Mylonas for the fourth annual Edward and Emily
and McWhinney memorial lecture
The fourth annual Edward and Emily McWhinney Memorial
Lecture will take place on Thursday, March 19th at 7pm in the
SFU Segal Building in downtown Vancouver and will feature
Associate Professor of Political Science and International
Affairs, Dr. Harris Mylonas from the Elliott School of International Affairs at George Washington University. His lecture,
entitled: “Charismatic leadership and its discontents: the case
of Greece” will focus on the lives of two former political leaders - Andreas Papandreou and Constantine Karamanlis - and
their lasting legacy on Greece’s political landscape.

March 20, 2020: Free screening and discussion of
Harris Mylonas’ documentary “Searching for Andreas: Political Leadership in Times of Crisis”
Dr. Mylonas will also be screening his independent documentary, “Searching for Andreas: Political Leadership in Times of
Crisis” on the political life and legacy of Andreas Papandreou
as part of a graduate seminar on Friday, March 20th at 2:30pm
in room AQ6229 on SFU’s Burnaby campus, in collaboration
with SFU’s Department of Political Science..

Consulate General of Greece - Vancouver B.C
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος - Βανκούβερ
Suite 500-688 West Hastings Str., Vancouver B.C. V6B1P1
Tel/τηλ. 6046811381, fax: 6046816656, email: vancouver@mfa.gr

Summer School The Ionian University
Corfu, Greece
Seafarers in Ancient Greece: Pirates, Sailors, Colonizers
July 13-25 2020

Description
This two-week summer school focuses on various types of seafarers in ancient
Greece, from pirates to sailors and colonizers. It explores their roles in mythical
journeys, the colonization process and naval battles from the Archaic to the Hellenistic period. The summer school takes advantage of the location of Corfu incorporating trips to locations of sea-battles and inquiring about the role of ancient Corcyra in seafaring. Through a combination of in-class lectures and on-site teaching
the students will be able to gain a deep understanding of the history of seafaring
along with various aspects of the life of islanders in the ancient world. The students
will also establish a good foundation in ancient Greek History, Art, and Religion.
The summer school consists of everyday lectures by invited scholars, experts in the
field, along with visits to sites, which will give the opportunity to the participants to
experience the remains of seafaring activities on the island. Although the summer
school is open to undergraduates, MA students are also welcome to apply. In the
latter case the requirements of the course will be adjusted accordingly. The participants will have full access to the library resources and facilities at the Ionian University. The summer school will offer 3 ECTS= 1.5 US Credits.
For more information about the cost and the schedule of the program please check
https://sites.ionio.gr/classics/2020/en/about/
Deadline of Applications: 15 May 2020
Academic Coordinators: Professor Athanasios Efstathiou (aefstath@ionio.gr) and
Dr Polyxeni Strolonga (strolonga@ionio.gr)
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Κόκορας κοκκινιστός με χυλοπίτες
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 6 άτομα)
• 1 κόκορας περίπου 1.700
γρ., κομμένος σε 10 κομμάτια
• 200 γρ. ξερά κρεμμύδια,
κομμένα σε ψιλά καρέ
• 3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες (ή όσο σκόρδο μάς
αρέσει)
• 900 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και
κομμένες σε ψιλά καρέ, μαζί με το ζουμί τους
• 1 φύλλο δάφνης
• τα φύλλα από 1/4 μάτσο φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα
• 400 ml σπιτικός ζωμός κότας
• 100 γρ. μυζήθρα ξερή, τριμμένη
• 200 γρ. χυλοπίτες
• 100 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία

Προσθέτουμε τα μανιτάρια
και συνεχίζουμε το σοτάρισμα
για περίπου άλλα 3 - 4 λεπτά,
μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά
τους. Βάζουμε το κρέας, την
ντομάτα, πασπαλίζουμε με
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι,
την πάπρικα και περιχύνουμε με
200 ml νερό.
Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία σε
χαμηλή φωτιά, σκεπάζουμε με
το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε
για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσει το κρέας
και να «δέσει» ελαφρώς η
σάλτσα. Αποσύρουμε από τη
φωτιά και μοιράζουμε το φαγητό
στα πιάτα.
Παράλληλα, σε 1 μικρό
κατσαρολάκι ή μπρίκι βράζουμε
την ξινόκρεμα ή την κρέμα
γάλακτος με το γάλα, για
περίπου 3 λεπτά, μέχρι να
αναμειχθούν και να αρχίσουν να
φουσκώνουν.
Περιχύνουμε το φαγητό με το
κρεμώδες μείγμα, πασπαλίζουμε
με λίγη πάπρικα, σκορπίζουμε το
μαϊντανό και σερβίρουμε.

Αλατοπιπερώνουμε τον κόκορα.

Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε τα 50 ml από το ελαιόλαδο
σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τον κόκορα για περίπου 5 λεπτά,
μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και
το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 3 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε την ντομάτα και τη δάφνη,
αλατοπιπερώνουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Κουνουπίδι ψητό με
σάλτσα μαϊντανού

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε
για περίπου 35 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει καλά το στήθος του
κόκορα. Βγάζουμε προσεκτικά από την κατσαρόλα τα κομμάτια
με το στήθος σε ένα σκεύος, ρίχνουμε το ζωμό, ανακατεύουμε
και δυναμώνουμε τη φωτιά. Βράζουμε για 2 - 3 λεπτά, μέχρι να
αρχίσουν τα υγρά να κοχλάζουν, και προσθέτουμε τις χυλοπίτες.
Μετριάζουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου
άλλα 10 λεπτά, μέχρι να γίνουν τα ζυμαρικά και να απορροφήσουν
τα περισσότερα υγρά και να μαλακώσουν και τα υπόλοιπα μέρη του
κόκορα. (Το κρέας από το μπούτι χρειάζεται γύρω στα 10 - 15 λεπτά
περισσότερο χρόνο μαγειρέματος για να μαλακώσει.)
Προσθέτουμε τα κομμάτια με το στήθος κοτόπουλου, ανακατεύουμε
απαλά να αναμειχθούν με τη σάλτσα και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Αφαιρούμε τη δάφνη, σκορπίζουμε το δυόσμο και το υπόλοιπο
ελαιόλαδο και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για περίπου 10 λεπτά.
Μοιράζουμε τον κόκορα με τις χυλοπίτες στα πιάτα, σκορπίζουμε τη
μυζήθρα και σερβίρουμε.

Χαμηλό σε θερμίδες, με πλούσια οφέλη για την
υγεία, κερδίζει συνεχώς έδαφος ως υποκατάστατο της
πατάτας σε πουρέδες και σούπες. Είναι όμως και μια
πεντανόστιμη επιλογή ως κυρίως γεύμα, ειδικά ψητό

Καρολίνα Δωρίτη
Δωρίτη. Φωτογραφία Νίκος
Παλιόπουλος
Υλικά (για 4 μερίδες)
.

1 μεσαίο κουνουπίδι
2 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι
Για τη σάλτσα μαϊντανού
70 ml ελαιόλαδο
1 φλ. φύλλα μαϊντανού
3 κ.σ. χυμός λεμονιού
1 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου λεμονιού
Αλάτι, πιπέρι
Διαδικασία
Πλένουμε το κουνουπίδι και
ανοίγουμε λίγο τα φύλλα του, αν

Τι πίνουμε Διαλέγουμε ρουστίκ ερυθρά κρασιά από Βλάχικο,
Λημνιώνα ή και Αγιωργίτικο.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Μπατζίνα, η πίτα σύμβολο των Αγράφων
ΒΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Η συνταγή είναι της Κας Ελένης Στεργίου (Φωτογραφία: Νίκος
Κόκκας)
Εύκολο / / Προετοιμασία: 45΄/ Χρόνος: 45΄
Είναι μια εύκολη πίτα με χυλό,
χωρίς φύλλα, όπως η ηπειρώτικη,
αλλά το βασικό της συστατικό
είναι η κολοκύθα. Οι μαγείρισσες
στο εστιατόριο Δόλοπες μας είπαν
ότι το μυστικό της είναι να τη
φτιάξουμε με λίπα (χοιρινό λίπος
και μάλιστα λαρδί) και όχι με
βούτυρο ή ελαιόλαδο: τη σκορπίζουμε σε κομματάκια στο ταψί πριν
ρίξουμε τον χυλό και σκορπίζουμε κάμποση ακόμη στην επιφάνεια
του χυλού. Ιδανικό συνοδευτικό-έκπληξη, το ξινόγαλο!
Υλικά
Μερίδες: για το μεγάλο ταψί του φούρνου
• 1.800 γρ. ψίχα κολοκύθας, ψιλοτριμμένη και καλά στυμμένη
• 4 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα
• 500 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
• 500 ml φρέσκο γάλα πλήρες
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το ταψί
• 4-5 κουτ. σούπας λιωμένο βούτυρο + λίγο ακόμα για το ταψί
• αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όσο πάρει (βλ. διαδικασία)
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Σε μια λεκάνη βάζουμε την κολοκύθα, τα αυγά, το τυρί, το γάλα και
το λάδι και ανακατεύουμε.
Σταδιακά προσθέτουμε όσο αλεύρι χρειάζεται ώστε να γίνει ένας
χυλός σχετικά υδαρής.
Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε καλά το μεγάλο
ταψί του φούρνου, αδειάζουμε τον χυλό, σείουμε το ταψί για να
απλωθεί ομοιόμορφα και ραντίζουμε με το λιωμένο βούτυρο και
λάδι.
Ψήνουμε σε φούρνο προθερμασμένο στους 180°C, για 45 λεπτά
περίπου ή μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει καλά.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Σιροπιαστή πορτοκαλόπιτα
ΑΝΝΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ
Φωτογραφία: ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Yλικά για 12 μερίδες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 φύλλα κρούστας
4 αυγά
1/2 φλιτζ. ζάχαρη
1 φλιτζ. καλαμποκέλαιο
1 κάψουλα βανίλια
2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
220 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
ξύσμα από 1 πορτοκάλι ακέρωτο
λίγο λάδι, για το σκεύος

μείγμα. Το αφήνουμε να ησυχάσει
για 5 λεπτά, πριν ξεκινήσουμε το
ψήσιμο. Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180° C, στις αντιστάσεις
(πάνω-κάτω) και ψήνουμε την
πορτοκαλόπιτα για 35 - 40 λεπτά.
Περίπου στη μισή ώρα ψησίματος,
ετοιμάζουμε το σιρόπι:

Για το σιρόπι

Γκούλας (Μοσχάρι κοκκινιστό με πιπεριές και
ξινόκρεμα)
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 4 άτομα)
• 1 κιλό μοσχάρι, κατά
προτίμηση από ουρά, κομμένο
σε κύβους 4 - 5 εκ.
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, σε
μέτριες ροδέλες
• 2 πιπεριές Φλωρίνης,
φρέσκες, σε μέτριες ροδέλες
• 8 μέτρια μανιτάρια λευκά,
καλά σκουπισμένα με νοτισμένη
πετσέτα και κομμένα στα
τέσσερα
• 4 μεγάλες ώριμες
ντομάτες, ξεφλουδισμένες
και χοντροτριμμένες, μαζί
με τα ζουμιά τους, ή 400 γρ.
ντοματάκια ολόκληρα, από
κονσέρβα, ψιλοκομμένα, μαζί με
τα ζουμιά τους
• 1 κουτ. σούπας αλεύρι για
όλες τις χρήσεις
• 1 κουτ. σούπας πάπρικα
γλυκιά
• 100 ml ξινόκρεμα (π.χ.
σμετάνα ή κρεμ φρες ή sour
cream - σε μεγάλα σούπερ
μάρκετ, σε deli και σε ρωσικά
μπακάλικα) ή κρέμα γάλακτος
• 50 ml φρέσκο γάλα

• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
• τα φύλλα από 1/3 μάτσο
μαϊντανό, ψιλοκομμένα
Διαδικασία
Πασπαλίζουμε το κρέας με
αλατοπίπερο και το αλεύρι.
Σε μια φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι
σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε
το κρέας για περίπου 4 - 5
λεπτά, μέχρι να ροδίσει από
όλες τις πλευρές. Το βγάζουμε
με τρυπητή κουτάλα και το
αφήνουμε σε ένα σκεύος στην
άκρη.
Στην ίδια κατσαρόλα και
στο ίδιο λάδι βάζουμε τα
κρεμμύδια και τις πιπεριές και
τα σοτάρουμε για περίπου 3 - 4
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν
λίγο.

χρειάζεται, για να φανεί το λευκό
μέρος, αλλά δεν τα αφαιρούμε.
Γεμίζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα
με αλατόνερο και το βάζουμε στη
φωτιά μέχρι να αρχίσει να βράζει.
Βάζουμε μέσα το κουνουπίδι
ανάποδα, με τη βάση του προς τα
πάνω και το βράζουμε για 8-10
λεπτά. Το αφαιρούμε προσεκτικά
από την κατσαρόλα και το βάζουμε,
πάλι ανάποδα, σε ένα σουρωτήρι για
να στραγγίξει εντελώς (για περίπου
10 λεπτά). Αυτό το κάνουμε για να
μην καεί το κουνουπίδι απ’ έξω και
παραμείνει σκληρό μέσα κατά το
ψήσιμο.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 190°C. Αλείφουμε το
κουνουπίδι με ελαιόλαδο και το
αλατοπιπερώνουμε.
Το βάζουμε σε ένα ταψί ή πυρέξ
με λαδόκολλα, με τη βάση του
προς τα κάτω αυτή τη φορά. Το
βάζουμε στον φούρνο, στη χαμηλή
σχάρα, και ψήνουμε στους 180°C
(χαμηλώνουμε δηλαδή ελάχιστα
τη θερμοκρασία), για περίπου 50
λεπτά.
Σάλτσα μαϊντανού: Χτυπάμε όλα
τα υλικά στο μπλέντερ να λιώσουν.
Μόλις ψηθεί το κουνουπίδι, το
βγάζουμε από τον φούρνο και το
περιχύνουμε με τη σάλτσα.

• 1/2 φλιτζ. νερό
• 2 φλιτζ. ζάχαρη
• 1½ φλιτζ. φρέσκο χυμό
πορτοκάλι
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι ακέρωτο
• 1 ξυλάκι κανέλα

Διαδικασία
Ανοίγουμε τα φύλλα σε ένα μεγάλο
ταψί και τα βάζουμε στο φούρνο,
στον αέρα, στους 100°-120° C
για περίπου 1 ώρα. Ανά τέταρτο
γυρίζουμε τα φύλλα. Σκοπός δεν
είναι να ψηθούν αλλά να ξεραθούν
πολύ καλά. Αφού ξεραθούν, τα
αφήνουμε εκτός φούρνου να
κρυώσουν. Τα σπάμε με τα χέρια
και τα θρυμματίζουμε σε πολύ-πολύ
μικρά κομμάτια.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει
και από την προηγούμενη μέρα.
Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα
αυγά, τη ζάχαρη, το καλαμποκέλαιο
και τη βανίλια. Χτυπάμε το μείγμα
των αυγών σε υψηλή ταχύτητα, με
το σύρμα, για 10 λεπτά, μέχρι να
γίνει αφρός.
Εν τω μεταξύ, ανακατεύουμε
χωριστά το μπέικιν πάουντερ με
το γιαούρτι και αφήνουμε στην
άκρη για 2 - 3 λεπτά. Σταματάμε το
μίξερ, ρίχνουμε μέσα στον κάδο το
γιαούρτι και ανακατεύουμε αργά
και απαλά μέχρι να ενσωματωθούν
όλα τα υλικά.
Προσθέτουμε το ξύσμα
πορτοκαλιού και λίγα-λίγα τα
θρυμματισμένα ξερά φύλλα.
Λαδώνουμε ένα μέτριο ταψί ή οβάλ
πυρέξ και απλώνουμε μέσα το

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα
κατσαρολάκι και βράζουμε σε
μέτρια φωτιά για 7 λεπτά από
τη στιγμή που θα κοχλάσει.
Ανακατεύουμε μόνο στην αρχή.
Βγάζουμε το γλυκό από το φούρνο
και το αφήνουμε να σταθεί για 5
λεπτά. Τρυπάμε την επιφάνεια με
ένα καλαμάκι ή με μαχαίρι και
περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι
κουταλιά-κουταλιά. Ιδανικά,
αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει για
περίπου 2 ώρες προτού σερβίρουμε.
Ετσι θα προλάβει να απορροφηθεί
πιο καλά το σιρόπι.
Μυστικά
• Πρέπει να είναι εντελώς ξερά
τα φύλλα.
• Θέλουν πολύ καλό χτύπημα
τα αυγά με τη ζάχαρη και το
καλαμποκέλαιο.
• Ανάλογα με την ποικιλία των
πορτοκαλιών αλλάζει η γεύση του
γλυκού,
• Μη χτυπήσετε το ξύσμα
πορτοκαλιού με τα υλικά, διότι
το περισσότερο θα σταθεί στο
εξάρτημα του μίξερ και θα πάει
στράφι.
• Είναι ακόμη πιο νόστιμη την
άλλη μέρα και ειδικά όταν την
τρώμε κρύα, απευθείας από το
ψυγείο.
Περισσότερες συνταγές στο www.
gastronomos.gr
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Canadians get better at beating tax scams Information Forwarded by the Hellenic Canadian Congress of B.C.
Vancouver, BC - February 18, 2020

Greetings Everyone,

Tax season usually means that many Canadians are getting T4s from their employers,
preparing various income and expense-related documents and receipts, paying the
government, collecting returns and actively watching out for scams. On March 2,
Better Business Bureau (BBB) will be releasing the National List of Top 10 Riskiest
Scams for 2019, and for the first time in several years, tax scams are NOT on the list.

In B.C. the Greek community is now into its 3rd , 4th, etc. generations of children born to parents
that no longer speak Greek as their first language and/or do not have the ability to teach their children even the basics of the Greek language, history and culture.

In 2017, tax scams were number 6 on the Top 10 Scams list with over $5 million in
reported losses. The following year, it went up to number 2, with over $6 million lost.
While Canadians do still lose money to these scams, the number of reports and losses
in 2019 show that the risk of Canadians becoming victims if contacted by a scammer
or exposed in some way to a tax scam has decreased, enough to no longer be a top 10
concern. In fact, for 2019, Canadians reported under $1 million in losses to tax scams.
“These new numbers show that Canadians are getting better at identifying and
avoiding tax scams”, says Karla Laird, Manager for Community and Public Relations
at BBB serving Mainland BC. “The combined, coordinated and consistent efforts of
agencies like BBB, Canadian Anti-Fraud Centre, Competition Bureau, Canada Revenue Agency (CRA) and the RCMP, to sensitize and empower the public is starting
to produce extremely positive results. However, while the numbers have decreased,
people are still being victimized. The aim going forward is to continue educating
consumers so that these scams completely lose their impact on Canadians.”
BBB offers the following tips to the public to help make tax season a smooth and
scam-free process:
•
Do not procrastinate. You can start filing your taxes online as early as
February 24, even though the deadline is April 30. Filing late not only comes with
financial penalties but also decreases your protection against tax identity theft - that is,
where a fraudster with access to your personal information tries to file tax returns by
impersonating you.

So, why is this important to retain and promote our Hellenic culture? It is important because
teaching the Greek language, history and culture to the next generations is what defines us as who
were are as a people living within a multicultural Canadian context. As proud Canadians, we also
belong to our valuable Greek heritage. If one learns any language(s) like Greek, it’s like inheriting
“another spirit” that will enrich ones life. We are inheritors of a phenomenal language and a very
rich culture that goes back thousands of years and if you lose the language you basically lose the
culture. Therefore, we would do a terrible disservice to our future generations if we do not teach
the Greek language in perpetuity.
The Greek community afternoon schools have done a very good job over the years, but have reach
only a few children - about 70 students this year. We have to do better in teaching Greek to as
many of our children as possible. According to the national census of 2016, about 20,000 people of
Greek origin live in the lower mainland, so ideally we could expect to have at least four hundred
plus children enrolled in a private Greek day school - if we had one.
There are many ethnic communities that teach their language and culture to their children. For
example, the Jewish Community of 17,000 people has at least 3 elementary private day schools
and one private day high school - King David Secondary. To mention just a few, there are many
East Indian day schools in B.C., the Muslim School at the Masjid in Richmond, Muslim School in
Surrey, Az-Zahraa Islamic Academy, the Sikh schools - Khalsa School, Sikh Academy and so on.
The First Nations and Endangered Languages Program has been in the for front in saving native
languages from oblivion in Canada. Just last week, the Pacific Association of First Nations Women
are offering Cree and Ojibwa language and culture.

•
Find someone qualified and experienced to help you. Start by asking for
references. You can also visit bbb.org to search for businesses and review their tax
preparation services. If you already have a business in mind, read their Business
Profile to determine if they have a reputation for reliability and trustworthiness.

So, I do not understand why we haven’t been more aggressive in establishing a private Greek day
school in the lower mainland over the 150 years of Greek immigration to B.C.

•
Learn about their service terms in advance. Find out how much their services will cost and if you can reach them after tax season ends, in the event you need
to make amendments because of an error or if your file undergoes an audit.

Peter J. Capadouca.
Board Member of the Hellenic Canadian Congress of B.C.

•
Do you understand your file? Review all your documents before signing
and ask for clarification of any entries you do not understand. Once everything is
ready, make sure the preparer has signed it. Get a copy of what has been submitted to
CRA, along with the payment receipt for your records.
•
Guard your personal information. The CRA does not solicit personal
information online or over the phone. If you do receive a call, employees typically
introduce themselves in both official languages and give their ID number. The CRA
also does not make threatening phone calls demanding payment of taxes.
•
Report and delete strange emails. Refrain from opening any unsolicited
tax-related email messages, clicking on links or downloading attachments enclosed.
Some of these emails may exploit weaknesses in your browser and download malware
onto your device without your knowledge. The link may take you to a bogus website
that tries to collect your personal information. Remember to report any encounters
with a tax scam at bbb.org/scamtracker.
•
Protect yourself from identity theft. If you are doing your taxes on your
own online, do not use a public wireless connection. Even using the latest wireless
security encryption standards can be risky, so use a wired connection when dealing
with sensitive financial and personal information.
•
Watch out for shady payment methods. The CRA does not accept any form
of cryptocurrency, gift cards, pre-paid credit cards or Interac e-transfer as payment.
If you are a victim of a scam, whether or not you have lost money, report it at BBB.
org/ScamTracker. Your report can help others stay informed and avoid similar scams.

Sincerely,

Conservatives Send Letter to Minister Freeland on CUSMA
February 28, 2020
OTTAWA – Today, Conservative members on the Standing Committee on International Trade sent a letter to
Deputy Prime Minister Freeland regarding the new NAFTA legislation. The letter outlines the many shortcomings of the Liberals’ CUSMA deal, as identified by witnesses who testified before the committee.
“While Conservatives have been clear that we will support the new NAFTA’s swift passage, this new trade
deal is in many respects worse for Canada than the original NAFTA with significant adverse consequences
for Canadian economy,” said MP Hoback. “Conservatives heard from a number of sectors that will be negatively impacted by CUSMA and it is important that the Deputy Prime Minister is aware of these negative
impacts so that the government can work to mitigate them.”
Conservatives also outlined how the Trudeau Liberals have failed to work with the Official Opposition in
order to pass the new NAFTA deal expeditiously through the House of Commons.
“Canada’s Conservatives have offered repeatedly to expedite the new NAFTA deal in order to ensure swift
ratification, but at every stage the Liberals have chosen to play politics,” said MP Hoback. “The letter outlines a number of instances where the Trudeau Liberals had an opportunity to speed up the NAFTA ratification process – but failed to do so.”
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O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Παγκόσμια κατάταξη

Europa League, Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2:
Υποκλίθηκε η Ευρώπη - Πρόκριση με Ελ
Αραμπί στο 119’

Τένις: Παρέμεινε
έκτος ο Τσιτσιπάς
- 20η η Σάκκαρη

Τον επικεφαλής της παράταξης «Ρόδος Αξιών»
γιατρό πνευμονολόγο Δημήτρη Κρητικό, τίμησε
η Εταιρία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος
Ρόδος 24-2-2020

28/02/2020

Σταθεροί παρέμειναν
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη στην
παγκόσμια κατάταξη αυτή την
εβδομάδα

Μια ακόμη «χρυσή» σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία έγραψε
ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ στην παράταση
και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τους «16» του Europa League Ο Σισέ με κεφαλιά στο 53’ ισοφάρισε το σκορ της ήττας του πρώτου
αγώνα - Ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε στο 113’, όμως στο 119’ ο Ελ
Αραμπί χάρισε μια τεράστια πρόκριση στην ομάδα του
«Είναι μονόδρομος η νίκη. Πρέπει να κερδίσουμε εάν θέλουμε
να προχωρήσουμε. Το πιστεύουμε και θα κάνουμε τα πάντα τα
πετύχουμε. Όταν ο Πέδρο Μαρτίνς έλεγε αυτά τα λόγια το βράδυ
της Τετάρτης στην συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό αγώνα
για τους 32 του Europa League, με την Άρσεναλ να έχει νικήσει 1-0
στο «Γ. Καραϊσκάκης» ελάχιστοι ήταν αυτοί που έδωσαν βάση
στα λόγια του, αλλά ο Πορτογάλος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν...
τρελός.
Ο δικός του Ολυμπιακός απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν έχει
όρια και έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλά και με το γκολ του Ελ
Αραμπί στο 119’ πήρε τη νίκη στην παράταση και μαζί το εισιτήριο
για τους 16 του Europa League.
Νύχτα μαγική, νύχτα... Θρυλική
Τι ζήσαμε. Τι είδαμε. Ο Ολυμπιακός με καρδιά, ψυχή, τακτικό
πλάνο και αποθέματα, κέρδισε την Αρσεναλ με 2-1 στην παράταση
και πήρε την πρόκριση στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Παρότι
ισοφαρίστηκε στο 113’, στο 119’ βρήκε το «χρυσό γκολ» και πήρε
μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές της ιστορίας του
Πηγή:ΘΕΜΑ

Μέλος της ΔΟΕ: «Αν δεν ελεγχθεί ο κορωνοϊός
ως το Μάιο, μπορεί να μη γίνουν οι Αγώνες»

26.2.2020 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Ντικ Πάουντ, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
έκανε γνωστό, με νέες του δηλώσεις, πως το μέλλον των
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο θα κριθεί μέχρι το Μάιο. Αν
μέχρι τότε δεν είναι υπό έλεγχο η έξαρση του κορωνοϊού και
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την δημόσια, τότε θα υπάρξει
ματαίωση της διοργάνωσης και όχι μεταφορά ή αναβολή τους.
«Αυτή τη στιγμή όλες οι ενδείξεις είναι πως θα πάμε βάσει
προγράμματος. Μένουμε αφοσιωμένοι στα αθλήματα και να
είστε σίγουροι πως η ΔΟΕ δεν θα στείλει κανέναν σε μια…
πανδημία. Είναι μια μεγάλη απόφαση και δεν μπορείς να την
πάρεις αν δεν μπορείς να τη βασίσεις σε αξιόπιστα στοιχεία.
Δεν μπορείς έτσι απλά να αναβάλεις ένα τόσο μεγάλο
γεγονός. Δεν μπορείς να πεις ότι θα το κάνουμε π.χ. τον
Οκτώβριο», ανέφερε ο Ντικ Πάουντ.

H άνοδος του Ντομινίκ Τιμ
από την τέταρτη στην τρίτη,
εκεί που βρισκόταν ο Ρότζερ
Φέντερερ (πλέον 4ος), είναι η
μοναδική αλλαγή στην πρώτη
δεκάδα της παγκόσμιας
κατάταξης (ATP).
Στην 20η θέση της
παγκόσμιας κατάταξης
(WTA), όπου είχε ανέβει για
πρώτη φορά, στην καριέρα
της, βρίσκεται και αυτή την
εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη
με 2.130 βαθμούς. Η μοναδική
αλλαγή στην πρώτη δεκάδα
είναι η άνοδος της Μπέντσιτς
στην 8η θέση (από 9η) και η
υποχώρηση μίας θέσης της
Σερένα Ουίλιαμς, που είναι
πλέον ένατη. Στην κορυφή
εξακολουθεί η Μπάρτι,
μπροστά τις Χάλεπ και
Πλίσκοβα.
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ
υποχώρησε τέσσερις θέσεις
και είναι πλέον στο Νο 263
με 220 βαθμούς, η Βαλεντίνη
Γραμματικοπούλου, ανέβηκε
τέσσερις θέσεις και είναι
στο Νο 302 του κόσμου
με 176 βαθμούς, άλμα 28
θέσεων για την Σαπφώ
Σακκελαρίδη (Νο 800 με 24
βαθμούς) ανεβαίνοντας επίσης
δύο θέσεις, ενώ η Ελένη
Κορδολαίμη ανέβηκε μία θέση
και στο Νο 838 (21 βαθμοί).
Οι υπόλοιπες Ελληνίδες
είναι εκτός των πρώτων της
κατάταξης…
Aνυπέρβλητο αποδείχθηκε
το εμπόδιο της Αρίνα
Σαμπαλένκα για την Μαρία
Σάκκαρη, με την Ελληνίδα
τενίστρια να γνωρίζει την
ήττα στον τρίτο γύρο της
διοργάνωσης που διεξάγεται
στη Ντόχα από την
Λευκορωσίδα με 2-0 σετ (6-3,
6-0).
H 24χρονη δεν κατάφερε να
μπει στο κλίμα του παιχνιδιού
και μοιραία ηττήθηκε από την
αντίπαλό της, που βρίσκεται
στο Νο. 13 της παγκόσμιας
κατάταξης. Δεύτερη ήττα
μέσα σε λίγες ημέρες από την
Σαμπαλένκα, από την οποία
είχε ηττηθεί την περασμένη
εβδομάδα στον πρώτο γύρο
του Ντουμπάι.

Τον επικεφαλής της παράταξης «Ρόδος Αξιών» γιατρό πνευμονολόγο
Δημήτρη Κρητικό, τίμησε η Εταιρία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κρητικός μέλος της εταιρίας τιμήθηκε από τον
πρόεδρο Ηρακλή Τιτόπουλο γιατρό πνευμονολόγο και αντιδήμαρχο
Περαίας Θεσσαλονίκης για την παρουσία του στα κοινά καθώς και
για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο μέσα από το ιατρικό του
λειτούργημα.
Στην εκδήλωση έγινε εκτενής αναφορά στην επιτυχημένη πορεία του κ.
Κρητικού στην αυτοδιοίκηση, καθώς έχει διατελέσει ως γνωστόν δήμαρχος
Καμείρου, ενώ παρουσιάστηκε και το ιατρικό έργο που έχει επιτελέσει στο
πλαίσιο της ειδικότητάς του πνευμονολόγου.
Από την πλευρά του ο κ. Κρητικός κατά το σύντομο χαιρετισμό του
εξέφρασε τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του για την τιμητική πλακέτα
που του δόθηκε, ως ένδειξη τιμής για την πολυετή ιατρική προσφορά του
και τη δραστηριότητά του στα κοινά.
Μάλιστα δήλωσε ότι η αναγνώριση αυτή, αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική
ικανοποίηση για το έργο που επιτέλεσε στο δήμο Καμείρου με τις φτωχές
του δυνάμεις και με την συμπαράσταση των συνεργατών του αλλά και
τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα προέτρεψε τους συναδέλφους του να
ασχολούνται με τα κοινά και ειδικά εκείνους που υπηρετούν στον πρώτο
βαθμό αυτοδιοίκησης, καθώς η άμεση συναναστροφή τους με τους πολίτες,
έχει αν σαν αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο.
Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, η Εταιρία
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος τίμησε και άλλα μέλη της γιατρούς
πνευμονολόγους για την προσφορά τους στα κοινά και την κοινωνία
γενικότερα.

Τα αξέχαστα αναψυκτικά της ΜΑ.ΠΟ.ΛΕ.!
Γράφει ο δικηγόρος Ιωάννης. Σ. Κουμπιάδης
Μανταρίνι, Πορτοκάλι, Λεμόνι. Τρείς
λέξεις και μια μεγάλη ιστορία. Της
εταιρείας, με τα δύο πρώτα αρχικά
γράμματα των τριών αυτών λέξεων
ΜΑ.ΠΟ.ΛΕ. Οι ιδιοκτήτες της: οι
τέσσερις αδελφοί ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ, κατά
σειράν ηλικίας: ο Γιάννης, ο Αναστάσιος
(ο χημικός), ο Κλεόβουλος, και
ο Δημήτρης.
Το εργοστάσιο της ΜΑ.ΠΟ.ΛΕ ήταν
στη περιοχή «Ζέφυρος», επί της οδού Αγίου Νικολάου. Λειτούργησε
τουλάχιστον από το 1950 έως τον Οκτώβρη του 1994 που το εργοστάσιο
έκλεισε. Τότε, δηλαδή το 1994, ο Αναστάσιος (ο χημικός), που είχα την
τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά πρέπει να ήταν 90 ετών περίπου, αλλά
και τα άλλα αδέλφια του ήσαν τότε σε προχωρημένη ηλικία Δεν γνωρίζω,
αλλά μάλλον η προχωρημένη ηλικία ήταν ένας από τους παράγοντες που
ίσως συνετέλεσε στο κλείσιμο της ιστορικής αυτής εταιρείας,
Η ΜΑ.ΠΟ.ΛΕ με τα περίφημα προϊόντα της, με πρώτη των πρώτων
την περίφημη λεμονάδα, παρήγαγε και την Αφρόζα, τη γνωστή, αλλά
δυσεύρετη πλέον διαλυόμενη σκόνη στο νερό. Επίσης όλοι ενθυμούμεθα
το Κινότο, που θύμιζε τύπο κόλα. Αξέχαστη δε είναι και η μανταρινάδα.
Για την πορτοκαλάδα τα πορτοκάλια ξέρω ότι τα προμηθευόταν κυρίως
από τον Αίθωνα- Αρχαγγέλου, τα οποία είχα την τύχη να απολαύσω και
εγώ επί σειράν ετών!
Απ΄ ότι μου είχε πει ο αείμνηστος Κλεόβουλος, που επίσης γνώριζα και
συζητούσα μαζί του, τα αδέλφια ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ λειτούργησαν πρώτα
(πριν το 1950) την αρωματοποιία με την ονομασία “Ρόδο της Ρόδου”, με
τη φημισμένη κολώνια caresse
Η εταιρία ΜΑ.ΠΟ.ΛΕ είχε εξέχουσα θέση στον επιχειρηματικό κόσμο,
στον οποίο είχε διαπρέψει, αλλά το σπουδαιότερο, οι ιδιοκτήτες και
δημιουργοί της, οι αδελφοί ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ, ήσαν εξαιρετικοί, απλοί,
πάντοτε χαμογελαστοί και ευγενικοί, γενικά πολύ καλοί άνθρωποι.
Το να πληροφορούμεθα εν έτει 2020 ότι θα επαναλειτουργήσει η ΜΑ.ΠΟ.
ΛΕ., μας φέρνει πίσω στα όμορφα χρόνια, με ωραίες αναμνήσεις, αλλά
να θυμίζει και τις αξέχαστες γεύσεις των αναψυκτικών της. Ευχόμεθα
ολόψυχα καλή επαναλειτουργία της ΜΑ.ΠΟ.ΛΕ.
Πηγή:www.dimokratiki.gr 27-02-2020

Ontario Premier Doug Ford Visits
Greek Orthodox Archdiocese of
Canada

On Friday, February 28, 2020, His Eminence Archbishop Sotirios
welcomed the Honourable Doug Ford, Premier of Ontario, to the
Archdiocesan headquarters in Toronto.
Premier Ford arrived in the morning and was met by the Archbishop,
Bishop-elect Alexander (Salmas) of Patara, Archon Evagelos Sotiropoulos, seminarians of the Patriarchal Toronto Orthodox Theological Academy (PTOTA), and staff of the Archdiocese. Archbishop
Sotirios and Premier Ford, friends for many years, warmly greeted
each other before commencing with the formal visit.
His Eminence provided a tour of the Archdiocesan headquarters to
the Premier, beginning with the Chapel of Saint John the Theologian
and PTOTA Library.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
O MΠΟΜΠOS
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
O Mπόμπos ήταν στην εκκλησία
με τη μητέρα του , όταν άρχισε να
ζαλίζεται .
- Μαμά, μπορούμε να φύγουμε
τώρα ;
- Όχι .
- Νιώθω πολύ άρρωστος . Noμίζω
άτι θα κάνω εμετό .
- Toτε βγες έξω από την εκκλησιά ,
βρες ένα θάμνο να κάνεις εμετό και
έλα πίσω .
O Mπόμποs φεύγει αμέσως , και σε
ένα λεπτό επιστρέφει .
- Έκανες εμετό ; Του λέει η μητέρα
του .
- Nαι .
- Καλά , πότε πρόλαβες να πας έξω
, να κάνεις εμετό και να γυρίσεις
σε ένα
λεπτό ;
- Δεν χρειάστηκε να πάω έξω , λέει
o Mπόμποs , ευτυχώς κοντά στην
είσοδο της
εκκλησίας υπήρχε ένα κουτί που
έγραφε “ Για τους άρρωστους της
ενορίας μας “ !

ΤΑ ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ
Κάποτε ήταν δύο πολύ άτακτα
κλεφτρόνια . Η μαμά τους δεν τα
άντεχε άλλο και αποφάσισε να τα
πάει στον παπά της εκκλησίας να
τους μιλήσει.
Ο παπάς πήρε το μικρότερο αδελφό
, του πρόσφερε καρέκλα και του
έκανε την πρώτη ερώτηση : “ Πού
είναι ο Θεός ; “.
Ο μικρός κοίταξε αριστερά , κοίταξε
δεξιά , αλλά δεν έδωσε απάντηση.
“ Πού είναι ο Θεός “ τον
ξαναρώτησε ο παπάς .
Ο μικρός ξανακοίταξε γύρω του
αλλά δε μίλησε .
“ Πού είναι ο Θεός σε ρωτάω ! “ ,
είπε θυμωμένος ο παπάς .
Ο μικρός σηκώθηκε , βγήκε
γρήγορα από την πόρτα , πήγε κοντά
στον αδελφό του και του ψιθυρίζει
στο αυτί: “ Aσε μεγάλε ... υπάρχει
πρόβλημα ... “
- “ Τι πρόβλημα ; “ , απαντά ο
αδερφός ;
- “ Να ... έχουν χάσει το Θεό και
νομίζουν πως τον πήραμε εμείς! “

ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΑΚΙΑ

Afterwards, the Archbishop escorted the Premier and his delegation
to the main offices of the Archdiocese. A short tour of the private
living quarters of His Eminence, including the small chapel dedicated to the Life-Giving Font ensued, before participants visited the
Archbishop’s office, with its spectacular view of central Toronto,
including the officially named Ecumenical Patriarch Bartholomew
Environmental Zone (a park of 250 acres).
A light breakfast was then served to all and the Archbishop and the
Premier discussed many contemporary issues facing Ontario and
Canada, society as a whole, as well as the large and vibrant Greek
community in the Province. Among the topics discussed, His Eminence raised the issue of religious freedom for the Ecumenical Patriarchate, the importance of unity and compassion in society, together
with the value and dignity of all life, including from conception to
the ongoing policy debate regarding the expansion of euthanasia
(assisted suicide).
The Archbishop and Premier also had a private meeting to discuss
relevant issues, at which time His Eminence thanked the Premier
and his team, particularly Finance Minister Rod Phillips and MPPs
Effie Triantafilopoulos, Christina Mitas and Belinda Karahalios, for
spearheading the initiative to officially proclaim March as Hellenic
Heritage Month in Ontario.
Following the presentation of a small gift as a token of appreciation
from the Archbishop to the Premier, both leaders exchanged parting
pleasantries and committed to working together for the growth of the
Province and betterment of all Ontarians.
From the Office of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada
February 28, 2020

Στην συνηθισμένη συγκέντρωση
των μικρών προσκόπων, αυτοί
αναφέρουν τις καλές πράξεις που
είχαν κάνει την προηγούμενη
ημέρα.
Ο αρχηγός τους λοιπόν, τους
ρωτάει:
- “Τι καλή πράξη έκανες εσύ παιδί
μου Αννούλα, χτες όλη μέρα;”
- “Βοήθησα κύριε, μία γατούλα
να κατέβει από ένα δέντρο που
είχε ανέβει και δεν μπορούσε να
κατέβει.”
- “Μπράβο Αννούλα. Εσύ Κωστάκη
τί έκανες;”
- “Βοήθησα μία γριούλα να περάσει
στο απέναντι πεζοδρόμιο, γιατί δεν
μπορούσε.”
- “Μπράβο Κωστάκη. Εσύ
Γιωργάκη;”
- “Βοήθησα τον Κωστάκη, να
περάσει τη γριούλα, γιατί δεν
μπορούσε μόνος του.”
- “Μπράβο Γιωργάκη. Συναδελφική
αλληλεγγύη. Μπράβο! Εσύ
Μανωλάκη τι έκανες;”
- “Βοήθησα και εγώ τον Κωστάκη
και τον Γιωργάκη να περάσουν τη
γριούλα στο απέναντι πεζοδρόμιο.”
- “Μα καλά, τρία άτομα για
να περάσουν μία γριούλα στο
απέναντι πεζοδρόμιο; Είναι δυνατόν
Μανωλάκη;”
- “Μα δεν ήθελε να περάσει
αρχηγέ!”

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Μέσα στο αεροπλάνο κάθονται
δίπλα δίπλα ένας κύριος με μια
γοητευτική κυρία .
Ο κύριος θέλοντας να ανοίξει
κουβέντα την ρωτάει τι δουλειά
κάνει .
Η κυρία του απαντάει ότι είναι
καθηγήτρια Σεξολογίας και εξετάζει
τις διαφορές που έχουν οι λαοί
ανατομικά .

Ο κύριος της ζητάει να του δώσει
ένα παράδειγμα .
Η κυρία του λέει :
“ Οι Αιγύπτιοι την έχουν μεγάλη
στο μήκος ενώ οι Κρητικοί χοντρή
..“
Και τότε ο κύριος λέει :
“ Επιτρέψτε μου να συστηθώ .
ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ . “

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων
Ελληνοαμερικάνων που έκαναν τις
διακοπές τους
στην Ελλάδα, περπατούσε μια
μέρα σ’ ένα πάρκο στο κέντρο της
Αθήνας, όταν τους σταμάτησε ένας
αστυνομικός:
-Δε διαβάζετε τι λέει η πινακίδα;
τους λέει βλοσυρά.
-Εμείς όχι διαβάζει καλά Ελληνικός!
απάντησαν με σπασμένα ελληνικά
οι
τουρίστες...
-Κι όμως εδώ γράφει
“Απαγορεύεται να πατάτε τη χλόη.
Πρόστιμο για τους
παραβάτες 1000 δραχμές”.
Έκπληκτοι οι Ελληνοαμερικανοί
λένε στον αστυνομικό:
-Χίλιες δραχμές; Τίποτας είναι...
Εμείς στο Αμέρικα άμα πατήσως
γκρασίδι
δίνως 50 ντόλαρς..
Και ο αστυνομικός:
-Μα κι εμείς αρχικά το είχαμε
20,000 δραχμές, κανένας όμως δε
πατούσε κι έτσι αναγκαστήκαμε να
το ρίξουμε στις χίλιες.

Η ΜΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Η μαμά από τη Λάρισα περπατάει
με το παιδάκι της στο δρόμο. Λίγο
πιο
κάτω συναντάνε ένα τύπο που
πουλάει κουλούρια. Το παιδάκι που
έχει
αρχίσει να πεινάει ζητάει από τη
μαμά του να του αγοράσει ένα
“κλουρ”
και αυτή με πομπώδες ύφος του
απαντάει:
“Πότε θα μάθεις επιτέλους να μιλάς
σωστά; Δε λέγεται κλουρ αλλά
κλούρι....”

Ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ,
Ο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ
ΚΙ Ο ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ.
Είναι ένας Κερκυραίος , ένας
Κεφαλλονίτης κι ένας Λευκαδίτης
, που βρήκαν κάπου σ ένα
αραχνιασμένο, σκοτεινό υπόγειο
ένα λυχνάρι, απ αυτά τα μυστήρια
με τα τζίνι .
Το τρίψανε και ξεπετάχτηκε το
τζίνι .
- “ Έχετε ο καθένας από μια ευχή,
θα σας την πραγματοποιήσω και
μετά φεύγω “ , λέει το τζίνι .
- “ Ψαράς είμ εγώ , ψαράς είν ο
πατέρας μου , ψαράς ήταν κι ο
παππούς μου κι ο γιός μου ψαράς θα
γίνει κι αυτός . Θέλω να γεμίσουν οι
ωκεανοί και τα πέλαγα με ψάρια . “,
λέει ο Λευκαδίτης .
- “ Έγινε ! “, λέει το τζίνι και
πραγματοποιήθηκε η ευχή .
- “ Θέλω έναν τείχος γύρω απ όλη
την Κέρκυρα , έτσι που τίποτα να
μη μπορεί να μπει μέσα . , λέει
έκθαμβος ο Κερκυραίος .
Μ ένα κροτάλισμα των δακτύλων ,
το τζίνι πραγματοποιεί κι αυτήν την
ευχή .
- “ Δε μου το ξαναλές αυτό το περί
τείχους ; “, ρωτά ο Κεφαλλονίτης .
- “ Να , είναι γύρω στα πενήντα
μέτρα ψηλό , 20 μέτρα φαρδύ και
τίποτα δεν μπορεί ούτε να μπει ούτε
να βγει από εκεί , “ λέει το τζίνι .
- “ Εντάξει . Γέμισέ το με νερό τώρα
! “ , λέει ο Κεφαλλονίτης

Ο ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΣ
Μια μέρα μια παχιά κυρία, πήγε
στο φαρμακείο να ζυγιστεί. Την
ίδια στιγμή, ένας άλλος κύριος,
μπαίνοντας μέσα της λέει:
- “Σας κάνω 93 κιλά.”
Εκείνη, χωρίς να απαντήσει,
ανεβαίνει πάνω στη ζυγαριά και ως
θαύματος, η ζυγαριά τη δείχνει 93
κιλά.
Η κυρία εντυπωσιασμένη του
απαντάει:

- “Μα πως το βρήκατε; Είμαι
ακριβώς 93 κιλά.”
- “Είναι η δουλειά μου ξέρετε”, της
λέει αυτός.
- “Α, είστε γιατρός.”
- “Όχι, αγελαδοτρόφος.”

***

Ο παπάς με τον καντηλανάφτη,
περνούσαν ένα ποτάμι. Σε μια
στιγμή, ο παπάς, μπήκε σε μια
λακκούβα βαθιά, και επειδή δεν
ήξερε κολύμπι, πνίγηκε. Γύρισε στο
χωριό ο καντηλανάφτης, και έφερε
το κακό μαντάτο. Κάθισε η παπαδιά,
και έκλαιγε τον παπά. Σε μια
στιγμή, λέει στον καντηλανάφτη:
– Πώς έγινε και πνίγηκε ; Δεν
μπορούσες να κάνεις τίποτα, για να
τον γλυτώσεις ;
– Τι να έκανα παπαδιά; απάντησε
ο καντηλανάφτης. Όταν είδα και
βούλιαζε, του άπλωσα το χέρι μου
και του φώναξα: «Πάτερ, δώσε μου
το χέρι σου». Εκείνος όμως, δεν μου
το έδωσε, με αποτέλεσμα να τον
πάρει το ποτάμι και να πνιγεί.
– Αχ, ευλογημένε. Τόσα χρόνια
είσαστε μαζί, δεν τον έμαθες πια ;
Δεν έπρεπε να του πεις «Δώσε μου
το χέρι σου» αλλά «Πάρε το χέρι
μου». Παπάς άνθρωπος ήταν. Μια
ζωή, είχε μάθει να παίρνει. Τώρα
θα έδινε;

***

Κάποιος παπάς τα παλιά χρόνια
πήγε σε μια ζωοπανήγυρη ν’
αγοράσει ένα βόδι και τελικά το
αγόρασε. Οι χωριανοί όμως -μεγάλα
πειραχτήρια- ήθελαν σώνει και
καλά να τον πείσουν πως αγόρασε
άλογο. Χώρισαν την απόσταση από
το μέρος του πανηγυριού μέχρι το
χωριό σε στάσεις, και στην κάθε
στάση κάθισαν από δυο χωριανοί.
Μόλις πλησίαζε ο παπάς τον
χαιρετούσαν και του παίνευαν το…
άλογο.
– Δεν είναι άλογο -έλεγε εκείνοςείναι βόδι.
– Στραβός είσαι παππούλη μου; του
έλεγαν. Φως φανάρι, αγόρασες το
καλύτερο άλογο της περιοχής.
– Μωρέ παιδιά, δεν είναι άλογο,
βόδι είναι.
– Δεν έχεις δίκιο, του ξανάλεγαν.
Πιο όμορφο και γεροδεμένο άλογο
δεν ξανάδαν τα μάτια μας στον
κόσμο.
Είδε κι απόειδε ο παπάς, στο
τέλος το πίστεψε. Μπαίνει λοιπόν
καβάλα στο…άλογο έτσι για να το
δοκιμάσει αν είναι ήμερο, δίνει μια
κλοτσιά στον αέρα το βόδι και τον
πετάει χάμω.
Κι ο παπάς σακατεμένος απ’ το
πέσιμο:
– Μωρέ σ’ είδα εγώ βοϊδάκι μ’,
αλλά μ’ άφηναν ήσυχο οι διαβόλοι;
***
Επισκέπτεται κάποιος πιστός
την μητρόπολη και ζητεί τον
μητροπολίτη…
– Πού είναι ο σεβασμιότατος;
Ρωτάει στην είσοδο του γραφείου.
– Κοιμάται, απαντάει ο γραμματέας/
κλητήρας.
– Αααα, βρίσκεται στην αγκαλιά του
Μορφέα…
– Δεν ξέρω πώς το λένε το παιδί,
ναύτης είναι…
Πηγαίνει μια νεαρή κοπέλα
να εξομολογηθεί
Πηγαίνει μια νεαρή κοπέλα να
εξομολογηθεί και λέει στον παπά:
– Συγχώρεσέ με, πάτερ. Έχω
αμαρτήσει!
– Ποιο είναι το αμάρτημά σου,
τέκνον μου; ρωτάει ο παπάς.
– Η ματαιοδοξία… Κοιτάζω στον
καθρέφτη δυο φορές την ημέρα και
σκέφτομαι πόσο όμορφη είμαι!
Ο παπάς την εξετάζει προσεκτικά
και της λέει:
– Έχω καλά νέα για σένα,
τέκνον μου: Δεν πρόκειται περί
αμαρτήματος, αλλά περί λάθους!
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From Left:George Vassilas Ahepa District Governor of
B.C. with the Mr. Anthony Police winner of the Poker
Tournament.

Winners of the Poker Tournament are: Anthony
Pulice, Chris Petrakis, and Pooya Torabi

AHEPA Happenings | North
Carolina Visitation
L-R: Past Supreme
President Dr. Macris,
Supreme Secretary Stasios, Supreme President
Horiates, and Chapter
President Dr. Lazaridis.
Supreme President
George G. Horiates, and
his wife, Lisa, visited
Cape Fear Chapter 408, Wilmington, N.C., Feb.
15, for the chapter’s annual Valentine’s Dinner and
Dance. The event coincided with the 75th anniversary
of St. Nicholas Greek Orthodox Church, which is the
church where the Horiateses were married. Chapter
408 is home to Supreme Secretary Jim Stasios and
Past Supreme President Dr. Spiro J. Macris. Dr. Nick
Lazaridis serves as Chapter 408 President.
DOP Donates $10K to Meals
on Wheels America

The Daughters of Penelope presented a $10,000 donation to Meals on
Wheels America, Feb. 13, 2020.
Grand President Celia Kachmarski
presented the donation to Meals on
Wheels America President and CEO Ellie Hollander. This
is the third $10,000 donation in as many years to Meals
on Wheels America, which is the leading organization to
address senior hunger and isolation.
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Dr.Katy’s 2 Office Locations:
Burnaby Heights Dental Center: 4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
Tel: 604-320-7321 burnaby_ dental @hotmail.com

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής

www.burnabydental.ca

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

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

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

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

Λεύκανση δοντιών - Charside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-τeeth straightening invisaling,

fast braces

Λέσβος: Μία αθώα ψυχή χάθηκε στα νερά του Αιγαίου
Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Ένα κοριτσάκι περίπου 6-7 χρονών έχασε τη ζωή του το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και άλλο ένα
νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όταν η βάρκα που επέβαιναν με τους
πρόσφυγες γονείς τους ανατράπηκε ανοικτά του αεροδρομίου της Λέσβου.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.

12

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Αrchbishop Sotirios: Bishop Christoforos was a “Man of God”
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος: Ο επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν
«Άνθρωπος του Θεού»
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά προσεύχεται για την ανάπαυση
της ψυχής του θεοφιλεστάτου επισκόπου Ανδίδων Χριστοφόρου. Ο
θεοφιλέστατος εκοιμήθη, σήμερα, 14η Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 89
ετών.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά
Σωτήριος, ενώ βρισκόταν στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, ως μέλος της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου, μόλις άκουσε για την εν Κυρίω
κοίμηση του επισκόπου Χριστοφόρου,
μίλησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στη
συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
για τη ζωή του επισκόπου Χριστοφόρου,
αποκαλώντας τον «Άνθρωπο του Θεού», τονίζοντας τη συνεισφορά του ως
ιερέα και επισκόπου στον Καναδά και κατέβηκε στον πάνσεπτο πατριαρχικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου και άναψε ένα κεράκι για την ανάπαυση της ψυχής
του αειμνήστου επισκόπου Χριστοφόρου.
Ο επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν ταπεινός και φιλόπονος εργάτης του
αμπελώνος του Κυρίου. Υπηρέτησε στην Εκκλησία του Καναδά για
περισσότερα από είκοσι (20) χρόνια. Ο επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν
ο πρώτος διευθυντής της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο.
Εκεί καλλιέργησε τους πρώτους φοιτητές, οι οποίοι απεφοίτησαν από την
Ακαδημία, χειροτονήθηκαν ιερείς και υπηρετούν τις κοινότητές μας σε όλο
τον Καναδά.
Ήταν άνθρωπος βαθιάς πίστης, με εμπιστοσύνη και αγάπη προς τον
Θεό, την Θεοτόκο και την Εκκλησία. Αγαπούσε και ομιλούσε συχνά για
τη ζωή και τη διδασκαλία των αγίων. Η ταπείνωσή του και το χριστιανικό
παράδειγμά του, έφεραν πολλούς, ιδιαίτερα νέους, στο Χριστό και στην
Εκκλησία. Υπηρέτησε σαν πνευματικός και εξομολόγος κληρικών και
λαϊκών.
Πριν την εις επίσκοπον χειροτονία, ο τότε αρχιμανδρίτης υπηρέτησε ως
ιερατικώς προϊστάμενος στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου Τορόντο.
Χειροτονήθηκε επίσκοπος στις 26 Ιουνίου 1999, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
στο Τορόντο και ήταν ο πρώτος βοηθός επίσκοπος στην τότε Ιερά
Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά).
Σπούδασε Θεολογία και Φιλολογία στην Αθήνα. Έλαβε κρατική υποτροφία
και έλαβε το πτυχίο του Μαγίστορος από το Πανεπιστήμιο του Birmingham.
Δίδαξε στην Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος επιστρέφει
εσπευσμένα από την Κωνσταντινούπολη για την κηδεία του ανεψιού του
Δημητρίου Αλεξανδρή, εγγονού του αδελφού του, ιερέως Κωνσταντίνου
και συνεπώς δεν δύναται να λάβει μέρος στη κηδεία του επισκόπου
Χριστοφόρου. Επικοινώνησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβών
και Λεβαδείας κ. Γεώργιο και θα τον εκπροσωπήσει εκείνος και θα μιλήσει
εκ μέρους του.
Επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος θα
τελέσει μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του εκλιπόντος επισκόπου
Χριστοφόρου, στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.
Προσευχόμαστε όλοι να αναπαύεται η ψυχή του αειμνήστου επισκόπου
Χριστοφόρου μετά των αγίων και των αγγέλων του ουρανού. Ας είναι
αιωνία η μνήμη του!
The Greek Orthodox Archdiocese of Canada mourns the falling asleep
in the Lord of His
Grace Bishop Christoforos of Andida.
His Grace left this
temporal world today,
February 14, 2020. He
was 89 years old.
His Eminence Archbishop Sotirios, as a
member of the Holy
and Sacred Synod, was
at the Ecumenical Patriarchate, and when he learned of the falling asleep in
the Lord of Bishop Christoforos, spoke with His All-Holiness Ecumenical
Patriarch Bartholomew during the meetings of the Holy and Sacred Synod,
about the life of His Grace, calling him a “Man of God,” and remarking on
his many contributions as both a priest and bishop in Canada. The Archbishop then went down to the Patriarchal Church of St. George to lit a candle for
the repose of the soul of Bishop Christoforos.
Bishop Christoforos was a humble and diligent worker in the vineyard of
the Lord. He served the Church in Canada with distinction for more than
twenty years. His Grace was the first dean of the Toronto Orthodox Theological Academy and was instrumental in cultivating the first number of cohorts
of students who graduated from the Academy, were ordained as priests, and
who today serve our communities across Canada.
He was a man of deep faith, with trusting and abiding love in Christ, the
Theotokos and the Church. He particularly loved and spoke often about the
lives and teachings of the saints. His humility and Christian example brought
many people, particularly the youth, to Christ and His Church, and he served
as a father confessor to many clergy and laity.
Before being ordained a bishop, the then Archimandrite served as the
parish priest at the historic Church of St. George in Toronto. He was consecrated as a hierarch on June 26, 1999, at the Church of St. Nicholas, also
in Toronto, becoming the first auxiliary bishop of the then Greek Orthodox
Metropolis of Toronto (Canada).
He studied Theology and Philosophy in Athens, Greece. He received a state
scholarship and earned his Master of Arts degree from the University of Birmingham in the United Kingdom; he taught for many years at the Ecclesiastical Academy on Mount Athos.
His Eminence Archbishop Sotirios is returning hastily from Constantinople
for the funeral of his grand-nephew, Dimitri Alexandris, grandson of his
brother, Fr. Konstantinos, and therefore not possible for the Archbishop to
attend the funeral of Bishop Christoforos. The Archbishop communicated
with His Eminence Metropolitan George of Thiva and Levadeia who will
represent the Archbishop and speak on his behalf.
Following his return from Constantinople, Archbishop Sotirios will
conduct a memorial service at the St. John the Theologian Chapel after the
Divine Liturgy on Sunday, February 16th, for the repose of Bishop Christoforos’ soul.
We all pray that the soul of the late Bishop Christoforos is among the saints
and angels in heaven. May his memory be Eternal!

ΓΙΟΡΤΑΣΕ
ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
ΟΛΗ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ
Την τσικνοπέμτη άρχισαν
να γιορτάζουν πριν λίγα
χρόνια οι υπερήλικες του
Συλλόγου «Ζεστή Γωνιά»
της ελληνικής κοινότητας
του Σούρεη με επιτυχία.
Φέτος γιόρτασαν
την τσικνοπέμπτη
και οι κοινότητες του
Ανατολικού Βανκούβερ
και του Βανκούβερ, ίσως
και άλλοι που δεν μας
είχαν ενημερώση.
Βλέπετε αριστερά μερικά
στιγμιότυπα από την
τσικνοπέμπτη στο Σούρεη,
στο προαύλιο
της ελληνικής κοινότητας
του Σούρεη.

ST. GEORGE NEWS
Church Bulletin
THANK YOU!!
Our first Tsiknopemti
was a HUGE success!
We thank all of our volunteers and donors for
making this event possible, especially our always
wonderful volunteer
cooking team and Parthenon Foods for donating
the dips and pita bread!
We had over 100 people
attend - families and
friends !

From:
Hellenic Community of
Vancouver
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Announcement
By Demetri N Zambus, HCV President
First and foremost, I would like to offer our best wishes to Anna
Morfidis on the FeastDay of her patron Saint Anna.
Χρόνια Πολλά για την Γιορτή σου Άννα!
Next, I would like to thank everyone on our Board of Directors
for all the hard work and dedication to the betterment of our Hellenic
Community of Vancouver. It has been exactly one year, today, when
most of us were called to the front of our Cathedral by Fr.Costa,
placed our left hand on the shoulder of the member in front of us,
who in turn had placed their hand on the Holy Bible and together
recited our Oath of Office, to uphold our Faith, our Hellenic values,
and to protect the Hellenic Community of Vancouver.
I am proud of our many accomplishments and want to acknowledge that none of them would have been possible without cooperation, and respect for each other. As we cross the halfway point in our
mandate, let’s not forget that we carry the trust, hopes and faith of
all our members on our shoulders. Let’s make them happy that they
gave us the opportunity to serve our community and let’s do everything possible to leave this community in a much better position than
when we took over last year.
I dream of all the greater things we can achieve with a little more
respect for each other and with a little less attention to the obstacles
and distractions that sometimes fall in our path, but so many times
this past year, have been deliberately placed in our way.
I am most proud to be among this worthy group of 16, and look
forward to doing more in the year ahead.
Sincerely,
Demetri N Zambus, President

I am proud to be part of the
board that 469 members selected
to manage the best interests and
affairs of the HCV, and as we
cross the halfway point of our
mandate,
I want to reflect on our many
successes.
~resurrecting NewYear’s 2019
~Epiphany 2019,
~March 25th luncheon,
~the most profitable FoodFestival ever, including the highest
netting raffle ever even though
we had barely a month to sell
tickets,
~a sold out GoldPlate event 2
weeks later,
~a very profitable and highly
praised GreekDay booth,
~a successful Clergy/Layity
conference,
~a full restoration of the Cathedral iconography including
completion of many pending
pledged new icons,
~the successful defense of the
HCV and the volunteer board of
elections in a contentious and
highly charged legal challenge,
~increased the Greek School
attendance after multiple years
of decline,
The completion of many
overdue and even neglected aspects of our community such as:
~new Cathedral H-vac systems
~restored exterior lighting into
the center,
~restored video surveillance
~restored grease trap,
~restored our bar fridges to
operational standards for a small
fraction of the Doom&Gloom
reports of previous years,
~opening access to the atrium
from kitchen to allow a 3rd

On the operations end of
things, we:
~brought back 3 high school
grad events that had been thrown
out of our center,
~brought back the VarietyClub
Telethon partnership of over
40years that had been deliberately sabotaged, (exact words of the
Variety Club chairwoman)
~brought in dozens of new
bookings for lectures, meetings,
banquets, parties, professional
group meetings, etc.
~salvaged the St.Augustine’s
Annual Gala that had been told
to “go elsewhere because this

center would be no more”, in the
words of that event chairwoman,
~purchased several new pieces
of equipment including the huge
tents, crowd control stantions,
barbecue grills, coctail tables,
and dozens of 10seat banquet tables (most all of which has been
paid from the events that used to
pay more in one-time rentals for
those same events,
The list of our accomplishments is still incomplete, but
enough said here to illustrate
that even with all the distractions, infighting and sabotage
from within as well as outside
this Boardroom, we persevered, and our record is one to
be benchmarked by those who
might follow us.
I can only pray and imagine
what great accomplishments are

within our reach if we can only
check our egos at the door when
we enter this room, respect one
another at all times, honor each
other’s point of view even if we
don’t agree with it, and stand,
shoulder to shoulder, with one
common goal of doing the absolute best we can for the greater
interest and benefit of this Hellenic Community of Vancouver
and St.George’s Greek Orthodox
Cathedral.
I pledge, here and now to do
my utmost, every moment that I
service this Board and hope that
we can all expect and depend on
all of us doing the same.
With honor as your President,
and pride as a servant of the
HCV,
~Demetri N Zambus

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΗΣ Β.Κ.
Στο νησί Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας εορτάσει η εκκλησία της Ελληνικής Κοινότητας της
Υπαπαντής.Η Υπαπαντή είναι Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που
εορτάζεται η “προσφορά” του Ιησού στο Ναό από την μητέρα του Μαρία και τον θετό του πατέρα
Ιωσήφ, σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του.
Κάθε χρόνο έρχεται ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο Καναδά κ. Σωτήριος και πηγαίνουν
πολλοί ομογενείς από το Βανκούβερ με τα λεωφορεία και γιορτάζουν την επέτειο της Υπαπαντής.
Φέτος ο εορτασμός έγινε το Σάββατος 1η Φεβρουαρίου 2020.

Report of the President of
the Hellenic Community of Vancouver Mr. Demetri N. Zambus
January 13, 2020

restored the Good Name and
CreditWorthyness of the HCV,
where back in December 2018
we were regarded as a CashOnDelivery Only account by almost
every supplier.

Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από την Θεία Λειτουργία και από το γεύμα που ακολούθησε.

venue,
~catching up on 20 years of
neglected landscaping,
~repairing a dangerous daycare
balcony,
~repairing the 30thAve rental
and increasing our revenue by
$25k annually,
On the financial side, we:
~reconciled, negotiated or collected on over $40k of Outstanding Accounts Receivable,
~paid (or renegotiated) tens of
thousands of unpaid invoices we
inherited,
~brought current the cemetery
plot payments, after catching
and correcting multiple accounting errors from the cemetery,
saving 10’s more thousands of
dollars,
~paid off our maxed 125k credit
line,
~restored balances to several
other accounts that had been
borrowed from,
~renegotiated the multiple years
of careless “σπατάλη” in our
WasteManagement contract, to
save over 10k/yr,
~renegotiated the landline and
internet bills for not only a
substantial savings but greatly
improved service too,
~renegotiated the Priest’s cell
phone contract, again for cost
savings and services improvements,
~renegotiated the paper/soaps/
toiletpaper account, yet again for
better service, lower costs, and a
more responsible environmental
impact,
~sold dozens of cemetary plots
to members and non-HCV
members,
~reconciled multiple errors in
Forest Lawn and Surrey cemetary plots,
~and extremely important, we

Φωτογραφίες : Κώστα Νικολάου
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Νέες κυρώσεις από ΕΕ για τις παράνομες
τουρκικές γεωτρήσεις

Στον αντιπρόεδρο (αναπληρωτή γενικό διευθυντή) και
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τουρκικής κρατικής
εταιρείας πετρελαίου (TPAO), Μεχμέτ Φερού Ακαλίν (Mehmet Ferruh Akalin), και τον αναπληρωτή διευθυντή του
τμήματος Εξερεύνησης της, Αλί Τζοσκούν Ναμόγλου (Ali
Coscun Namoglu), επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα από την
ΕΕ σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάφλεξη στην Ιντλίμπ με νεκρούς Τούρκους και
βομβαρδισμούς από την Άγκυρα UPD
efsyn.gr

Ενημερώθηκε στις: 28.02.2020

Περαιτέρω κλιμάκωση της
σύγκρουσης στη Συρία ● Δεκάδες
Τούρκοι στρατιώτες νεκροί από
αεροπορική επιδρομή των δυνάμεων
του Άσαντ ● Με βομβαρδισμούς
απαντά η Άγκυρα ● Αξιωματούχος
απειλεί την Ευρώπη με άνοιγμα των
συνόρων για τους πρόσφυγες.
Περαιτέρω κλιμάκωση στην
συριακή επαρχία της Ιντλίμπ μετά
την αεροπορική επιδρομή δυνάμεων
του Άσταντ που κόστισε τη ζωή
σε τουλάχιστον 29 Τούρκους
στρατιώτες.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει
γνωστά, η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης και σε αυτή, εκτός από τους δεκάδες
νεκρούς, υπήρξαν και πολλοί τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε τουρκικές πόλεις για να δεχθούν τις πρώτες
βοήθειες.
Ο Ραμί Ντογκάν, κυβερνήτης της επαρχίας Χατάι, επιβεβαίωσε τις απώλειες.
Με σφυροκόπημα απαντά η Τουρκία

Τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα ή εμπλέκονται στον
σχεδιασμό, την καθοδήγηση και την εκτέλεση υπεράκτιων
δραστηριοτήτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην
Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες δεν έχουν επιτραπεί από την
Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το
Συμβούλιο της ΕΕ.
Τα περιοριστικά μέτρα συνίστανται σε ταξιδιωτική
απαγόρευση προς την ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών
στοιχείων, όπως διευκρινίζεται, ενώ προστίθεται πως
τα πρόσωπα και οι οντότητες της ΕΕ δεν επιτρέπεται να
διαθέτουν κεφάλαια προς τα δύο άτομα που περιλαμβάνονται
στον κατάλογο.
Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, οι εν λόγω
παράνομες γεωτρήσεις δεν έχουν λάβει την άδεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας και πραγματοποιήθηκαν από:
α) το σκάφος γεώτρησης Yavuz της ΤΡΑΟ στη χωρική
θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ Ιουλίου και
Σεπτεμβρίου 2019·
β) το σκάφος γεώτρησης Yavuz της ΤΡΑΟ σε τμήμα
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής
Δημοκρατίας η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία και
οριοθετήθηκε σε συμφωνία με την Αίγυπτο, μεταξύ
Οκτωβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020·

Μετά την επίθεση ο Ταγίπ Ερντογάν συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο. Μετά το πέρας του υπουργικού
συμβουλίου η τουρκική προεδρία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση «Αποφασίσαμε να απαντήσουμε στο
παράνομο καθεστώς που οδήγησε τους στρατιώτες του εναντίον των δικών μας στρατιωτών. Θα επιτεθούμε με
όλες τις δυνάμεις μας κατά όλων των γνωστών στόχων του καθεστώτος».
Λίγη ώρα αργότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι τουρκικές δυνάμεις προχώρησαν σε πυραυλικά
χτυπήματα σε στόχους στην περιοχή Χαμά, αλλά και κατά της βάσης στη Λαττάκεια, όπου βρίσκονται και
ρωσικές δυνάμεις.
Ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε, ακόμη, με πυροβολικό θέσεις του Άσαντ στη συνοριακή γραμμή της Ιντλίμπ.
Και απειλές προς την Ευρώπη για άνοιγμα των συνόρων
Μέσα στις συνθήκες κρίσης που επικρατούν, Τούρκος αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters,
επανέλαβε τις απειλές της Άγκυρας πως θα ανοίξει τα σύνορα για τους πρόσφυγες και στις δύο πλευρές της
χώρας.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχοι οι τουρκικές αρχές δεν θα εμποδίζουν από εδώ και στο εξής τους Σύρους
πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη είτε από θάλασσα είτε από ξηρά.
«Δόθηκε εντολή στην αστυνομία, στην ακτοφυλακή και στις δυνάμεις ασφαλείας να αποσυρθούν και να μην
εμποδίζουν τους πρόσφυγες» δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.
Αγριεύει η σύγκρουση Τουρκίας - Ρωσίας
Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για τουρκικές επιθέσεις κατά ρωσικών και συριακών αεροσκαφών με φορητούς
εκτοξευτήρες πυραύλων με στόχο να τα καταρρίψουν.
Την ώρα που Τούρκοι και εκπρόσωποι των Σύρων αντικυβερνητικών ανταρτών ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την
πόλη Ναϊράμπ στην Ιντλίμπ, ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Rossiya 24 μετέδωσε ότι τα ρωσικά και
συριακά αεροσκάφη δέχονται επιθέσεις από τις τουρκικές δυνάμεις.
«Τα συριακά και τα ρωσικά αεροσκάφη σώζουν τις ζωές των συριακών δυνάμεων με την κυριολεκτική έννοια.
Τα συριακά και ρωσικά μαχητικά έχουν σταματήσει επανειλημμένως, ξανά και ξανά, τους αντάρτες. Όμως ο
ουρανός πάνω από το Ιντλίμπ είναι επίσης επικίνδυνος. Οι αντάρτες και οι Τούρκοι ειδικοί χρησιμοποιούν τώρα
φορητά αντιαεροπορικά συστήματα», ανέφερε στην ανταπόκρισή του.
Επίσης, αναφέρει ότι, μετά τις καταδρομικές επιδρομές τους εναντίον θέσεων των ανταρτών, τα ρωσικά και
συριακά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να λάβουν αντίμετρα.

γ) το σκάφος γεώτρησης Fatih της ΤΡΑΟ στην αποκλειστική
οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία
κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την
Κυπριακή Δημοκρατία, πολύ κοντά στη χωρική της θάλασσα,
από τον Νοέμβριο του 2019·

Μήνυμα Πάιατ στην Τουρκία: Όλα τα ελληνικά
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα

δ) το σκάφος γεώτρησης Fatih της ΤΡΑΟ σε δυτικό τμήμα
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής
Δημοκρατίας η οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών από την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ
Μαΐου και Νοεμβρίου 2019.

20/02/2020

Σημειώνεται ακόμα στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ ότι
η ΤΡΑΟ ανακοίνωσε επίσης πρόσθετες σχεδιαζόμενες
δραστηριότητες γεώτρησης που θα πραγματοποιηθούν,
χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το σκάφος
γεώτρησης Yavuz της ΤΡΑΟ σε τμήμα της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία
κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την
Κυπριακή Δημοκρατία και οριοθετήθηκε σε συμφωνίες με
την Αίγυπτο και το Ισραήλ, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου
2020.
Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου ότι τον Νοέμβριο του 2019 συνεστήθη πλαίσιο
για την επιβολή περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση προς
τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο, αφού το Συμβούλιο είχε επανειλημμένα
εκφράσει τις ανησυχίες του και καταδικάσει απερίφραστα
τις δραστηριότητες γεώτρησης σε διάφορα συμπεράσματα,
συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018 και της 20ης Ιουνίου
2019.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Μήνυμα στην Τουρκία στέλνει
ο Τζέφρι Πάιατ. Ο πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε
συνέντευξη που παραχώρησε
σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε
ότι “όλα τα ελληνικά νησιά,
ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν
δικαίωμα στην οριοθέτηση
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας”.
Ο κ. Πάιατ επανέλαβε
ακόμη ότι η αμερικανική
κυβέρνηση “εγγυάται την
ασφάλεια της Ελλάδας” και
“εργάζεται καθημερινά για την
αποκλιμάκωση της έντασης στο
Αιγαίο”.
Για τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη, που η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν παράγει κανένα
έννομο αποτέλεσμα, ο κ. Πάιατ φάνηκε να ενστερνίζεται τη θέση της Αθήνας, σημειώνοντας πως “δεν
ακυρώνει τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα στην περιοχή, που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας”.
“Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν μέσα από διάλογο και διαπραγματεύσεις”,
συμπλήρωσε, “όχι με μονομερείς ενέργειες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων
εμπλεκόμενων μερών”.
Ακόμη, ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε ότι “το ισχυρό μήνυμα που προέκυψε” από την “πολύ
πετυχημένη επίσκεψη” του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον ήταν
ότι ΗΠΑ και Ελλάδα “συμφωνούν να συνεχίσουν να εργάζονται για να πετύχουν μια πιο φυσιολογική
σχέση στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο”.
Πηγή:kontranews.gr

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ»
Φωτογραφίες από την Γενική Συνέλευση 2020 και τον Χορό των μελών του συλλόγου
που έγινε την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη μεγάλη αίθουσα του κοινοτικού κέντρου.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑΔΙ

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Αττικής και
νήσων του Αιγαίου για το 2020
απαρτίζεται από τους κάτωθι:

ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΛΙΑΣ

Board of Directors 2020
President
Demetre Spiliotopoulos
Vice President
Irene Pomonis

18 ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟ $180.00

Secretary
Eleni Karpou-Spiliotopoulos
2nd Secretary
Konstantinos Kolokatsis

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑΤΕ ΣΤΟ: 604-936-7117

Treasurer
Despina Vriniotis
2nd Treasurer
Georgia Andritsopoulou
Custodian
Maria Tsagaris
2nd Custodian
George Karkoglou
Board Members
Irene Karkoglou
Irene Scaramangas
Roula Adamopoulos
Voula Schismenos

Με DJ τον Δημήτρη
από το ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ
ο σύλλογος Αττικής
και Νήσων του
Αιγαίου με επιτυχία
πραγματοποίησε τον χορό
για τα μέλη και έκοψε
και την παραδοσιακή
Πρωτοχρονιάτικη πίτα, με
κέφι και χορό.
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Συμφωνία ΗΠΑ - Ταλιμπάν για αποχώρηση
ξένων στρατευμάτων από το Αφγανιστάν
29.02.2020
Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ
και των Ταλιμπάν υπέγραψαν τη
συμφωνία για την αποχώρηση
των ξένων στρατευμάτων από
το Αφγανιστάν, στην Ντόχα του
Κατάρ.
Για «ενέργεια με την οποία θα
τερματιστεί ο πιο μακροχρόνιος
πόλεμος της Αμερικής και θα
επιστρέψουν στην πατρίδα οι
Αμερικανοί στρατιώτες», έκανε
λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν
Άσραφ Γάνι ευχαρίστησε τις

ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για τη
στήριξή τους, εκφράζοντας
την ελπίδα ότι η συμφωνία της
Ουάσιγκτον με τους Ταλιμπάν
θα οδηγήσει σε μια μόνιμη
κατάπαυση του πυρός, η οποία
με τη σειρά της θα φέρει την
ειρήνη και τη σταθερότητα στη
χώρα.
Αφού ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και
τους διοικητές της αποστολής
Resolute Support, ο Γάνι
σημείωσε πάντως ότι θα πρέπει
να μελετηθούν ορισμένα σημεία
στη συμφωνία ΗΠΑ-Ταλιμπάν.
Όπως είπε, τα θέματα αυτά θα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΙANOS ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ &amp;
ΣΩΤΗΡΗ ΛΙΒΑ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
Την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 18:00 η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS
και οι εκδόσεις Παπαζήση
παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ της Αθήνας το βιβλίο των Μαρια
Τσίγκου - Σωτήρη Λίβα, «Η
προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη.
Υποσχέσεις και αντιφάσεις».

συζητηθούν στις συνομιλίες
που θα ακολουθήσουν με τους
Ταλιμπάν.
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
Μαρκ Έσπερ, που βρίσκεται
επίσης στην Καμπούλ, είπε
ότι η συμφωνία ανοίγει τον
δρόμο για τις ενδοαφγανικές
διαπραγματεύσεις, ώστε να
επιτευχθεί μια μόνιμη, συνολική
εκεχειρία. «Αυτή είναι μόνο η
αρχή», τόνισε, προειδοποιώντας
όμως ότι η πορεία δεν θα είναι
εύκολη. Ο Έσπερ τόνισε ότι οι
ΗΠΑ και οι εταίροι τους έχουν
δεσμευτεί να διατηρήσουν τη
σχέση τους με τις αφγανικές
δυνάμεις ασφαλείας.
Ο υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κάλεσε
τους Ταλιμπάν «να τηρήσουν
την υπόσχεσή τους» ότι θα
διακόψουν κάθε δεσμό με την
Αλ Κάιντα και θα συνεχίσουν να
μάχονται το Ισλαμικό Κράτος.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής
διπλωματίας είπε ότι οι
Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν σε
αυτήν τη συμφωνία αφού
παραδέχτηκαν ότι ήταν ανέφικτη
μια στρατιωτική νίκη τους στο
Αφγανιστάν. Η συμφωνία όμως
«δεν θα σημαίνει τίποτα» αν
δεν αναληφθούν συγκεκριμένες
ενέργειες για την εκπλήρωση
των δεσμεύσεων και των
υποσχέσεων, συνέχισε.
Ο Πομπέο κάλεσε επίσης τους
Ταλιμπάν να ενστερνιστούν την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί για
τις γυναίκες και τα κορίτσια στο
Αφγανιστάν μετά το 2001 και να
ξεκινήσουν συνομιλίες με την

αφγανική κυβέρνηση.
Τι προβλέπει η συμφωνία
Οι ενδοαφγανικές συνομιλίες
αναμένεται να ξεκινήσουν στις
10 Μαρτίου. Μέχρι εκείνη
την ημερομηνία, οι ΗΠΑ και
η κυβέρνηση του Αφγανιστάν
θα απελευθερώσουν 5.000
κρατούμενους ενώ οι Ταλιμπάν
από την πλευρά τους θα αφήσουν
ελεύθερους 1.000 αιχμαλώτους.
Η αποχώρηση των αμερικανικών
και νατοϊκών δυνάμεων από το
Αφγανιστάν θα ξεκινήσει άμεσα
και θα γίνει σταδιακά, για να
ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα
14 μηνών. Εντός των επομένων
135 ημερών οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοί
τους και το ΝΑΤΟ θα αποσύρουν
τους στρατιώτες τους από πέντε
στρατιωτικές βάσεις.
Επίσης, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να
άρουν τις κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί σε μέλη των Ταλιμπάν
μέχρι τον Αύγουστο.

Ο ηγέτης των Ταλιμπάν
Χιμπατουλάχ Αζουντζάντα
κάλεσε όλους τους μαχητές του
κινήματός του να τηρήσουν τη
συμφωνία.
Η ιστορική συμφωνία
που βάζει τέλος στον πιο
μακροχρόνιο πόλεμο στον
οποίο έχουν εμπλακεί ποτέ οι
ΗΠΑ υπογράφηκε νωρίτερα
σήμερα στην Ντόχα από τους
εκπροσώπους της Ουάσινγκτον
και των Ταλιμπάν. Ο
Αμερικανός διαπραγματευτής
Ζαλμάι Χαλιλζάντ και ο
πολιτικός ηγέτης των Ταλιμπάν
Αμπντουλ Γάνι Μπαράνταρ
υπέγραψαν το κείμενο και
αντάλλαξαν χειραψία, υπό
τα χειροκροτήματα των
παρευρισκομένων, ορισμένοι
εκ των οποίων φώναζαν
“Αλλάχ Άκμπαρ” (Ο Θεός είναι
μεγάλος).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,REUTERS,AFP

ΚΥΣΕΑ: Όποιος εισέρχεται παράνομα, θα απελαύνεται
efsyn.gr
Αναβάθμιση των μέτρων φύλαξης των συνόρων στο μέγιστο επίπεδο και «άμεση επιστροφή» όσων
εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος, αποφάσισε μεταξύ άλλων το ΚΥΣΕΑ που ουσιαστικά
καταργεί το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ασύλου για ένα μήνα. Στα ελληνοτουρκικά σύνορα την
Τρίτη, οι Κ. Μητσοτάκης και Σ. Μισέλ.
Την αναβάθμιση των μέτρων φύλαξης των συνόρων, την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται
παράνομα σε ελληνικό έδαφος και την υποβολή αίτηση για περαιτέρω συνδρομή από τη FRONTEX αποφάσισε μεταξύ άλλων το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το
οποίο συνεδρίασε σήμερα (Κυριακή) το βράδυ, τη στιγμή που χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
επιχειρούν να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε πως το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε τα
παρακάτω πέντε μέτρα:

ΠΟΙΗΜΑ
άραγε , ποιά θα φυτρώσουν
Θα ναι ήρεμα καλά ή με άγρια

Ψυχή : Άμα βγαίνει απ’ αγάπη , θα ναι
.

Με ένα άρωμα σπουδαίο που

άνθη ?
θωριά?
όμορφα πολύ
θα ζήλευαν πολλοί.

Καρδιά : Κι άμα βγαίνει από πίκρα?
Ψυχή : Τότε είναι μυρομένα.

Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

3.
Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή,
όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

5.
Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων
τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νωρίτερα, ο κ. Πέτσας είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία ως «κράτος διακινητή», τόνισε ότι «τα
συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής
πίεσης» και μίλησε για «ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής
ασφάλειας της χώρας».
Παράλληλα, αισθάνθηκε την ανάγκη να σημειώσει ότι «η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση
με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις», πριν ανακοινώσει
πως η κυβέρνηση ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ασύλου για ένα μήνα, για
όσους εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα.

Με παράπονο και δίψα?

Δυό φορές ευλογημένα.
Κι όποιος σκύψει να μυρίσει

2.
Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης,
της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

4.
Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΡΔΙΑ & ΨΥΧΗ
Καρδιά: Σαν στο χώμα πέσει δάκρυ ,

1.
Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων
και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την
αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

με γαλήνη θα γεμίσει.

Στα ελληνοτουρκικά σύνορα Μητσοτάκης - Μισέλ
Εξάλλου, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη
στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Philoptochos Membership Luncheon
and Celebration of St. Philothei.
The St. George’s Ladies Philoptochos held their
annual Membership Luncheon on Saturday, February 15. A sincere thank you to GREG NIKAS,
VANGELI KORRES AND ANDREA ARVANITIS
for their continued assistance to Philoptochos . A
tremendous thank you to Vouli Kontopoulou for
baking, presenting and donating the most delicious
dessert, Tiramisu, in memory of her grandson.
Memory Eternal.Their preparation and cooking of
our lunches are greatly appreciated by all. Gabriella Exarchoulis, Eleni Dedegikas, Anastasia
Kaloupis, and Christina Georgas on the Philoptochos Board were recognized
as showing exemplary support and help to Philoptochos. Consul General,
Eleni Georgopoulou, present at the luncheon, spoke on how pleased she was
to hear of the mission of Philoptochos and how much she wants to learn
more about the wonderful works of Philoptochos. Also present was the
Honourary Consul of Cyprus Tasoula Berrgren, who is an avid advocate of
Philoptochos! The many ladies attending the luncheon were thanked wholeheartedly for the great love they have shown Philoptochos over these many
years. Without the ladies’ support Philoptochos would not have been able
to help and to continue to help, the great number of individuals, schools,
organizations locally, nationally, in Greece and in other parts of the world.
Thank you everyone because “Your support allows us to support those in
need.”
On Sunday, February 16, an Artoclassia was held at St. George’s to celebrate
St. Philothei. After the Divine Liturgy Philoptochos offered dessert, cheese
cake, to all the congregation present. The money from the tray that was
passed in the church, will be given to a shelter for abused women. Thank
you to all.

Their preparation and cooking of our lunches are greatly appreciated by all.
Gabriella Exarchoulis, Eleni Dedegikas, Anastasia Kaloupis, and Christina
Georgas on the Philoptochos Board were recognized as showing exemplary
support and help to Philoptochos. Consul General of Greece, Eleni Georgopoulou, present at the luncheon, spoke on how pleased she was to hear of
the mission of Philoptochos and how much she wants to learn more about

Left: Lizette Pappas Right: Consul General of Greece
Eleni Georgopoulou

the wonderful works of Philoptochos. Also present was the Honourary
Consul of Cyprus Tasoula Berrgren, who is an avid advocate of Philoptochos! The many ladies attending the luncheon were thanked wholeheartedly
for the great love they have shown Philoptochos over these many years.
Without the ladies’ support Philoptochos would not have been able to help
and to continue to help, the great number of individuals, schools, organizations locally, nationally, in Greece and in other parts of the world. Thank you
everyone because “Your support allows us to support those in need.”
On Sunday, February 16, an Artoclassia was held at St. George’s to celebrate St. Philothei. After the Divine Liturgy Philoptochos offered dessert,
cheese cake, to all the congregation present. The money from the tray that
was passed in the church, will be given to a shelter for abused women.

Thank you to all.
Lizette Pappas
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ΗΠΑ: Πρώτος θάνατος από τον κορωνοϊό
29/02/2020 - 21:26
Αξιωματούχοι του υπουργείου
Υγείας στην Ουάσιγκτον
γνωστοποίησαν ότι ένας
άνθρωπος που είχε προσβληθεί
από τον κορωνοϊό κατέληξε το
Σάββατο (29.02.2020). Πρόκειται
για τον πρώτο ασθενή που χάνει
τη ζωή του στις ΗΠΑ από τον ιό.
Μόλις πριν λίγες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε να
υποβαθμίσει τον κίνδυνο μετάδοσης του Covid-19 (κορωνοϊός)
και σε συνέντευξη Τύπου υποστήριξε ότι ο κίνδυνος για τους
Αμερικανούς είναι “πολύ χαμηλός”.
Προέβλεψε μάλιστα ότι τα κρούσματα που τώρα είναι 15 στις ΗΠΑ,
μέσα σε λίγες ημέρες θα είναι “μηδενικά”.
Ωστόσο το Κέντρο Ελέγχου Επιδημιών της χώρας προειδοποίησε
ότι οι προσεχείς εβδομάδες και μήνες κρύβουν αβεβαιότητα,
προτρέποντας την Ουάσιγκτον να… ξεσκονίσει τα σχέδια έκτακτης
ανάγκης που έχει στα συρτάρια της.
Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πένς ορίστηκε ως ο υπεύθυνος συντονιστής
για την αντιμετώπιση του Covid-19.
Πηγή: sputniknews.com

Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε το πέμπτο
κρούσμα στην Ελλάδα
29/02/2020
Επιβεβαιώθηκε το βράδυ
του Σαββάτου το πέμπτο
κρούσμα κορωνοϊού στην
Ελλάδα. Πρόκειται για γυναίκα
εκπαιδευτικό που ζει στη
Θεσσαλονίκη και είναι φίλη
της 38χρονης, η οποία ήταν η
πρώτη που διαγνώστηκε με κορονοϊό στην Ελλάδα.
Μέχρι στιγμής τα κρούσματα ήταν τέσσερα, δύο στην Αθήνα και
δύο στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα ήταν αυτό
της 38χρονης, η οποία ζει στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια βρέθηκε
θετικό στον κορονοϊό και το παιδί της.
Ακολούθησε το τρίτο κρούσμα και πρώτο στην Αθήνα. Ήταν αυτό
της 40χρονης από το Μαρούσι που νοσηλεύεται στο “Αττικόν”. Στο
ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η 36χρονη, που ήταν το τέταρτο
κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας.

Τελικά πόσα αυγά μπορούμε να τρώμε την εβδομάδα;
Οι διατροφικές συστάσεις όσον αφορά στην κατανάλωση αυγού διχάζονται εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Το τοπίο φαίνεται να ξεδιαλύνει μια νέα εκτενής μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal
of Clinical Nutrition, και δείχνει ότι μπορούμε να τρώμε ένα αυγό κάθε μέρα χωρίς να χρειάζεται να
ανησυχούμε για την υγεία της καρδιάς μας.
«Η μέτρια κατανάλωση αυγών,
δηλαδή περίπου ένα την
ημέρα για τους περισσότερους
ανθρώπους, δεν αυξάνει τον
κίνδυνο καρδιαγγειακών
παθήσεων ή θνησιμότητας,
ακόμα και σε άτομα με ιστορικό
καρδιαγγειακών παθήσεων
ή διαβήτη», υποστηρίζει η
επικεφαλής συγγραφέας και
ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο
McMaster του Καναδά, Δρ.
Mahshid Dehghan.
Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα
περισσότερων από 177.000
ανθρώπων που προήλθαν
από τρεις εκτενείς, μακροχρόνιες διεθνείς μελέτες, στις οποίες περιλαμβάνονταν άνθρωποι διάφορων
επιπέδων εισοδήματος από 50 χώρες του κόσμου. Οι περισσότεροι από αυτούς κατανάλωναν ένα ή
λιγότερα αυγά ημερησίως, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το επίπεδο πρόσληψης είναι ασφαλές.
Επίσης, δε βρέθηκε κανένας συσχετισμός μεταξύ της κατανάλωσης αυγού και των συστατικών του και
της χοληστερόλης ή άλλων παραγόντων κινδύνου. Πρόκειται για αποτελέσματα ισχυρά και ευρέως
εφαρμόσιμα τόσο σε υγιείς ανθρώπους όσο και σε πάσχοντες από αγγειακές παθήσεις.
Τα αυγά αποτελούν μια οικονομική πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών, ωστόσο κάποιες
διατροφικές οδηγίες ανά τα χρόνια συμβούλευαν τους ανθρώπους να περιορίσουν την κατανάλωσή
τους σε λιγότερα από τρία την εβδομάδα, λόγω της ανησυχίας περί αύξησης του κινδύνου για καρδιακές
παθήσεις.
Όπως, όμως, επεσήμανε ο επικεφαλής ερευνητές, Salim Yusuf, οι προηγούμενες μελέτες σχετικά με
τα αυγά και την υγεία έχουν αναδείξει αντιφατικά αποτελέσματα κι αυτό γιατί οι περισσότερες ήταν
σχετικά μικρές σε μέγεθος και δεν περιελάμβαναν άτομα από πολλές χώρες.
«Η εκτενής αυτή μελέτη αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι μπορούμε να καταναλώνουμε ένα αυγό την ημέρα
χωρίς κάποια καρδιαγγειακή επίπτωση», αναφέρουν οι επιστήμονες, τονίζοντας ότι δεν αναδείχθηκε
καμία ανησυχητική επίδραση, ούτε σε ανθρώπους που πάσχουν ήδη από κάποια καρδιακή νόσο ή
λαμβάνουν σχετική φαρμακευτική αγωγή.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά έχουν πράγματι υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, αλλά είναι πολύ
θρεπτικά με άλλους τρόπους. Σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, όπως επίσης και πολύ καλής ποιότητας
πρωτεΐνες, είναι μερικά από τα θρεπτικά συστατικά που καθιστούν τελικά τα αυγά αναπόσπαστο
κομμάτι της διατροφής.
Πηγή: ygeiamou.gr

Πηγή:kontranews.gr
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ST. GEORGE NEWS
Church Bulletin
KATHARA THEFTERA
Forgiveness Sunday brings the period of Lenten preparation to an end. The next day, on Clean
Monday, Great Lent formally begins.
After Service, join us for our 3rd annual Kathara
Theftera pot-luck!
There will be plenty of laganes, taramosalata, and
other tasty Lenten fare. You can bring a Lenten
dish or simply come and partake in the tradition
with your HCV family.
This event is a great opportunity to learn about
Great Lent and Greek Orthodox fasting in general.
We will have our “Simple Guide to Great Lent” to
hand out as well as Lady Lent colouring sheets for
the little ones.
When: THIS Monday, March 2nd
Where: Small Hall
Time: around 6:30 - after the Great Compline
service at St. George
Cost: FREE! However, it would be great if guests
could bring a Lenten meal that feeds at least 5
people. (donations are always appreciated)

Greek Orthodox Community East Vancouver
Dear Parishioners and Friends,
Attached, you’ll find the Program of Divine Services for Great Lent 2020 (March 1st to April 11th).
Starting March 2nd, we will begin our journey to Pascha with the beginning of Holy and Great Lent. With the beginning of Lent, there will be many services held at our Church. There will be opportunities to come for Confession,
along with Holy Communion every Sunday and Wednesday.
Along with the once-a-year service of the Vespers of Forgiveness on March 1st, as we ask forgiveness from God and
our neighbour, we’ll also have the chance to celebrate the feasts of:
- Sunday of Orthodoxy with the Icon Procession on March 8th;
- Cross-Adoring Sunday, with the Procession of the Holy Cross, on March 22nd; and
- The Dual Feast of the Annunciation of the Theotokos and Greek Independence Day on March 25th (and the Sunday after) - 199 years after we fought for freedom!
I truly look forward to seeing you and your families during Great Lent, celebrating and praying together as we
approach Holy Week and Pascha. Take the opportunities during this time and unite yourself with Christ and His
Church!

ΠΕΝΘΗ
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LOUKIS Efharis
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 6 Φεβρουαρίου
2020 η Λούκης Ευχάρης. Γεννήθηκε στο νησί
Χίος στις 16 Απριλίου 1921.
Η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 13
Φεβρουαρίου 2020 στις 11:00 π.μ. στον Ιερό
Ναό του Αγίου Γεωργίου και η ταφή της στο
κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.
Στους συγγενείς της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή! A Blessed Great Lent to all!
Yours in Christ,

Fr. Tim

Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of East Vancouver
4541 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400
Website | Facebook

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Women with a Mission
February 18, 2020
I would like to update the amount of the final
total amount deposited to the Greek Orthodox
Community of Surrey and Fraser Valley,
After the initial deposit we received an additional donation and the total amount deposited
to the mortgage account of the community is $
19,653.00.
Once again, we would like to thank everyone
who supported our cause.
Kind regards,
Betty Stratidakis
On behalf of the ladies of the group

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

Saturday
March 7th, 2020
LUNCHEON
OF PHILOPTOCHOS
ST. KONSTANTINOS &
ELENI
At 13181 96th Avenue
Surrey, B.C.

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Director: Tony Hicks
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PHOTOS FROM THE 8th ANNUAL FAMILY PARTY OF THE GREEK ORTHODOX
COMMNITY EAST VANCOUVER

DAUGHTERS OF PENELOPE CHAPTER
179 VANCOUVER B.C.

Come join us, Daughters of Penelope for lunch and help support the
Vancouver Food Bank. Raffle prizes are to be won.
This is also a good time for prospective future members in the community to meet and greet all the beautiful ladies that are a part of this
charitable organisation and to ask any questions about joining us.
Please let me know (Marina Frangolias) if you can make it so we
know how many to reserve for. If you show up without contacting
me we cannot guarantee a seat.

Gina Spanos
Photograph

Payment for admission can be made at the door and goes to the Vancouver Food Bank. Lunch will be at your expense.
Thank you and hope to see you there........
Marina Frangolias

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

