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Ομπάμα:

Οφείλουμε τη δημοκρατία
στην Ελλάδα, γιορτάζουμε
μαζί σας την 25η Μαρτίου

Άνω: Ο Αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων στην Ομοσπονδιακή
Βουλή Justin Trudeau, στην παρέλαση των ομογενών μας στο Μοντρεάλ.

Με 16C υπό το 0 γιόρτασαν την
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
στο Μόντρεαλ
Μόντρεαλ Τετάρτη,26 Μαρτίου
2014 Αντώνης Ανακέφαλος
Πλήθος Ελλήνων ομογενών όλων

Η ελληνοαμερικανική φιλία «παραμένει τόσο ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε» τονίζει ο πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, στη φετινή διακήρυξή του για την επέτειο της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας. Με θερμά λόγια για την Ελλάδα, την οποία θεωρεί «πολύτιμη σύμμαχο», ο Αμερικανός
ηγέτης υπογραμμίζει τη «συνεχή υποστήριξη» των ΗΠΑ προς τον Ελληνικό λαό. «Σχεδόν δύο αιώνες
πριν, ο Ελληνικός λαός διεκδίκησε την ανεξαρτησία του και ξεκίνησε ένα μακρύ αγώνα για την
αποκατάσταση της δημοκρατίας στη γενέτειρά της», αναφέρει στην αρχή της διακήρυξης ο πρόεδρος
Ομπάμα, σημειώνοντας ότι «Ελληνοαμερικανοί διέσχισαν ωκεανούς για να πολεμήσουν για την
ελευθερία της πατρίδας των προγόνων τους και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και στο ψυχρό
πόλεμο, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στάθηκαν δίπλα δίπλα. Την Ημέρα της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας τιμούμε τις βαθιές συνδέσεις μεταξύ των δύο εθνών μας και γιορτάζουμε τα δημοκρατικά
ιδεώδη στην καρδιά της κοινής ιστορίας μας».
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ότι «η αμερικανική μορφή της διακυβέρνησης οφείλει πολλά
στη μικρή ομάδα των ελληνικών πόλεων-κρατών που πρωτοστάτησε στη δημοκρατία χιλιάδες χρόνια
πριν. Όπως οι ελληνικές αρχές καθοδήγησαν τους Ιδρυτές μας, η ελληνική αρχαιότητα έχει εμπνεύσει
γενιές, από συγγραφείς και ακτιβιστές, αρχιτέκτονες και εφευρέτες. Ελληνοαμερικανοί έχουν συμβάλει
ως ηγέτες του πολιτισμού, κοινότητας, επιχειρήσεων και κυβέρνησης. Μέσω των γενεών, έχουν
συμβάλει στη διαμόρφωση της διαρκούς δημοκρατίας μας - ένα έθνος που αποδέχεται τις υποχρεώσεις
μας ο ένας προς τον άλλο και καταλαβαίνει ότι πρέπει να αυξάνονται και να μειώνονται ως μία».

Ανω: H Ειρήνη Κορέ και

ο Κώστας Κολοκάτσης, με τις
εθνικές ενδυμασίες στο προαύλιο
της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου
Bανκούβερ, όπου έγινε και
η Δοξολογία για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου 1821
(Συνέχεια στη σελίδα 10 &11)

Ο πρόεδρος Ομπάμα σημειώνει ότι «η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος
σύμμαχος του ΝΑΤΟ και η φιλία μας παραμένει τόσο ισχυρή όσο
ποτέ άλλοτε. Δεδομένου ότι η Ελλάδα λαμβάνει αυστηρά μέτρα
για να ανασυγκροτήσει την οικονομία της και να φέρει ανακούφιση
στον ελληνικό λαό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν τη συνεχή
υποστήριξή μας. Σήμερα, ας επιβεβαιώσουμε έναν δεσμό που
εκτείνεται πέρα από την κυβέρνηση, συνδέει τους λαούς μας
και εμπνέει όλους όσους προσπαθούν να επιλέξουν το δικό τους
πεπρωμένο».
Καταλήγοντας, αναφέρει ότι «τώρα, επομένως, εγώ, ο Μπαράκ
Ομπάμα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει
της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε μένα από το Σύνταγμα και τους
νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφασίζω να ανακηρύξω την 25η
Μαρτίου του 2014, ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική
Ημέρα εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας.
Καλώ το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει την ημέρα αυτή με
κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες».
Πηγή: H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ Μarch 23rd,2013

των ηλικιών,παρακολούθησαν στην
παρέλαση της Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου στο Μόντρεαλ
την Κυριακή 24 του μηνός,που
πραγματοποιήθηκε με τελετάρχη τον
δήμαρχο της πόλης Ντενί Κοντέρ.
Παρά το πολικό ψύχος των -16 C
τα παιδιά των Ελληνικών σχολείων
και τα μέλη των εθνικοτοπικών
συλλόγων παρέλασαν με παλμό και
ενθουσιασμό στη λεωφόρο Jean
Talon όπου κυμάτιζαν οι Ελληνικές
σημαίες, μετατρέποντάς την σε
μικρή Ελλάδα.
Προηγήθηκε η δοξολογία στο ναό
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στο Πάρκ Εξτένσιον, την οποία
τέλεσε ο ιερατικός προϊστάμενος
Δημήτριος Αντωνόπουλος, παρουσία
του γενικού προξένου της Ελλάδας
Θάνου Καφόπουλου, του προέδρου
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος
Μοντρεάλ Νικόλαου Παγώνη, του
δημάρχου της πόλης του Μοντρεάλ
Denis Coderre, του Αρχηγού του
Κόμματος
των
Φιλελευθέρων
στην
Ομοσπονδιακή
Βουλή
Justin Trudeau, του βουλευτή

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Κ. Παπούλιας: Η μάχη κατά των δανειστών θα είναι νικηφόρα
Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

TO BHMA 25/03/2014

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Στη μάχη και στον αγώνα που δίνει σήμερα ο λάός για να «σπάσει τον κλοιό των δανειστών»
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της
στρατιωτικής παρέλασης.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

«Ο λαός μας δίνει μάχη και αγώνα για να σπάσει τον κλοιό των δανειστών. Η ιστορία του εγγυάται ότι
και αυτή η μάχη θα είναι νικηφόρα» τόνισε ο Κάρολος Παπούλιας.

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

«Όλοι μας πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη για μια άλλη Ελλάδα» πρόσθεσε.
Το δικό του μήνυμα για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έστειλε ο υπουργός
Αμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης.

ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

«Σήμερα ζήσαμε συγκινητικές στιγμές. Τώρα που η Ελλάδα πέρασε τα χειρότερα ας δουλέψουμε
όλοι μαζί για τα καλύτερα που έρχονται. Στείλαμε με αυτή την πράγματι μεγαλειώδη παρέλαση, που
την παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες Αθηναίων αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα ένα μήνυμα ισχύος,
μήνυμα ειρήνης. Μήνυμα προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας,
αν χρειαστεί. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι η ασφάλειά μας αλλά και τα παιδιά μας. Στέλνουν
μήνυμα αυτοπεποίθησης. Η Ελλάδα της κρίσης σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει, έρχεται η Ελλάδα της
περηφάνιας, της αυτοπεποίθησης, της ισχύος».

Canadian Western Bank.....604-732-4262

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411

Στην Αθήνα
Με τη στρατιωτική παρέλαση, που έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, κορυφώθηκαν οι
εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

Επί ποδός βρέθηκαν 3.000 αστυνομικοί, ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Κλειστός μέχρι το τέλος της παρέλασης θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα.
Η πρόσβαση στον χώρο της παρέλασης έγινε μόνο με προσκλήσεις ή διαπιστεύσεις, ενώ οι πολίτες
μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν ελεύθερα από το ύψος της οδού Βουκουρεστίου και κάτω.

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Η πλατεία Συντάγματος είχε γύρω-γύρω κάγκελα, ενώ υπήρχαν και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που
έλεγχαν την πρόσβαση. Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα από την έναρξη
λειτουργίας μέχρι και το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης.

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
• Μην αρχίσης ποτέ
λογομαχίαν, και αν ακόμη
έλθει χωρίς να την περιμένης
να τηρείς σιωπήν και να είσαι
βεβαία, ότι η συστολή σου θα
σου δώσει την νίκην.
• Μη λησμονείς, ότι είσαι
σύζυγος ενός ανθρώπου και
όχι ενός Θεού. Επομένως,
μην παραξενεύεσαι διά τας
αδυναμίας του.
• Μη ζητείς από τον σύζυγόν
σου χρηματικά ποσά ανώτερα
των δυνάμεών του.

• Έάν βλέπεις ότι ο σύζυγός σου
δεν έχει καρδιά, μη λησμονείς
ότι έχει στομάχι. Να τον
περιποιήσαι και να είσαι βεβαία
ότι θα κατακτήσεις και την
καρδιά του.
• Να προσπαθείς, σε δεδομένη
ευκαιρία, να επιβάλλεται η
γνώμη του συζύγου σου. Αυτό
και εκείνον εξυψώνει και εσένα
δεν σε ζημιώνει.
• Να παρακολουθείς εις
τας εφημερίδας κάθε τι το
ενδιαφέρον και όχι μόνον

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

τα μυθιστορήματα και τα
σκάνδαλα. Αυτό και τον σύζυγόν
σου θα ευχαριστεί και επί πλέον
θα είσαι ενήμερος, ώστε να
ημπορείς να τον βοηθήσεις εις
μίαν απορίαν του.
• Πρόσεξε ώστε να μη
πληγώσεις ποτέ τον σύζυγόν σου
ούτε με λόγους, ακόμη και εις
την πλέον ζωηράν φιλονεικίαν.
• Από καιρού εις καιρόν, λέγε
εις τον σύζυγόν σου ότι είναι
πρότυπον συζύγου. Είναι
ένα φιλοφρόνημα που θα τον

ευχαριστήσει. Να ομολογείς δε
ότι έχεις και σύ τα ελαττώματά
σου.
• Έάν ο σύζυγός σου είναι
έξυπνος, να είσαι η συντροφός
του εάν υστερεί πνευματικώς,

να είσαι η φίλη του και η
συμβουλός του.
• Προ παντός, να σέβεσαι την
μητέρα του συζύγου σου μη
λησμονείς ότι την ηγάπησε
προτού αγαπήσει εσένα.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Με 16C υπό το Ο γιόρτασαν
την επέτειο της 25ης Μαρτίου
στο Μόντρεαλ
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Κεμπέκ Γεράσιμου Σκλαβούνου,
της αντιδημάρχου και δημοτικής
συμβούλου Μαίρης Ντέρου και
άλλων επισήμων.
Ο γενικός πρόξενος εκφώνησε τον
πανηγυρικό της ημέρας τονίζοντας
ότι η Ομογένεια του Μοντρεάλ,
έχει σημαντικότατη θέση στο
Χάρτη της Ελληνικής Διασποράς,
διατηρώντας και ενισχύοντας την
ελληνικότητά της με αιχμή του
δόρατος την ορθόδοξη πίστη και
την ελληνική παιδεία. «Η Ελλάδα
στέκεται αρωγός παρά την κρίση,
ενιχύοντας με κάθε τρόπο αυτόν τον
αγώνα» είπε χαρακτηριστικά. Ο κ.
Καφόπουλος αναφέρθηκε , επίσης,
στη μεγάλη έκθεση «Οι Έλληνες»,
στην οποία περισσότερα από 500
εκθέματα 22 ελληνικών μουσείων
θα παρουσιασθούν, για πρώτη φορά,
εκτός Ελλάδας, στο Μοντρεάλ
τον Δεκέμβριο και εν συνεχεία
στην Οττάβα, στο Σικάγο και στην
Ουάσιγκτον.

Ακολούθησε ανοικτή δεξίωση στο
Κοινοτικό Κέντρο που παρέθεσαν ο
γενικός πρόξενος Θάνος Καφόπουλος
και ο πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ,
Νικόλαος Παγώνης.

Όλος ο Καναδάς γιορτάζει
την 25η Μαρτίου
Ο βαρύς χειμώνας στον Καναδά συνεχίζεται. Η θερμοκρασία κυμαίνεται
στους -16 βαθμούς. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους Ελληνορθοδόξους
του Καναδά να ξεχυθούν στους δρόμους για τις παρελάσεις της 25ης
Μαρτίου. Παρελάσεις εφέτος έγιναν στο Toronto, στο Montreal, στην
Ottawa, στο Hamilton στο London και στο Vancouver. Το πνεύμα
που επικράτησε παντού, ήταν πνεύμα ενθουσιασμού και εθνικής
υπερηφάνειας.
Στο Τορόντο, τόσο στην παρέλαση, όσο και στην κατάθεση στεφάνων
και στην επιμνημόσυνη δέηση, εκτός των άλλων πολλών επισήμων,
υπουργών και βουλευτών, συμμετείχαν, η Πρωθυπουργός του Οντάριο
κα Kathleen Wynne, ο Δήμαρχος του Τορόντο κ. Rob Ford, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας κ. Δ. Αζεμόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας κ. Α. Αρτεμάκης και ο Μητροπολίτης Σωτήριος, οι οποίοι
ηγήθηκαν και της παρέλασης.
Στο Montreal, στην Δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού, συμμετείχε
ο κ. Justin Trudeau, Αρχηγός των Φιλελευθέρων του Καναδά, ο
Δήμαρχος κ. D. Cordere και πολλοί άλλοι.
Στην περιοχή του Τορόντο, σχεδόν όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
κάλυψαν τις γιορταστικές αυτές εκδηλώσεις με πολύ θετικά και
κολακευτικά σχόλια.
Οι Ελληνες ομιλητές στα εορταστικά δείπνα, στις παρελάσεις και
στις καταθέσεις στεφάνων μίλησαν με ενθουσιασμό, αλλά και με
εμπιστοσύνη, ότι η σημερινή Ελλάδα ξεπερνά την οικονομική κρίση.

Ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας κ. Δ. Αζεμόπουλος, ο πρόεδρος
της ΕΚΤ κ. Α. Αρτεμάκης, ο Μητροπολίτης Σωτήριος και άλλοι
επίσημοι, στην έδρα επιθεώρησης της παρέλασης.

Στο μεταξύ, σε επετειακή εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο την Παρασκευή,
παρουσία του δημάρχου, τιμήθηκε
με τον τίτλο του « Έλληνα της
Χρονιάς» ο Θεόδωρος Χαλάτσης,
οδοντίατρος το επάγγελμα, για την
πολυετή και αδιάκοπη προσφορά
του στον Ελληνισμό.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν
την, 25η Μαρτίου,με την απονομή
βραβείων από την Ελληνική
Κοινότητα και το Γενικό Προξενείο
σε μαθητές για την καλύτερη
έκθεση πάνω στην «Ιθάκη» του
Κωνσταντίνου
Καβάφη,
ενώ
παράλληλα θα τιμήθηκαν και οι 30
δάσκαλοι της Ελληνικής γλώσσας
για το έργο τους.

Ο Justin Trudeau, Αρχηγός των Φιλελευθέρων του Καναδά,
μετά την Δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο
Μοντρεάλ, χαιρετά τον Αρχιμ. π. Δ. Αντωνόπουλο.

Από το Γραφείο
της Ι.Μητρόπολης
(24 Μαρτίου
2014)
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ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΤΑΝ
ΥΨΩΣΕ ΤΗ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
Διαβάστε την αφήγηση μιας απλής Ελληνίδας και θα καταλάβαιτε
ότι υπάρχουμε ακόμη! Οι κλεφταράδες των Μουσείων Παρισίων,
Βερολίνου, Λονδίνου. πρέπει καθημερινά να θυμούνται ότι ταΐζονται
με τα αριστουργήματα της Ελλάδας. Πρέπει ΡΕ! Διαλύστε τους κλέφτες

αν νιώθετε Έλληνες .όσο και η άγνωστη κυρία της φωτογραφίας και
του υπέροχου κειμένου πιο κάτω:!

Βανκούβερ, 24 Μαρτίου 2014
Αγαπητοί φίλοι και Συμπατριώτες,
Η στιγμή που περιμέναμε έφθασε. Όπως
πιθανώτατα θα είδατε όλοι, το άγαλμα της Νίκης
που δώρισε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στέκεται
πλέον περήφανα στη γωνία των οδών Thurlow
και Cordova, μετά από την απόφαση του Δήμου
Βανκούβερ
να
τοποθετήση
το αγαλμα
πριν την
έναρξη των
Χειμερινών
Ολυμπιακών
Αγώνων του
Σότσι. Με
την εξέλιξη
αυτή απέδωσαν οι προσπάθειες των Ελλήνων, τόσο στην πατρίδα
όσο και στο Βανκούβερ.
Τώρα είναι πλέον στο χέρι μας να δείξουμε στους συμπολίτες
μας εδώ τι σημαίνει αυτό το άγαλμα για εμάς, τους Έλληνες
του Ευρύτερου Βανκούβερ. Η ημερομηνία των επίσημων
αποκαλυπτηρίων έχει ήδη οριστεί για το Σάβατο 26 Απριλίου
1.00μμ. και Δείπνο στις 6.00 μμ. Είμαστε σε συνεργασία με το
Δήμο για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την καλύτερη δυνατή

Ο κόσμος χειροκρότησε, όχι εμένα..την ΕΛΛΑΔΑ! Και οι φύλακες
το κεφάλι στο πάτωμα!.
Θέλω να σας διηγηθώ περιληπτικά τι έζησα και κυρίως τι ένιωσα!!
Μόλις έφτασα στο Βρετανικό μουσείο κινήθηκα στην αίθουσα με την
Καρυάτιδα και έναν στύλο από το Ερέχθειο. Η Καρυάτιδα βρίσκεται
ολομόναχη και κρυμμένη σε μια μικρή αίθουσα, δίχως φυσικό φως,
θλιμμένη!!
Ποιος είπε πως τα μάρμαρα δεν έχουν ψυχή ... αφού από ψυχή
δημιουργήθηκαν. Ένιωσα την μοναξιά της και ένιωσα την ανάγκη
να την αγγίξω για να της δώσω πνοή από την πνοή μου και ψυχή από
την ψυχή μου. Το κορμί της ήταν ζεστό και αντί να της δώσω εγώ μου
έδωσε αυτή δύναμη και ένιωσα ότι ακουμπάω Ελλάδα ...μου ήρθε η
επιθυμία να την πάρω αγκαλιά και να την φέρω πίσω στο σπίτι της, μα
αυτό ήταν αδύνατο! Δεν χα ξεχάσω ποτέ -ποτέ την ζέστη της καρδιάς
της! Δάκρυσα όταν έφευγα και πόνεσα και πείσμωσα.
Κατευθύνθηκα στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα’ τι
υπέροχα πράγματα, τι Κάλλος, τι δέος, πόσο υπερήφανη ένιωσα.
Προχώρησα μπροστά και βρέθηκα στα αετώματα. Ο κόσμος ήταν
υπερβολικά πολύς και στην αίθουσα επικρατούσε οχλαγωγία, κόσμος
από όλη την οικουμένη. Όλοι θαύμαζαν με δέος την απαράμιλλη λιτή
και απέριττη ομορφιά που εκπέμπουν.
Όλοι θαύμαζαν με δέος αυτό που προανέφερα ...την ζωντάνια που
έχουν, την ζέστη και την Ψυχή.
Στην τσάντα μου είχα την Ελληνική Σημαία, με έπιασε λύσσα καθώς
αντίκρισα κομμάτι της πατρίδας μου το οποίο είναι κλεμμένο και
παρατημένο!
Ακριβώς μπροστά μου υπήρχε ένας Κινέζος του χτύπησα την πλάτη
και του ζήτησα αν μπορούσε να με βγάλει μια φωτογραφία.
Ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι ήμουν Ελληνίδα. Κάπως δυσανασχέτησε
αλλά με ευγένεια δέχτηκε.
Του είπα να περιμένει μισό λεπτό και έβγαλα από την τσάντα μου
την σημαία , την σήκωσα ψηλά και ένιωσα ότι σηκώνω όλον τον
Παρθενώνα!!
Αυτός στιγμιαία σάστισε αλλά ευθύς η ματιά του έλαμψε, ο κόσμος
σιώπησε -δεν ακουγόταν ψίθυρος- και μου έκαναν χώρο για να φανεί
η Ελλάδα, οι φύλακες είχαν σηκωθεί όρθιοι και είχαν μαρμαρώσει και
τα ... Μάρμαρα ζωντάνεψαν!!!
Ο Κινέζος με τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και μάλιστα μου το
ζήτησε ο ίδιος με ζήλο και χαρά. Δυστυχώς μόνο αυτή και μια ακόμα
(την οποία θα ανεβάσω να την δείτε και η οποία δείχνει μια κυρία
πως κοιτά και τι έκφραση έχει πάρει) είναι άξιες για να φανούν όλες
οι άλλες είναι τρεμάμενες , φαίνεται πως ο Κινέζος έτρεμε από κρίση
πολιτισμού κι αυτός!!
Όταν τελειώσαμε φίλησα την σημαία μας την έβαλα στο στήθος μου
του είπα ένα μεγάλο Ευχαριστώ κι εκείνος ... ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ!!!! Όχι
σε μένα.. στην ΕΛΛΑΔΑ!!
Ο κόσμος χειροκρότησε, όχι εμένα.. την ΕΛΛΑΔΑ!!
Και οι φύλακες είχαν κατεβάσει το κεφάλι προς το πάτωμα, όχι σε
μένα... στην ΕΛΛΑΔΑ!!
Έφυγα με μάτια γεμάτα δάκρυα, Υπερηφάνειας, Τιμής, αλλά και
ΛΥΣΣΑΣ.
Αυτά έζησα και ένιωσα με λίγα λόγια , είναι στιγμές που μένουν για
πάντα στην ψυχή και στο μυαλό και πρέπει να εξιστορούνται για να
παίρνουν Αξία.
ΕΥΓΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΓΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔA

τελετή για να τιμήσουμε την
Ελλάδα και το Βανκούβερ ως
πόλη στην οποία διεξήχθησαν
Ολυμπιακοί Αγώνες. Για την
οργάνωση της τελετής αυτής
χρειαζόμαστε τη βοήθεια
συπαράσταση και τη παρουσία
όλων των Ελληνικών
Κοινοτήτων Οργανισμών και
Σχολείων. Το γεγονός ότι αυτή
θα γίνει Σάββατο μας δίνει
πολύ περισσότερα περιθώρια
για να έχουμε υψηλούς
προσκεκλημένους εκτός της
πόλης, για να δουν τη τελετή
αυτή περισσότεροι πολίτες του
Βανκούβερ και κυρίως για να
βρεθούμε όλοι μας εκεί.
Σαν Οργανωτική Επιτροπή
συνεχίζοντας τις προσπάθειες
μας αντιπροσωπεύοντας
τον Καλλιτέχνη Σκαλιστή
κυριον Παύλο Κουγιουμτζί,
την Ελληνική Κοινοτητα και
Οργανισμούς σε συνεργασία
με το Ελληνικό Προξενείο για
την πραγματοποίηση αυτού
του στόχου, συντονίζοντας
τις ενέργειες για το ζήτημα
του αγάλματος. Θα θέλαμε να
απευθυνθούμε στο φιλότιμο
και στον πατριωτισμό σας
να βοηθήσουμε όλοι, ο
καθένας όσο καλύτερα
μπορεί, για να γιορτάσουμε
τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Νίκης. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με κάποιους από σας, είτε
μεμονωμένα είτε εκπροσωπώντας οργανώσεις και συλλόγους, και θα θελαμε και όλοι οι υπόλοιποι να
επικοινωνήσετε μαζί μας (email:…, τηλέφωνο:…) με στόχο να παρουσιάσουμε την καλύτερη εικόνα
του ελληνισμού στην πόλη, στον Καλιτέχνη , στους προσκεκλημένους και στους Καναδούς συμπολίτες
μας.
Εκ της Επιτροπής
Παύλος Μιχαήλ Τηλ. 604-837-6145 Ε-mail p.michael@shaw.ca

AHEPA Supreme Convention
July 20-26, 2014

Who: All AHEPA Family Delegates,
Alternates and Guests.
What: The 2014 AHEPA Supreme
Convention
Where: Sheraton New Orleans
500 Canal Street New Orleans, LA
70130
Rate: The AHEPA Rate is $144
click below for the details on how to
make a reservation:
http://ahepa.org/ahepa/
AhepaNewOrleansConvention.html

For Discounted Airport Shuttle click
here:
http://airportshuttleneworleans.hudsonltd.net/res?USERIDENTRY=AH
EPA0714&LOGON=GO
All Delegates MUST be elected and
reported to AHEPA Headquarters
NO LATER than Monday June 2,
2014. Your chapter has been mailed
a delegate reporting form.
The organizers are very excited to be
in New Orleans where we have made
arrangements for a wonderful time
for all to enjoy. In addition to our
scheduled meetings, we have lots of
fun planned out!
The Order of AHEPA is asking ev-

ery chapter to purchase an ad for
the commemorative ad book which
deadline is June 27, visit the AHEPA
web site and click on the convention
link to download the form, or call
AHEPA headquarters and we will
email or fax you the form.
For a convention tentative Schedule,
please the AHEPA web site at: ahepa.
org
For more information or questions,
please feel free to call AHEPA headquarters and speak with Stephanie or
Rory at (202) 232-6300.
AHEPA Headquarters
1909 Q Street, NW Suite 500
Washington, DC 20009
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Τρίτη 1η Απριλίου 2014, συνήλθε η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ Β.Κ., ώρα 7:30 μ.μ. στην επάνω αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου. Η Πρόεδρος
κα Έφη Κερασιώτη κάλεσε τον Πρωτοπρεσβύτερο πατήρ Δημ. Παρτσάφα να κάνει την προσευχή και στη
συνέχεια άρχισε η συνεδρίαση.
Η Πρόεδρος με μεγάλη σαφήνεια και αναλυτικά αναφέρθηκε στα οικονομικά της Κοινότητας, και σύμφωνα
με τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του περασμένου έτους, παθητικά ήταν τα έξοδα της εκκλησίας, το
Σχολείο, τα σπόρτς και το Day Care το οποίο δεν λειτουργεί πλέον.
Στο τέλος της οικονομικής αναφοράς της κας Προέδρου τα μέλη τα οποία ζήτησαν ορισμένες εξηγήσεις
και έλαβαν από την Πρόεδρο τις ικανοποιητικές απαντήσεις. Τα μέλη στην Γενική Συνέλευση στα
ελεύθερα θέματα συζήτησαν για τα μικρά ποσά κερδών στις δύο εκδηλώσεις:
α) Της γιορτής της Πρωτοχρονιάς και
β) Της γιορτής του Ελληνικού Φαγητού που διοργανώνεται το Φθινόπωρο.
Η Πρόεδρος δέχθηκε να συσταθεί μια επιτροπή που θα εξετάσει τις προοπτικές για την καλυτέρευση και
οικονομική επιτυχία ως επίσης να εξακριβωθεί πού είναι το πρόβλημα, για τις εκδηλώσεις αυτές που στο
παρελθόν είχαν οικονομική επιτυχία.
Επίσης κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης αποφασίσθει η Κοινότητα να στείλει το ποσό των $39,000
δολλαρίων στην Αρχιεπισκοπή Τορόντο.
Η Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη που παρευρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση, ότι επιτροπή της Κοινότητας
μελετά την παροχή οικοπέδων της Κοινότητας, ως αντιπαροχή για Γεροκομείο, αίθουσα Διασκεδάσεως
και Σχολείου σε οικοδομική εταιρεία.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: Η εικόνα μπαίνοντας τις Κυριακές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ, να αντικρύζεις
κατά το πλείστον νεαρά νεανικά χαμογελαστά πρόσωπα στο παγκάρι της εκκλησίας να σε καλοσωρίζουν,
αισθάνεσαι μια ευχάριστη διάθεση και μεγάλη χαρά να εκκλησιάζεσαι, όπως την Κυριακή 23ης Μαρτίου 2014.

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ
TEL:604-649-0299 RES:604-261-2314
ΑΚ-DISTRIBUTORS

ANDREAS KOTSIRIS
Tel:604-649-0299

Eύχομαι στους πελάτες, φίλους και
σε όλη την Ελληνική Παροικία
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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KOTOΠΟΥΛΟ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΠΙΤΑ

και αφήνουμε να βράσει 8 με10
λεπτά.
• Σε ένα τηγανάκι βάζουμε μια
κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο,
ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια
και τα μανιτάρια και τα
τσουρτσουρίζουμε μέχρι να
πάρουν χρώμα τα κρεμμυδάκια
μας.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΤΕΣ
1 μεγάλη ώριμη
ντομάτα \ψιλοκομμένη
1 μικρό κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
200 γρ. χαλούμι
κομμένο
σε πολύ λεπτές φέτες
1 κεσεδάκι γιαούρτι
στραγγιστό
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμέν
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Μαρινάρουμε τα σουβλάκια με κρεμμύδι,
σκόρδο, κρασί, λεμόνι, ελαιόλαδο και
δενδρολίβανο.
• Ψήνουμε τα σουβλάκια σε σχάρα ή, αν
έχουμε όρεξη, σε κάρβουνα
.• Μόλις τα σουβλάκια είναι έτοιμα, ψήνουμε
και τις πίτες, τις ανοίγουμε από τη μία άκρη
και τις γεμίζουμε με ό,τι θέλουμε από τα
υλικά μας
ΣΟΥΠΑ
ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
ΣΟΥΠΑ
ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΕΖΟ
(EZO GELΙN)
ΥΛΙΚΑ
1/2 κιλό κιμά από μοσχάρι
2 καρότα
2 πατατούλες
μια ρίζα σέλινο
1 κρεμμύδι
2 με 3 κλαδάκια άνηθο
2 με 3 κλαδάκια φρέσκο δυόσμο
1 φλιτζανάκι του καφέ ρύζι
1/2 κουταλάκι του γλυκού
αλατάκι
και πιπεράκι στη μύτη το
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Ζυμώνουμε τον κιμά
προσθέτοντας μέσα το ριζάκι, το
αλατάκι, το
πιπεράκι, ψιλοκομμένο
άνηθο και δυόσμο, πλάθουμε
στρογγυλές μπαλίτσες και τις
βάζουμε στην άκρη.
• Παίρνουμε τον τεντζερέ μας
και ρίχνουμε νερό, αλατάκι,
πιπεράκι
και μόλις αρχίσει να βράζει
το νερό ρίχνουμε το κρεμμύδι
ολόκληρο, τα
καρότα, τις πατάτες, το σέλινο
κομμένα, όλα σε μεγάλους
κύβους, και
μαζί τις μπαλίτσες του κιμά,

δηλαδή τα γιουβαρλάκια μας.
• Bράζουμε μέχρι τα υλικά να
μαλακώσουν και η σούπα μας
να χυλώ
σει.
• Αφαιρούμε το κρεμμύδι, γιατί
έχουμε πάρει τη νοστιμιά του,
και σερβίρουμε.

ΛΑΒΡΑΚΙ
ΥΛΙΚΑ
1 λαβράκι 500- 600 γρ.
200 γρ. μανιτάρια
12 κρεμμυδάκια στιφάδου
2 δαφνόφυλλα
2 καροτάκια
αλατάκι
πιπεράκι
1½ ποτήρι νερό
1 κουταλιά σούπας αλεύρι
1/2 κουταλιά της σούπας
βούτυρο
350 ml γάλα
1 φλιτζανάκι του καφέ
κεφαλοτύρι
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Καθαρίζουμε το ψαράκι μας
και το ανοίγουμε φιλέτο.
• Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το
νεράκι, ρίχνουμε το αλατάκι και
μόλις πάρει
βράση ρίχνουμε το ψαράκι μας
και τα καρότα. Την ώρα του
βρασμού ξαφρίζουμε τον αφρό
από το ψαράκι μας

Πολιτικός σεισμός από τους
διαλόγους-σοκ του Μπαλτάκου
με τον Κασιδιάρη
Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ 02/04/2014

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
8 καλαμάκια σουβλάκι κοτόπουλο
χειροποίητο Νιτσιάκος
(125-150 γρ. το κάθε σουβλάκι)
100 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
50 ml κρασί λευκό
50 ml χυμό λεμόνι
1 κ.σ. δενδρολίβανο ψιλοκομμένο
20 ml ελαιόλαδο
4 κυπριακές πίτες
ή 8 μικρές κυπριακές πίτες

Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης - υπόγειες
διαδρομές ΝΔ - Χρυσής Αυγής καταγγέλλει η αντιπολίτευση

• Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε
το βούτυρο να λιώσει. Μόλις
λιώσει ρίχνουμε το αλεύρι,
καβουρντίζουμε
λίγο το αλευράκι χωρίς να
αλλάξει χρώμα και ρίχνουμε
σταδιακά το γάλα να γίνει
μπεσαμέλ.
• Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι,
τοποθετούμε το ψάρι, τα
καρότα, τα μανιτάρια, τα
κρεμμυδάκια, σκεπάζουμε με
την μπεσαμέλ, το τριμμένο
κεφαλοτύρι και φουρνίζουμε
στους 200°C για περίπου 20
λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.

ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
3 καρότα βρασμένα
και περασμένα στον τρίφτη
3 παντζάρια βρασμένα
και κομμένα σε μικρούς κύβους
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
150 γρ. άσπρος ταραμάς
2 ποτήρια του νερού ηλιέλαιο
1/3 ποτήρι του νερού άσπρο ξίδι
1 κγ άσπρο πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Χτυπάμε τον βρασμένο
μαϊντανό, το ελαιόλαδο,
το ξίδι, το αλάτι και το πιπέρι σε
μπλέντερ.
Προσθέτουμε τις πατάτες και
χτυπάμε μέχρι να
λιώσουν και να πρασινίσει ο
πουρές.
• Στη συνέχεια χτυπάμε τον
ταραμά με το πιπέρι στο μίξερ
σε γρήγορη ταχύτητα για 5
λεπτά.
Προσθέτουμε λίγο λίγο το
λάδι και το ξίδι εναλλάξ
και συνεχίζουμε στη
γρήγορη ταχύτητα
για περίπου15 λεπτά,
μέχρι να γίνει αφράτη
η ταραμοσαλάτα.
• Απλώνουμε σε πιατέλα σε
στρώσεις τον
πράσινο πουρέ, το παντζάρι, την
ταραμοσαλάτα και το τριμμένο
καρότο
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΟΥΡΕ ΠΑΤΑΤΑΣ
5 πατάτες βρασμένες
και περασμένες στο τρίφτη
1 ματσάκι μαϊντανός μόνο
τα φύλλα του, βρασμένος
για 5 λεπτά σε καυτό νερό
1/2 ποτήρι του νερού ελαιόλαδο
2 κ.σ. ξίδι άσπρο
1/2 κ.σ. αλάτι
1/2 κ.σ. άσπρο πιπέρι

Ο Τάκης Μπαλτάκος (αριστερά)
και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η
ηχογραφημένη συνομιλία τους
για τις διώξεις της Χρυσής Αυγής
προκάλεσε τριγμούς στο Μαξίμου.
Την παραίτησή του υπέβαλε λίγο
μετά τις 4.30 μ.μ. της Τετάρτης
ο γενικός γραμματέας της
κυβέρνησης, Τάκης Μπαλτάκος,
μετά την αποκάλυψη από τον
υπόδικο χρυσαυγίτη βουλευτή
Ηλία Κασιδιάρη ηχογραφημένης
και οπτικοποιημένης συνομιλίας
μαζί του, στην οποία ο στενός
συνεργάτης του Αντ. Σαμαρά του
μιλάει για τις δικαστικές διώξεις της
Χρυσής Αυγής, τις οποίες μάλιστα
εμφανίζεται να αποδομεί, κάνοντας
λόγο για πολιτικές παρεμβάσεις.
Την παραίτηση του Τάκη
Μπαλτάκου από τη θέση του
γραμματέα του Υπουργικού
Συμβουλίου είχε απαιτήσει
αμέσως μετά την αποκάλυψη
της ηχογραφημένης συνομιλίας,
το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο Αντώνης
Σαμαράς εξερχόμενος από τα
γραφεία της ΝΔ στη Λ. Συγγρού
νωρίτερα το απόγευμα είχε δηλώσει
ότι αν και δεν γνωρίζει το θέμα,
«εάν είναι έτσι, δεν έχει θέση στην
κυβέρνηση ο κ. Μπαλτάκος».
Ωστόσο δύσκολα το θέμα μπορεί να
τελειώσει με μια απλή και γεμάτη
δικαιολογίες επιστολή παραίτησης.
Στη συνομιλία που ο Κασιδιάρης
βιντεοσκόπησε κρυφά, ο Τάκης
Μπαλτάκος εμφανίζεται να λέει
πως οι ανακριτές της υπόθεσης της
Χρυσής Αυγής δεν είχαν κανένα
στοιχείο για την προφυλάκιση
στελεχών της οργάνωσης και
πως οι υπουργοί Δένδιας και
Αθανασίου έγιναν αποδέκτες της
οργής του Αντώνη Σαμαρά όταν
δεν προφυλακίστηκαν οι πρώτοι
υπόδικοι βουλευτές της ΧΑ.
Ο Μπαλτάκος εμφανίζεται επίσης
να ισχυρίζεται πως η απόφαση για
την προφυλάκιση του αρχηγού της
ΧΑ και των άλλων ελήφθη κατόπιν
πιέσεων των υπουργών Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης προς τους
δικαστές.
Τόσο ο υπ. Δικαιοσύνης
Χαράλαμπος Αθανασίου, όσο και ο
υπ. Προστασίας του Πολίτη Νίκος
Δένδιας έσπευσαν να διαψεύσουν
κάθε εμπλοκή τους, με τον
δεύτερο μάλιστα να κάνει λόγο για
«αποκυήματα φαντασίας».
Ωστόσο οι πολιτικές αναταράξεις
της υπόθεσης είναι πρόδηλες. Η
κυβέρνηση, εκεί που ανέμενε την
Τετάρτη μια δήλωση στήριξης
από το Ecofin που διεξάγεται
στην Αθήνα, επιστρέφει στην
εσωστρέφεια. Την ίδια ώρα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν
λόγο για μείζον πολιτικό θέμα
και ζητούν από τον Αντ. Σαμαρά
εξηγήσεις για τον άνθρωπο που
λειτούργησε εν πολλοίς ως δεξί του
χέρι στο Μαξίμου.
Οι αντιδράσεις των κομμάτων
Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του
κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου
Δημήτρη Παπαδημούλη σχολίασε:
«Ο γενικός γραμματέας της
κυβέρνησης και ο βουλευτής της
Χρυσής Αυγής συνομιλούν σαν
να είναι αδέλφια, σαν να είναι
κολλητοί. Ο Τ. Μπαλτάκος δίνει
στοιχεία, κάνει αποκαλύψεις,
αναφέρει ονόματα, αναφέρει
επικοινωνίες με την Δικαιοσύνη
που δεν συνάδουν με την διάκριση
των εξουσιών. Είναι φανερό ότι
δεν πρόκειται μόνο για θέμα
Μπαλτάκου». Κάλεσε δε τους
Αθανασίου, Δένδια, Μπαλτάκο

αλλά και τον ίδιο τον Αντ. Σαμαρά
να έλθουν στη Βουλή για να
συζητηθεί το όλο θέμα.
Η ΔΗΜΑΡ από την πλευρά της
σχολίασε πως «οι συνομιλίες
Μπαλτάκου - Κασιδιάρη
καταγράφουν τις παρασκηνιακές
κινήσεις κύκλων της ΝΔ με το
ακροδεξιό νεοναζιστικό σχήμα».
Το ΚΚΕ υπενθύμισε ότι από νωρίς
είχε επισημάνει τους δεσμούς της
ΧΑ με το σύστημα. «Το ΚΚΕ έχει
επανειλημμένα επισημάνει ότι
αντικομουνισμός και φασισμός
αλληλοτροφοδοτούνται, συνεπώς
ενιαία πρέπει να απομονωθούν από
το λαό και τη νεολαία» ανέφερε
μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του.
Η «λεπτή» θέση του ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ, ως κυβερνητικός
εταίρος, βρίσκεται σε πιο λεπτή
θέση. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος
επανέλαβε αυτό που είχε πει και
λίγες ημέρες πριν - όταν ο γενικός
γραμματέας της κυβέρνησης
είχε προκαλέσει αίσθηση με
την περιβόητη δήλωσή του
«αντικομμουνιστής γεννήθηκα,
αντικομμουνιστής θα πεθάνω» υπογραμμίζοντας ότι «ο Μπαλτάκος
είναι ένα παλιό πρόβλημα» και
υπενθυμίζοντας «η κυβέρνηση αυτή
είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας
που καλύπτει μια εθνική ανάγκη».
Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο το πρώτο
κόμμα που απαίτησε την αποπομπή
του Μπαλτάκου από τη θέση του
γενικού γραμματέα της κυβέρνησης.
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το
βίντεο το μεσημέρι, ο Δημήτρης
Καρύδης, γραμματέας επικοινωνίας
του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Βαγγέλη Βενιζέλου, ανέφερε με ένα
λιτό μήνυμά του: «Ο κ. Μπαλτάκος
να παυθεί τώρα από Γ. Γραμματέας
του Υπουργικού Συμβουλίου».
Λίγο αργότερα και επισήμως η
Χαριλάου Τρικούπη απαίτησε την
αποπομπή του Μπαλτάκου.
«Η άμεση παύση του κ. Μπαλτάκου
είναι το λιγότερο» ανέφερε σε
ανακοίνωσή του το γρ. Τύπου του
ΠΑΣΟΚ.
» Η παρουσία στη θέση του Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης ενός
προσώπου με αυτές τις ιδεολογικές
προτιμήσεις και τις πολιτικές
απόψεις και πρακτικές ήταν
παλιό «πρόβλημα», όπως είχε πει
χαρακτηριστικά πριν λίγες ημέρες ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
» Δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στον
κυβερνητικό μηχανισμό κανένας
ακροδεξιός θύλακας που υπονομεύει
την κυβερνητική πολιτική και το
σεβασμό της προγραμματικής
συμφωνίας που την διέπει.
» Κατά τα λοιπά οι εκλεκτικές
συγγένειες με το φιλοναζισμό,
την ξενοφοβία, τον ρατσισμό,
την ακροδεξιά, αργά ή γρήγορα,
εκδηλώνονται, αποκαλύπτονται και
πληρώνονται.
» Γι αυτό έχει σημασία στο πλαίσιο
της κυβέρνησης συνεργασίας που
καλύπτει επιτακτική εθνική ανάγκη,
να είναι ισχυρός και ενισχυμένος ο
προοδευτικός πόλος.
» Περιττεύει, τέλος, να τονίσουμε
τον απόλυτο σεβασμό μας στα
πρόσωπα των εισαγγελικών και
δικαστικών λειτουργών που
χειρίστηκαν και χειρίζονται την
υπόθεση της «Χρυσής αυγής»

(Συνέχεια στη σελίδα 12)
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Greece at the Heart of the Canadian Capital
Ottawa, March 31st, 2014
With the Ottawa Travel and Vacation Show approaching soon (April 5 &
6), Greece, the current Presidency of the European Council for the first
semester of 2014, is making a very dynamic presence showcasing Tourism
and Gastronomy.
Last year there was an almost 100% increase of arrivals of Canadians to
Greece. Tourism is a major contributor to Greek economy and a sector of
rising competitiveness at global level, which accounts for 18% of Greece’s
GDP and employs more than 900,000 people, one fifth of the workforce.
Tourism Minister Mrs. Olga Kefalogianni has stressed that “in this extremely critical time, the tourism growth fueled the hope that things can get
better and Greek tourism can become a huge driver of growth.”
Greek National Tourism Organization will participate in the show with a
double booth and apart from the wealth of information presented for Greece
(print and digital material) visitors will have the opportunity to savour
Greek hospitality accompanied by Greek delicacies. The rest will be for you
to discover visiting Greece!
Ambassador Eleftherios Anghelopoulos said that “Greece’s participation in
the show will invite you to take a glimpse into Greece as one of the most
popular tourism destinations in the world”.
Highlights of Greece’s presence in the show include:
Saturday, April 5
“Under the olive tree: All you need to know about olive oil” a presentation
on Olive Oil properties by Ambassador Eleftherios Anghelopoulos with the
participation of Greek-Canadian TV Celebrity Chef (Food Network) Ms.
Christine Cushing and Ms. Elizabeth Kilvert of “The Unrefined Olive” at
11:00 a.m.
“Greek cooking with a twist”, a cooking demo which includes Calamari
With Grape Leaf Salsa Verde by Peter Minaki, “Kalofagas Greek Food &
Beyond” (Gourmet food blog) and cookbook author of “Everything Mediterranean” at 12:00 p.m.
“Flavours of Greece” a cooking demo of “Barley and Fennel pilaf” and
“Shrimp with Assyrtiko wine and Greek Saffron” by Chef Christine Cushing of the Food Network’s extraordinarily successful series, “Christine
Cushing Live” at 2:00 p.m.
Sunday, April 6
“Zorba” performance by the dance group of the Hellenic Community of
Ottawa at 12:40 p.m. and 2:00 p.m.
“Timeless Greek Recipe Made Simple” presenting a Potato Bean Salad by
The 3 Greek Sisters, cookbook authors “Three Sisters Around the Greek
Table” at 1:00 p.m.
---------------------------------------------For media/interview arrangements related to Greece’s participation in the
Ottawa Travel and Vacation Show please contact the Press Office
(tel. 613 2326796 or cel. 613 883 3884
press.ottawa@mfa.gr )

GREEK INDEPENDENCE DAY: A NATIONAL DAY OF
CELEBRATION OF GREEK AND AMERICAN
DEMOCRACY, 2014
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION
March 24, 2014
Almost two centuries ago, the
people of Greece laid claim to
their independence and began a
long struggle to restore democracy to its birthplace. Greek
Americans crossed oceans to
fight for the freedom of their
ancestral homeland, and through
two World Wars and a Cold War,
Greece and the United States
stood side-by-side. On Greek
Independence Day, we honor the
deep connections between our
two nations and celebrate the
democratic ideals at the heart of
our shared history.
America’s form of government
owes much to the small group of
Greek city-states that pioneered
democracy thousands of years
ago. Just as Hellenic principles
guided our Founders, Greek antiquity has inspired generations,
from writers and activists to
architects and inventors. Greek
Americans have contributed
as leaders of culture, community, business, and government.
Through the generations, they
have helped shape our enduring democracy -- a Nation that
accepts our obligations to one
another and understands that we
must rise and fall as one.
Greece is a valued NATO ally,
and our friendship remains
as strong as ever. As Greece
takes tough action to rebuild its
economy and bring relief to the
Greek people, the United States
offers our continued support.
Today, let us reaffirm a bond
that extends beyond government, connects our peoples, and
inspires all who strive to choose
their own destiny.
NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of
the United States of America,

by virtue of the authority vested
in me by the Constitution and
the laws of the United States,
do hereby proclaim March 25,
2014, as Greek Independence
Day: A National Day of Celebra-

tion of Greek and American
Democracy. I call upon the
people of the United States to
observe this day with appropriate ceremonies and activities.
IN WITNESS WHEREOF, I
have hereunto set my hand this
twenty-fourth day of March,
in the year of our Lord two
thousand fourteen, and of the Independence of the United States
of America the two hundred and
thirty-eighth.
BARACK OBAMA

Harper Government Launches
Cross-Country Benefits Blitz
Minister Fast says deeper trade with South Korea, a gateway to the Asia-Pacific region, will create new jobs and
opportunities for Canadians in every region of the country
March 13, 2014 - London, Ontario - Foreign Affairs, Trade and Develop
ment Canada
The Honourable Minister Ed Fast, Minister of International Trade, announced that starting today, Harper government ministers and members
of Parliament will meet with workers, businesses and other key stakeholders to highlight the benefits the Canada-Korea Free Trade Agreement
will bring to every region in Canada. Earlier this week, Prime Minister
Stephen Harper and President Park Geun-hye of South Korea announced
the conclusion of negotiations on a new free trade agreement.
To kick off the blitz, Minister Fast today visited a number of businesses
in Southern Ontario that stand to greatly benefit from this historic free
trade agreement, including Trudell Medical International. The Minister
also held a round-table discussion with members of the London Chamber
of Commerce.
The Canada-Korea Free Trade Agreement will make Ontario’s exports
more competitive in the Korean market by levelling the playing field for
Ontario businesses that are competing against exporters from countries
that already have preferential access.
Ontario’s exports to South Korea from 2010 to 2012 were worth an
annual average of $548.5 million. Top benefits for Ontario include increased market access for key sectors including advanced manufacturing,
aerospace, medical devices, clean technology, food processing, information and communications technologies, life sciences, and metals and
minerals. Upon the Agreement’s entry into force, 88 percent of tariff lines
will be duty-free.
The Canada-Korea Free Trade Agreement is a landmark achievement: it
is Canada’s first free trade agreement in Asia, one of the fastest growing
and most dynamic regions in the world. South Korea is not only a major
economic player and a key market for Canada; it also serves as a gateway
for Canadian businesses into the Asia-Pacific region.

www.contemporaryrailings.com
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Tιμωρία-σοκ για την Μπαρτσελόνα
από τη FIFA: Απαγορεύονται
οι μεταγραφές ως το 2015

ÁèëçôéêÜ

Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ 02/04/2014

Σπουδαία νίκη του Πλατανιά στην Ξάνθη
Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ 31/03/2014

Σοκ στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και μεγάλες ανατροπές
στο εσωτερικό της Μπαρτσελόνα προκαλεί η απόφαση της διεθνούς
ομοσπονδίας, της FIFA, να επιβάλλει στους πρωταθλητές Ισπανίας
απαγόρευση στις μεταγραφές για τους επόμενους 14 μήνες ως το
καλοκαίρι του 2015.

Ο Πλατανιάς έφυγε με τους
τρεις βαθμούς της νίκης
από την Ξάνθη και πλέον η
κατάσταση στην ουρά της
βαθμολογίας έμπλεξε για τα
καλά. Το 3-2 ισοδυναμεί με
θρίαμβο για την ομάδα του
Αναστασιάδη, ενώ η Ξάνθη
βλέπει πως τα πράγματα
δυσκολεύουν.

Η ποινή στην Μπάρτσα επιβλήθηκε για παραβίαση των κανονισμών
στις μεταγραφές ανήλικων διεθνών ποδοσφαιριστών.
Οπως ανέφερε το BBC, ο σύλλογος της Καταλωνίας δεν θα μπορεί
να αγοράσει ή να πουλήσει ποδοσφαιριστές στις δύο επόμενες
μεταγραφικές περιόδους. Το εμπάργκο που του επιβλήθηκε από τη
FIFA λήγει το καλοκαίρι του 2015.

Στο 4’ ο Τόρες το 0-1 και
στο 35’ ο Βλαχοδήμος με
κεφαλιά σημείωσε το 0-2 για
τον Πλατανιά.
Ο Σολτάνι μείωσε στο 48’ για να έρθει το 1-3 από τον Κατάι στο 77’.
Στο 79’ η Ξάνθη μείωσε με πέναλτι (χέρι του Γιαχία) που χτύπησε ο Σολάρι.

Επιπλέον, στους πρωταθλητές Ισπανίας επιβλήθηκε πρόστιμο
450.000 ελβετικών φράγκων, περίπου 400.000 ευρώ.
Η τιμωρία αφορά στις μεταγραφές δέκα ανήλικων ποδοσφαιριστών
στην πενταετία 2009 - 2013.

Διαιτητής: Τριτσώνης.
Κόκκινη: Στις καθυστερήσεις με δεύτερη κάρτα και ενώ βρισκόταν στον πάγκο, ο Αγκιλέρα.
Κίτρινες: Δημήτρης , Κατάϊ, Μενδρινός, Γεωργαλλίδης, Γιαχία, Χοσέμι, Ντε Γκουζμάν, Τεέ,
Γουνδουλάκης.

Ενοχη για παραβίαση των σχετικών κανονισμών κρίθηκε και η
ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η RFEF.

Skoda Ξάνθη: Κυριακίδης, Μουκουάνα (66’ Ράνος), Ντε Γκουζμάν, Γούτας, Μπέρτος, Κάλβο,
Μάνταλος, Σολάρι, Χοσέμι, Μπαξεβανίδης(38’ Τριάδης), Σολτάνι(86’ Νάκος).
Πλατανιάς: Γεωργαλλίδης, Ινκούμ, Γιαχία, Ζαραδούκας(46’ Θέρα), Δημήτρης, Κατάι(90’ Σιαλμάς),
Αγκιλέρα(67’ Γουνδουλάκης), Μενδρινός, Βλαχοδήμος, Τόρες, Τετέ.

Α1 Μπάσκετ , Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

Ο Πανιώνιος «κλείδωσε» την 3η θέση
με δεύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ

Η FIFA έχει επιβάλει αυστηρούς κανόνες στις μεταγραφές ξένων
ανήλικων ποδοσφαιριστών και ουσιαστικά δεν τις επιτρέπει εκτός
και αν ο ποδοσφαιριστής που είναι κάτω των 18 ετών πληροί κάποια
κριτήρια.
Το πλήγμα για την Μπαρτσελόνα είναι μεγάλο καθώς δεν θα
μπορεί να ενισχυθεί σε θέσεις που έχει πρόβλημα, όπως αυτή του
τερματοφύλακα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Βαλντές, αλλά
και του κέντρου της άμυνας, μετά την αποχώρηση από την ενεργό
δράση του Κάρλες Πουγιόλ και τον τραυματισμό του Πικέ.
Ηδη η Μπαρτσελόνα είχε κινηθεί για την απόκτηση του
τερματοφύλακα της γερμανικής Μπορούσια, τον Μαρκ-Αντρέ τερ
Στέργκεν, μια κίνηση που τώρα μπαίνει αναγκαστικά στο ψυγείο,
προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ 31/03/2014
Ο Πανιώνιος προστάτευσε την έδρα του, αλλά και την τρίτη θέση της Α1 Ανδρών, μετά τη δεύτερη νίκη
που πέτυχε εφέτος επί του ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νίκησε στην έδρα της με 95-92 στην
παράταση (καν.αγ 83-83) σε αγώνα για την 23η αγωνιστική..
Ο Πανιώνιος λοιπόν είχε προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και προηγήθηκε 83-80 στα
τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Χαραλαμπίδης με τρίποντο ισοφάρισε (83-83) και οι γηπεδούχοι δεν
κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την τελευταία επίθεση. Στην παράταση πάντως, η ομάδα της Νέας
Σμύρνης έδειξε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, είχε περισσότερες σωστές επιλογές και πήρε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 47-43, 63-63, 83-83 (καν. αγ.), 95-92 (παρ.)
Πανιώνιος: ΜακΚόλουμ 20(3), Ντούβνιακ 4 (1), Κάρτερ 10, Μίλμπουρν 9 (1), Αθανασούλας 6 (1 τρ, 9
ριμπ.), Μπατής 13 (2), Σκορδίλης, Λάνγκφορντ 8, Μίσελ, Σίμτσακ 12 (9 ριμπ.), Σαλούστρος 13 (2),
ΠΑΟΚ: Πέιν 24 (2), Κούπερ 16
(2/9 τρ., 9 ασίστ), Χαραλαμπίδης
26 (6), Τσόχλας, Βουτσίτσεβιτς,
Τσαϊρέλης 12, Δέδας 6,
Μαργαρίτης 1, Καλλές, Μπόγρης 5,
Κασελάκης 2.
Α1 Μπάσκετ , Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Ντάνι Αλβες αποχωρούν απογοητευμένοι από
το ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά του Τσάμπιονς
Λιγκ. Τα προβλήματα όμως για την Μπαρτσελόνα μοιάζουν
σοβαρότερα.

Οπως ανέφεραν αναλυτές, αυτή η τιμωρία της Μπαρτσελόνα
θα αυξήσει την πίεση για διεξαγωγή προεδρικών εκλογών - στον
καταλανικό σύλλογο ο πρόεδρος εκλέγεται από τα δεκάδες χιλιάδες
μέλη.
Ηδη η Μπαρτσελόνα έζησε την παραίτηση τον περασμένο Ιανουάριο
του προέδρου Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος αποχώρησε υπό το βάρος
των καταγγελιών για εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην υπόθεση της
μεταγραφής του βραζιλιάνου άσου Νεϊμάρ.
«Τώρα ο αντικαταστάτης του, ο Χοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, μπορεί
να περιμένει τεράστια πίεση από τους οπαδούς για τη διεξαγωγή
άμεσα εκλογών» σχολίασε ο Αντι Γουέστ αναλυτής του BBC.

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
κ.ê.
Γιώργος
Αποστολόπουλος
και η εταιρεία PLOUTOS
ÏΟENTERPRISES
Ãéþñãïò
Áðïóôïëüðïõëïò
Ltd, εύχονται στους πελάτες, φίλους και
την παροικία
êáé ç åôáéñåßáσε όλη
ôïõ
åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá
÷áëéÜΠΑΣΧΑ
êáé óôá ðáôþìáôá
ΚΑΛΟ
ΚΑΙãñáöåßïõ óáò.
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Letter to Editor
Why is much-needed infrastructure
investment being cut?
Dear editor,
Investments in public infrastructure are the single most cost-effective way for the Government of Canada to help drive jobs and
growth. So why are the Conservatives slashing new funding for
the biggest federal infrastructure fund by 90%?
The old Building Canada Fund had grown to about $1.6 billion
a year for community infrastructure projects across the country.
But this year new money for the fund drops off a cliff, falling by
close to 90% to just $210 million a year, starving municipalities of
federal support.
Funding will not recover for five years, punted into political nevernever land.
Conservatives argue the total ten-year fund has never been bigger.
But the reality is that those funds are heavily back-end loaded,
postponing investments that should be made today for years.
There couldn’t be a worse time. Canada’s economic growth and
job creation continue to be well below our potential, and unemployment is stubbornly stuck around 7%. An infrastructure program would not only help create growth today, it would lay the
foundation for greater future prosperity.
Properly done, the dividends would be on-going for a very long
time. For example, federal investments have helped make a number of improvements to the GO Transit network, improving service
for commuters.
The provinces all agree. Municipal governments agree. The Canadian Chamber of Commerce agrees. The only partner offside is the
Conservative government in Ottawa.
Instead of cutting the Building Canada Fund to help conjure a surplus in time for the next election, the government should be accelerating infrastructure investments to make a transformative boost
to our economy today—and tomorrow.
Yours sincerely,
David McGuinty, MP
Liberal Party of Canada Critic for Transport, Infrastructure and
Communities

Ministry of Children and Family Development

New tax benefit for
families with young
children
VICTORIA - March 26, 2014 About 180,000 B.C. families will
be eligible to receive up to $55 per month, or $660 annually, for
each child under the age of six when the B.C. Early Childhood
Tax Benefit is introduced in April 2015.
What does this mean for families today? To receive the new
benefit in 2015, parents need to file their annual income tax
returns, starting with the 2013 tax year, and make sure they
have applied for the Canada Child Tax Benefit. If your child is
already registered for the Canada Child Tax Benefit, you will
be automatically signed up to receive the B.C. Early Childhood
Tax Benefit, as long as you meet the eligibility requirements.
The maximum benefit will be available to all eligible families
with net incomes under $100,000. The benefit will start to phase
out at $100,000 and will be fully phased out at $150,000. It is
estimated that 140,000 families will receive the full benefit,
while an additional 40,000 families with net incomes over
$100,000 will receive a partial benefit.
The tax benefit was announced in February 2013 as part of the
B.C. Early Years Strategy to improve the affordability of child
care and assist families with the cost of raising young children.
The new provincial benefit will supplement existing federal
benefits, including the Canada Child Tax Benefit, the National
Child Benefit Supplement and the Universal Child Care Benefit.
For more information about the new benefit, please visit: www.
mcf.gov.bc.ca/childcare/tax_benefit.htm

Ανέκδοτα
Το γράμμα στον φαντάρο
Αγαπημένε μου Νίκο...
πήρα την απόφαση έπειτα από 5
χρόνια να χωρίσουμε, σε παρακαλώ
θέλω να μου στείλεις πίσω όποιες
φωτογραφίες μου έχεις... Δήμητρα.
Κλάμα ο φαντάρος... σκέφτεται
όμως λιγάκι... και πάει
στο λόχο του που “ναι καμιά
80αρια φίλοι του και τους ζητάει
να του δώσουνε ότι γυναικείες
φωτογραφίες έχουν μαζί τους και
κατόπιν γράφει το εξής γράμμα..
Αγαπητή Δήμητρα,
συγνώμη αλλά επειδή δεν μπορώ
να θυμηθώ ποια ακριβώς είσαι,
σε παρακαλώ... διάλεξε την δικιά
σου φωτογραφία και τις υπόλοιπες
στείλτες μου πίσω!
Oι κυνηγοί
Ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας
κυνηγούν.
Σε μια στιγμή σηκώνει ο Γιωρίκας
τ’ όπλο, πυροβολεί μια πάπια κι
εκείνη πέφτει στο χώμα.
Τα σκυλιά τρέχουν να τη φέρουν.
-Ε, ρε, λέει....
ο Κωστίκας, τζάμπα η τουφεκιά.
-Τι λες, λέει ο Γιωρίκας, αφού τη
χτύπησα.
-Αυτό λέω κι εγώ, από τόσο ύψος
που έπεσε σίγουρα θα σκοτωνόταν,
Ήταν ανάγκη να ρίξεις;
Ο γυναικολόγος έγινε μηχανικός
Ένας γυναικολόγος, αφού άσκησε
χρόνια το επάγγελμα, αποφασίζει
να τα παρατήσει όλα και να
πραγματοποιήσει το όνειρο που
‘χε από μικρός, να γίνει μηχανικός
αυτοκινήτων.
Πάει λοιπόν σε μία σχόλη,
τελειώνει τα μαθήματα και δίνει τις
τελικές εξετάσεις για το δίπλωμα.
Βγαίνουν τα αποτελέσματα και
Κάνα δυο είχαν περάσει το 50%,
οι περισσότεροι είχαν πάρει
5-10%. Τρέμουν τα πόδια του.
Βρίσκει, επιτέλους το όνομά του με
βαθμολογία 150%!!!
- “Δεν είναι δυνατόν! Σίγουρα
λάθος”, σκέφτεται και τρέχει να
βρει τον καθηγητή και να του
ζητήσει εξηγήσεις.
- “Κανένα λάθος”, του εξηγεί αυτός.
“Διέλυσες και ξανασυναρμολόγησες
το αυτοκίνητο χωρίς κανένα λάθος
γι’ αυτό και σου έδωσα 100%.
Το άλλο 50% στο έδωσα γιατί
τα έκανες όλα μέσα απ’ την
εξάτμιση.....!”
Στο σουπερμάρκετ
Ένας άντρας πλησιάζει μια
πανέμορφη γυναίκα σε ένα
σουπερμάρκετ και της λέει:
-Έχασα τη γυναίκα μου μέσα στο
σουπερμάρκετ.
Μπορείς να μιλήσεις μαζί μου για
λίγο;
Η γυναίκα τον κοιτάει
παραξενεμένη και ρωτάει:
-Και γιατί να μιλήσω μαζί σου;
Ο άντρας απαντάει:
- Γιατί κάθε φορά που μιλάω με μια
γυναίκα με βυζιά σαν τα δικά σου
η γυναίκα μου εμφανίζεται ξαφνικά
από το πουθενά...!
Οι blogger
Ήταν δυο blogger και συζητούσαν:
-Φίλε πήγα χτες σε ένα μπαράκι
γαμάτο
-Ελα ρε για πες
-Ήταν και μια γκόμενα εκεί...
φοβερή!
-Ναι? και?
-Ε... χορέψαμε, φιληθήκαμε...
-Ελα ρε και?
-Μετά τηn πήρα με το αυτοκίνητο

μου και τηn πήγα σπίτι μου
-Μπράβο ρε! για πες...
-Ε... πήγαμε σπίτι μου, έβαλα
ποτακια και εκείνη άρχισε να
γδύνεται
-Ωωω! και μετά?
-Έβγαλε τα ρούχα της, το σουτιέν...
-Ωραίος! και μετά- και μετά?
-Μετά έβγαλε αργά-αργά το στρινγκ
και το πέταξε πάνω στο λαπτοπ
-ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ!!! πήρες λαπτοπ
και δε μου το πες???
Για πες τι μάρκα είναι...
Δυο πόντιοι
Δυο πόντιοι πάνε να πάρουν βενζίνη
σε ένα απομακρυσμένο βενζινάδικο
γιατί έμαθαν ότι ο ιδιοκτήτης
διοργανώνει ένα διαγωνισμό με
έπαθλο μια ώρα σεξ.
Αφού γέμισαν βενζίνη ρωτούν τον
βενζινά πως μπορούν να πάρουν
μέρος στο διαγωνισμό.
- Πανεύκολο, τους απαντά αυτός.
Θα βάλω ένα αριθμό στο μυαλό
μου από το 1 έως το 10 και αν τον
μαντέψετε σωστά τότε κερδίζετε.
Είστε έτοιμοι ;
- Έβαλα αριθμό.
- 8 απαντά ο οδηγός
- Δυστυχώς χάσατε, λέει ο βενζινάς,
ήταν το 5.
Μετά από μια βδομάδα
ξαναγυρνούν και ακολουθούν την
ίδια διαδικασία.
- 4 λέει ο πόντιος.
- Δυστυχώς ήταν το 6.
Φεύγοντας λέει ο ένας πόντιος στον
άλλο :
- Μάλλον για απάτη μου φαίνεται.
- Μπα, δε νομίζω, απαντά ο άλλος,
η γυναίκα μου κέρδισε δυο φορές
την περασμένη βδομάδα...!!!
Σωστός παραλληλισμός
-Μάρθα, δεν αισθάνομαι καλά, λέει
ο σύζυγος από το κρεβάτι.
Κάλεσε ένα κτηνίατρο.
-Κτηνίατρο ;.....
απορεί η Μάρθα.
Γιατί θέλεις κτηνίατρο και όχι
γιατρό;
Και ο σύζυγος:
-Επειδή δουλεύω σαν γαϊδούρι, ζω
σαν το σκυλί και κοιμάμαι με μια
αγελάδα σαν εσένα!
.να πάρει....!
Δύο φίλοι παίζουν γκολφ. Ο ένας
από τους δύο αστοχεί και αρχίζει να
βρίζει..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε βλέπει,
σε ακούει και θα σε τιμωρήσει.
Μετά από λίγο ξανααστοχεί και
βρίζει πάλι..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός θα
σου στείλει κακό σημάδι..
Ο νευρικός τύπος αστοχεί και πάλι
και συνεχίζει..
- (...) να πάρει αστόχησα!
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός
αλλά χτυπάει τον άλλο παίχτη
και ακούγεται μια φωνή από τα
σύννεφα:
- Να πάρει, αστόχησα
Σχολικος ερωτας!
- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί ποτέ
καμιά δασκάλα στο σχολείο;
- Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου!
Φυσικά!
- Και τι έγινε;
- Τίποτα..... Το έμαθε η μάνα σου
και σου αλλάξαμε σχολείο...!!

Ένας Σκοτσέζος,
Ένας Σκοτσέζος, πάει να
συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα
πανεπιστήμιο
στο Λονδίνο.
Μετά το πρώτο εξάμηνο, δέχεται
την επίσκεψη της μητέρας του.
-Πως βρίσκεις τους Αγγλους
συμφοιτητές σου, παιδί μου, τον

ρωτά.
-Αστα μητέρα, είναι τόσο πολύ
θορυβώδεις, αφού από το ένα
διπλανό διαμέρισμα
συνέχεια χτυπούν τον τοίχο και
φωνάζουν και από το άλλο διπλανό
διαμέρισμα
συνεχώς ουρλιάζουν...
-Αχ παιδί μου, και τι κάνεις για
να αντιμετωπίσεις αυτούς τους
θορυβώδεις
αγριάνθρωπους;
-Τι να κάνω μητέρα; Κάθομαι στο
κέντρο του δωματίου και....
..παίζω την γκάιντα μου όσο πιο
δυνατά μπορώ!!!
Οι Λαρισαίοι χωριάτες
Ήταν δυο χωριάτες στον κάμπο και
θέριζαν. Ξαφνικά περνούν από πάνω
τους δύο Μιράζ 2000 (αεροπλάνα).
Λέει ο ένας:
- Το είδες;
- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος.
- Μιράζ 2000!
Σιγά μη μοιράζει και πεντοχίλιαρα,
απαντά ο άλλος.
Ανέκδοτο της στιγμής
Φθινοπωρινό σούρουπο, σε
ένα πάρκο. Σε ένα παγκάκι ένα
ζευγαράκι ερωτοτροπεί.
Κάποια στιγμή η κοπελιά του λέει:
- Νίκο
- Μμμμμμ...
- Νίκο!
- Μμμμμμ...
- Νίκο γαμώτο, σου μιλάω!
- Μμμμ, εε; Τι είναι;
- Βγάλε τα γυαλιά σου. Μου
γρατζουνάς τα μπούτια..

Ανοξείδωτο
Ο Μανωλιός από τα Σφακιά
ακολουθούσε το Δήμαρχο που ήταν
και κουμπάρος του στα πανηγύρια.
Σε ένα πανηγύρι που είχαν πάει του
λέει ο Δήμαρχος:
- “Εσύ Μανωλιό που ξέρεις καλές
μαντινάδες δε μας λες καμία να
περάσει η ώρα;”
Λέει λοιπόν ο Μανωλιός:
- “Αν είστε πέντε φύγετε κι αν είστε
δέκα ελάτε το κριτικό μαχαίρι μου
κανένα δε φοβάται, ανοξείδωτο!”
Μετά από μια δυο εβδομάδες σε
ένα άλλο πανηγύρι του ζητάει ο
δήμαρχος να πει ξανά μαντινάδα.
Λέει λοιπόν ο Μανωλιός:
- “Αν είστε πέντε φύγετε κι αν είστε
δέκα ελάτε το κριτικό μαχαίρι μου
κανένα δε φοβάται, ανοξείδωτο!”
Σε κάθε πανηγύρι ο Μανωλιός
έλεγε αυτή τη μαντινάδα. Μια μέρα
λοιπόν αγανακτησμένος ο δήμαρχος
του λέει:
- “Καλά ρε Μανωλιό όλα τα αλλά,
αλλά το ανοξείδωτο στο τέλος που
κολλάει;”
- “Κατέχω εγώ ρε σύντεκνε. Ετσά το
γράφει πάνω η μαχαίρα μου!”
Κατέχω= ξέρω
σύντεκνε= κουμπάρε
Ετσά= έτσι
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Δοξολογία και κατάθεση Στεφάνων με
κάθε επισημότητα για την 25η Μαρτίου
Βανκούβερ 23, Μαρτίου 2014
Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η πανηγυρική Δοξολογία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου,
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ. Με τον π. Δημήτριο Παρτσάφα, συνλειτούργησε και ο
π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος. Παρευρέθηκαν στην δοξολογία και στην κατάθεση στεφάνων, οι αντιπρόσωποι
της Ελλάδος, Κύπρου, της Ελληνικής Έδρας καθώς και οι προέδροι και αντιπρόσωποι των Ελληνικών
οργανώσεων. Στην συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο.
Η Ελληνική Κοινότητα παρέθεσε γεύμα στην αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου, όπου ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδος κ. Ηλίας Κρεμμύδας εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.
Κώστας Καρατσίκης
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Άνω: Η Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ κα Εφη Κερασίωτη,
καλοσωρίζει τους ομογενείς
στη γιορτή της 25ης Μαρτίου.

΄Ανω: Ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδος στο Βανκούβερ
κ. Ηλίας Κρεμμύδας την ώρα
που εκφωνεί τον πανηγυρικό
της ημέρας.

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ’ όλη την ομογένεια
KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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Πολιτικός σεισμός από τους διαλόγους-σοκ
του Μπαλτάκου με τον Κασιδιάρη
(Συνέχεια από σελίδα 6)
στο πλαίσιο της δικαστικής
ανεξαρτησίας και της διάκρισης των
λειτουργιών».
Το χρονικό της αποκάλυψης
Νωρίτερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης
μιλώντας την Τετάρτη στη Βουλή
στη συζήτηση για την άρση ασυλίας
πέντε βουλευτών της Χρυσής
Αυγής, είχε αποκαλύψει ότι έχει
στην κατοχή του ηχογραφημένο
οπτικοακουστικό υλικό με
συνομιλία που είχε στο πρόσφατο
παρελθόν με τον γενικό γραμματέα
της κυβέρνησης, Παναγιώτη
Μπαλτάκο.
Ο Κασιδιάρης διάβασε
απομαγνητοφωνημένο, όπως είπε,
το κείμενο στο οποίο ο Τάκης
Μπαλτάκος φέρεται να λέει στον
ίδιο ότι ο Πρωθυπουργός αντέδρασε
έντονα και καταφέρθηκε κατά των
υπουργών Δένδια και Αθανασίου,
όταν ο ανακριτής πήρε απόφαση να
μην προφυλακιστούν εκτός από τον
ίδιο και οι συνάδελφοί του Μίχος
και Παναγιώταρος.
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής
είπε ότι το υλικό της συνομιλίας
του έχει κατατεθεί στο δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο
Στρασβούργο και θα δει το φως της
δημοσιότητας από το Διαδίκτυο.
Οντως λίγη ώρα αργότερα
ανέβηκε σε έναν ιστότοπο το
βίντεο συνομιλίας του με τον Τάκη
Μπαλτάκο.

Ο διάλογος-σοκ
«ΚΑΣ.: Όταν κατ’ αρχήν όταν
βγήκα εγώ τι έπαθε ο Σαμαράς,
μπορείς να μου πεις;
ΜΠΑ.: Ήταν στην Αμερική τότε.
ΚΑΣ.: Ναι, ήταν στην Αμερική,
αλλά εγώ έχω μάθει ότι έπαθε
εγκεφαλικά.
ΜΠΑ.: Σοκ και δέος! Χαμός έγινε,
της πουτάνας… δεν με πήρε εμένα,
του ’χα πει ότι αυτά που κάνεις…
του τα είχα πει. Δεν θα μου έλεγε
εμένα γι’ αυτό το πράγμα. Πήρε
τους άλλους δυο και τους γάμησε
τα πρέκια. Τον Αθανασίου και
τον Δένδια: «με κοροϊδέψατε,
μ ε δουλέψατε, τι είναι αυτά
ξεφτιλίστικα». Γιατί είχε κάνει την
προηγούμενη μέρα δήλωση στο
αμερικανικό σιωνιστικό συνέδριο
ότι: «τελείωσε, τους έδεσα, τους
έδεσα γειά σας!» και την άλλη μέρα
βγαίνετε εσείς.
ΚΑΣ.: Με τους ανακριτές που
μας αφήσανε, εκεί στο επίμαχο
στάδιο, τι έγινε; Γιατί αυτοί το
γυρίσανε κωλοτούμπα μετά, αφ’
ότου αφήσανε εμάς, μετά που
πήρανε τους άλλους το γυρίσανε
κωλοτούμπα.

ΜΠΑ.: Και οι δυο.

ΜΠΑ.: Ναι.

ΚΑΣ.: Δένδιας, Αθανασίου;

ΚΑΣ.: Πώς τα ’κανε αυτά τα αίσχη
με τον Βουρλιώτη και με το στήσιμο
αυτού του πορίσματος;

ΜΠΑ.: Ποιος άλλος να το κάνει…
ΚΑΣ.: Και τι λέει ο Σαμαράς γι’
αυτά; Έχει συναίσθηση του τι
γίνεται;
ΜΠΑ.: Όχι, στην αρχή δεν είχε…
τώρα όμως που είδε τα γκάλοπ…
αυτός νόμιζε, σαν μεγαλοαστός που
είναι, ότι όλα αυτά τα τρομερά «2%
- μου λέει – θα πάνε»… του λέω:
«εγώ σου λέω 20% θα πάνε». Μου
λέει: «Είσαι μαλάκας».
ΚΑΣ.: Ποιος του ’πε να τα κάνει
αυτά;
ΜΠΑ.: Πρώτ’ απ’ όλα φοβάται για
τον εαυτό του. Επειδή εσείς τον
κόβετε απ’ το να έχει προβάδισμα
από το Σύριζα.
ΚΑΣ.: Κόβει ψήφους ’ντάξει;
ΜΠΑ.: Είναι λογικό.
ΚΑΣ.: Κι επειδή του κόβουμε
ψήφους δηλαδή θα μας βάλει
φυλακή;
ΜΠΑ.: Τον πούστη… απίστευτο
πράγμα, απίστευτο.
ΚΑΣ.: Κι αυτά που είπε ο
Ρουπακιώτης;
ΜΠΑ.: Αυτό είναι σίγουρο, αφού
το ’κανε την εβδομάδα που θα
πήγαινε εκεί.
ΚΑΣ.: Η Γκουτζαμάνη, αυτά τα
πράγαμτα που έκανε, που εγώ
πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι
ήτανε δεξιά και με το γράμμα του
νόμου.
ΜΠΑ.: (κάνει τον σταυρό του).
ΚΑΣ.: Θεούσα.

ΜΠΑ.: Την πείσανε ότι: «είναι
παγανιστές, ειδωλολάτρες, ναζί
και ότι είναι αντίθετιο με τον
Χριστιανισμό».
ΚΑΣ.: Ποιος την έπεισε γι’ αυτά τα
πράγματα;
ΜΠΑ.: Ο Αθανασίου κι ο Δένδιας.
ΚΑΣ.: Να πας στον Εισαγγελέα και
να πεις ποιοι έστησαν όλη αυτή την
σκευωρία: ότι ο Αθανασίου έδωσε
εντολή στην Γκουτζαμάνη, ότι ο
Σαμαράς είχε δώσει εντολή στον
Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε
να δικαστούνε. Αν είσαι δίκαιος
άνθρωπος αυτό πρέπει να κάνεις.
ΜΠΑ.: Άμα το κάνω αυτό τώρα θα
κάνει προκαταρκτική εξέταση μισής
ώρας και θα την βάλει στο αρχείο.
ΚΑΣ.: Λες ε;
ΜΠΑ.: Ε, βέβαια! Με κυβέρνηση
Σαμαρά θα το κάνω; Σε ποιον
εισαγγελέα θα πάω; Εισαγγελέας
είναι η ίδια η Kουτζαμάνη. Θα πάω
να καταγγείλω την Kουτζαμάνη
στον εαυτό της;
ΚΑΣ.: Πώς μπήκε η Kουτζαμάνη
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου;
ΜΠΑ.: Αφού είναι απ’ το ίδιο
χωριό. ΚΑΣ.: Άρα τώρα ξεπληρώνει
το γραμμάτιο.
ΜΠΑ.: Ναι, είναι από το ίδιο
χωριό. Δηλαδή δεν είναι απ’ το ίδιο
χωριό είναι από απέναντι χωριά,
έτσι. Αλλά έχουν μπει στον ίδιο
διαγωνισμό, είναι συνομίληκιο
σχεδόν. Είναι συντοπίτες, δεν
χρειάζεται να ψάχνουμε.»

Η Χιλή αποθεώνει την Ελλάδα:
Το μετρό του Σαντιάγο γέμισε
με έργα του Αρχαίου Ελληνικού
Πολιτισμού
Έναν πρωτότυπο φόρο τιμής αποτίει η Χιλή στην Αρχαία Ελλάδα,
καθώς, από τις 7 Μαρτίου ο σταθμός με το όνομα Grecia (Ελλάδα)
στην πρωτεύουσα Σαντιάγο κοσμείται από μια έκθεση αντιγράφων του
Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.
Στον σταθμό, από τον οποίο υπολογίζεται ότι περνούν καθημερινά 22.000
επιβάτες, παρουσιάζονται 23 προσεκτικά επεξεργασμένα αντίγραφα από
γύψο, χαλκό και ασήμι, τα οποία απεικονίζουν εμβληματικά για τον
δυτικό πολιτισμό θέματα. Ανάμεσά τους η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και

ΜΠΑ.: Σας αφήσανε για τον απλό
λόγο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
ΚΑΣ.: Ναι, ωραία δεν υπήρχε
τίποτα.
ΜΠΑ.: Και δεν τους πήρε κανείς
τηλέφωνο να τους πιέσει, γιατί
το θεωρούσαν όλοι αυτονόητο…
όλοι θεωρούσαν σαν δεδομένο:
“ε, τι θα κάνει ο ανακριτής;” Ο
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ! ΚΑΝΕΝΑ!
ΚΑΣ.: Ούτε για τους άλλους είχε
όμως…
ΜΠΑ.: Μα με τους άλλους
ήτανε… (κάνει την κίνηση κλήσης
στο τηλέφωνο και τηλεφωνικής
συνομιλίας).
ΚΑΣ.: Ποιος την έκανε τη ζημιά
εκεί;

Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

οι τέχνες, ενώ από τα εκθέματα ξεχωρίζουν ένα αντίγραφο κεφαλής του
Ομήρου, πορτραίτα αθλητών, ένα αγαλματίδιο πυγμάχου και θεατρικές
μάσκες.
Το στήσιμο της έκθεσης αυτής, που αποτελεί μια από τις πρώτες
προσπάθειες λειτουργίας ενός «αρχαίου μουσείου» στη Χιλή, θυμίζει
έντονα την αντίστοιχη έκθεση που συναντούν οι επιβάτες στη στάση
«Ακρόπολη» του αθηναϊκού μετρό.
Η δωρεά έγινε από το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού με πρωτοβουλία
της πρεσβείας Χιλής στην Ελλάδα, της ελληνικής Πρεσβείας στη Χιλή
και με τη στήριξη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Σχέσεων του Χιλιανού
Υπουργείου Εξωτερικών και του Ιδρύματος Γαβριήλ και Μαρία
Μουστάκης.

Ο Παραδοσιακός Σύλλογος των κατοίκων της Σικελίας που ζουν στο
Βανκούβερ, έχουν τον επίσημο χορό τους κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο.
Φέτος και όπως πάντα ο χορός τους έγινε στο Ιταλικό Κέντρο το Σάββατο
15η Μαρτίου 2014, και είχε μεγάλη επιτυχία.
Στο χορό αυτό τον παραδοσιακό των κατοίκων της Σικελίας, έχω παρευρεθεί
με φίλους πολλές φορές και ειλικρινά απολαμβάνω τους παραδοσιακούς
χορούς, τις όμορφες ενδυμασίες, την μουσική, και το φαγοπότι.
Μέχρι σήμερα δεν έχω παρευρεθεί σε ελληνικό χορό της παροικίας, με
$60 δολλάρια το άτομα, να έχεις ζωντανή μουσική, πλούσιο φαγητό,γλυκά
διαφόρων ειδών και άφθονο κρασί. Όταν άδειαζε το μποκάλι με το κρασί,
πήγαινες το μποκάλι άδειο και έπαιρνες γεμάτο. Φυσικά σήμερα πολλοί δεν
πίνουν όπως παλαιότερα, αλλά σημασία έχει ότι στους ελληνικούς χορούς,
το εισιτήριο και ένα ή δυο μποκάλια κρασί, ο τραπεζικός λογαριασμός
αφομοιώνεται σύντομα. Στην εκδήλωση αυτή επιδίδουν καλλιτεχνικές
βραβεύσεις σε άτομα του συλλόγου. Βλέπετε στιγμιότυπα από την
εκδήλωση.
Κώστας Καρατσίκης
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Greek Senior Citizen Society of B.C.
3634 West Broadway, Vancouver. B.C.

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 ο Σύλλογος των Ελλήνων Υπερηλίκων Βανκούβερ, και ώρα 2 μ.μ
απόγευμα συνεδρίασαν ομαλά και πολύ ευχάριστα έκλεισε η Γενική συνέλευση. Στη συνέχεια μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου μαγείρεψαν από τις πρωϊνές ώρες και είχαν ετοιμάσει ένα ευχάριστο γεύμα
για όλα τα μέλη.

Great Gyros & Pita Ltd. Processing & Manufacturing
Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products Fluffy Pita Bread

#8-13140 - 88th Ave, Surrey, B.C.,V3W 3K3
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980

604-731-2593

Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται
στους πελάτες τους και σε όλη την ομογένεια

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τηλεφωνήστε στο σπίτι
604-731-2593 ή
στο κινητό:
604-861-9811

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Ο Πούτιν πήρε και επίσημα
διαζύγιο από την εν διαστάσει
σύζυγό του Λιουντμίλα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 02/04/2014
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πήρε και επίσημα
διαζύγιο από τη σύζυγό του Λιουντμίλα, με την οποία ήταν σε
διάσταση επί πολλά χρόνια, επιβεβαίωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος
του Κρεμλίνου χωρίς να διευκρινίσει το πότε έγινε αυτό.
Από το βιογραφικό του Πούτιν που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο
της ρωσικής προεδρίας αφαιρέθηκε η λέξη «παντρεμένος»,
παρατήρησε το πρακτορείο Ιτάρ-Τας. Την πληροφορία
αυτή επανέλαβε και η δημόσια τηλεόραση της χώρας.
Το πρακτορείο ρώτησε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι
Πεσκόφ εάν αυτό σημαίνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει χωρίσει
και επίσημα. «Αυτό σημαίνει ότι βγήκε το διαζύγιο», απάντησε
ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο Πούτιν, η ιδιωτική ζωή του οποίου αποτελεί θέμα- ταμπού για τα
ρωσικά μέσα ενημέρωσης —εκτός και αν οι πληροφορίες προέρχονται
απευθείας από το Κρεμλίνο— αιφνιδίασε τους συμπατριώτες του τον
περασμένο Ιούνιο όταν, μαζί με τη Λιουντμίλα, ανακοίνωσε το χωρισμό
τους σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησαν. Ο πρόεδρος τόνισε
ότι επρόκειτο για κοινή απόφαση μετά από 30 χρόνια έγγαμου βίου.

Πολύ επιτυχής η δεύτερη Πνευματική
Συνάξη Φιλοπτώχων Ι. Μητρόπολης Τορόντο
Στον Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου Sarnia, Ontario, έγινε με πολλή επιτυχία, η δεύτερη Πνευματική Σύναξη
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων της Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), για την περιοχή νοτιοδυτικού
Οντάριο.
Η Κοινότητα της Sarnia έχει
μόνο εκατό οικογένειες, αλλά
είναι πολύ δραστήρια και
προοδευτική Κοινότητα. Εχει
ωραιότατο Ι. Ναό, μόνιμο
ιερέα και ελληνονορθόδοξο
σχολείο.
Στην Πνευματική Σύναξη των
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων,
συμμετείχαν τρεις άλλες
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ομιλεί μετά το γεύμα.
Ολοι οι συναχθέντες στο γεύμα μετά την Θεία Λειτουργία, στην αίθουσα
του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίoυ, Sarnia, Ontariο.

«Ο
γάμος
μας
τελείωσε
επειδή
ουσιαστικά
δεν
βλεπόμασταν πλέον. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή.
Είναι ένα πολιτισμένο διαζύγιο», είχε πει η Λιουντμίλα.
Το πρακτορείο επισημαίνει ότι οι Ρώσοι πολιτικοί οφείλουν
να καταθέτουν την 1η Απριλίου τις δηλώσεις πόθεν έσχες στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία των μελών
της οικογένειάς τους, γεγονός που τις καθιστά αυτομάτως και
δηλώσεις οικογενειακής κατάστασης. Οι μοναδικές πληροφορίες
για την ιδιωτική ζωή του Πούτιν που αναγράφονται πλέον στο
βιογραφικό του είναι αυτές που αφορούν τις κόρες του, Μαρία
και Κατερίνα, που γεννήθηκαν το 1985 και το 1986 αντίστοιχα.

Φήμες για κρυφή σχέση του Ταγίπ
Ερντογάν με την Μις Τουρκία

γειτονικές κοινότητες (London, Chatham, Windsor). Οταν λέμε γειτονικές κοινότητες στον Καναδά, στην
προκειμένη πρίπτωση η κάθε μία από τις τρεις κοινότητες απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα μακριά από
την Sarnia.
Συνολικά συμμετείχαν στην Πνευματική Σύναξη περισσότεροι από διακόσιοι άνθρωποι. Την Θ.
Λειτουργία ετέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Έψαλλε ο καλλιφωνώτατος και μουσικολογιώτατος π. Η.
Δρόσσος, της Κοινότητας London. Ολοι που έλαβαν μέρος στην Θ. Λειτουργία, έλαβαν μέρος και στην
Θεία Κοινωνία.
Μετά την Θ. Λειτουργία παρετέθη πρόγευμα-γεύμα για όλους, στην ωραιοτάτη αίθουσα της Κοινότητας.
Μετά το γεύμα μίλησε ο Μητροπολίτης Σωτήριος με το ίδιο θέμα «Υμείς εστέ το φως του κόσμου» (Ματθ.
5,14). Στη συνέχεια μίλησε η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά κ. Ε. Κουτσούγερα και
τέλος μίλησε ο π. Χρυσόστομος Αχιλλέως, Ιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητας Sarnia, με θέμα «Η
φωτεινή πορεία των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων της Ι. Μητρόπολης». Εμειναν όλοι κατενθουσιασμένοι.

Ροζ σκάνδαλο με τον τούρκο πρωθυπουργό και την Ντεφνέ
Σαμιελί
Πηγή: REUTERS/Murad Sezer
Αγκυρα
«Ροζ» χρώμα ενδέχεται να έχει η επόμενη αποκάλυψη για τον
Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα τουλάχιστον με τον ιταλικό Τύπο. Για
την ώρα δεν είναι τίποτε άλλο από φήμες σχετικά με βίντεο που
αποκαλύπτει σχέση του πρωθυπουργού με την πρώην Μις Τουρκία,
Ντεφνέ Σαμιελί.
Το βίντεο θα έβγαινε στη δημοσιότητα λίγες μέρες προτού οι
Τούρκοι προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη δημάρχων,
προκειμένου να πετύχει το τελειωτικό -ενδεχομένως- χτύπημα στο
κόμμα του πρωθυπουργού.

Στην περιοδεία του αυτή ο Μητροπολίτης Σωτήριος ετέλεσε τους Β’ Χαιρετισμούς στην Κοινότητα London, την Θεία Λειτουργία του Σαββάτου στην Κοινότητα Sarnia, και την Θεία Λειτουργία της Κυριακής
στην Κοινότητα Windsor.
Η Τρίτη κατά σειρά Πνευματική
Σύναξη
Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων της Ι.Μ. Τορόντο,
θα γίνει το Σάββατο 22 Μαρτίου
στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του
Βαπτιστού και θα λάβουν
μέρος οι δεκαέξι κοινότητες της
περιοχής Τορόντο.

Greek Senior Citizen
Society of B.C.
3634 West Broadway, Vancouver. B.C.

O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη στις
οικογένειές τους και σε όλη
την παροικία

Με αυτή την έννοια, δεν είναι καθόλου τυχαία η απαγόρευση του
Twitter, αλλά και οι απειλές Ερντογάν για «μαύρο» σε άλλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Youtube και το Facebook...
«Τα χτυπήματα πλέον γίνονται κάτω από τη μέση» παρατηρεί ο
σχολιαστής, Αχμέτ Χακάν. Ωστόσο, για τον βαθιά θρησκευόμενο
Ερντογάν, που όπως και τα περισσότερα μέλη του κόμματός του,
φροντίζουν να «καλύπτουν» τις συζύγους τους και να κρατούν
αποστάσεις από το αλκοόλ, ένα σκάνδαλο τέτοιου μεγέθους θα
ήταν πολύ σοβαρό.
Η Σαμιελί έχει θεαθεί πολλές φορές στο πλευρό του πρωθυπουργού
σε επίσημες εμφανίσεις. Είναι μέλος του κόμματός του και φίλη
της συζύγου του. Η ίδια, πάντως, αρνείται τα περί σχέσης με τον
Ερντογάν.
Πηγή: TO BHMA 24/03/2013

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΣΟΥΡΕΥ Β.Κ. «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Την Κυριακή 16η Μαρτίου 2014 και στην αίθουσα του Καφενείου
της Κοινότητας Σούρευ, έγινε η εγγραφή μελών και η Γενική
Συνέλευση του συλλόγου. Συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης και για
εθελοντές να ανοίγουν το καφενείο. Αποφασίσθει να παραμείνει το
ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το Φθινόπωρο του 2014.

Συνάντηση Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων με Αντιπροσωπεία της AHEPA
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Αντώνης Ανακέφαλος

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε συνάντηση την Αντιπροσωπεία
της AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association), με επικεφαλής τον Ύπατο
Πρόεδρό της κ. Αντώνη Κουζούνη.
Ο κ. Μεϊμαράκης καλωσόρισε τα μέλη της AHEPA και τους ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των
Βουλευτών του Κοινοβουλίου για την συνεισφορά τους στη διατήρηση του Ελληνισμού και επισήμανε
πως η επίσκεψη τους αποτελεί πάντα μια σπουδαία ευκαιρία για ευρύτερη ενημέρωση σε όλα τα
θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό και την ομογένεια.
«Με χαρά σας καλωσορίζω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μας τιμά ιδιαίτερα η επίσκεψη σας εδώ.
Αναγνωρίζουμε πάντα το μεγάλο έργο το οποίο επιτελείτε καθώς και το γεγονός ότι είσαστε οι
καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό» δήλωσε ο κ. Μεϊμαράκης και αναφέρθηκε στην
αλλαγή του κλίματος που παρατηρείται διεθνώς, αλλαγή που αποτελεί αποτέλεσμα της σκληρής και
συντονισμένης προσπάθειας που έχει καταβάλλει ο ελληνικός λαός αλλά και το Κοινοβούλιο, όλο το
τελευταίοι διάστημα: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως , όπως κι εσείς αισθάνεστε, το κλίμα αλλάζει
σταδιακά για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι, επειδή όλοι μιλούν για την Αρχαία Ελλάδα, για την οποία
είμαστε όλοι υπερήφανοι, αυτή η Κυβέρνηση κι εμείς θα τους κάνουμε να μιλούν εξίσου θερμά
και για τη νέα Ελλάδα η οποία θα καταφέρει να προχωρήσει και να βρει τη θέση της μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την ταραχώδη περίοδο που διάγουμε» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής.
Ο Ύπατος Πρόεδρός της AHEPA ανέφερε ότι πράγματι παρατηρείται θετικό κλίμα αλλαγής όσον
αφορά στην εικόνα της Ελλάδας και δήλωσε υπερήφανος για την προσπάθεια που καταβλήθηκε από
την Κυβέρνηση και τους πολίτες αλλά και το αποτέλεσμα που επετεύχθη. «Σε αυτό το συμβολικού
χαρακτήρα ταξίδι μας στην Ελλάδα, αισθανόμαστε την ανάγκη να δηλώσουμε υπερήφανοι για
εσάς. Γνωρίζουμε πως περάσατε δύσκολα χρόνια και τολμώ να πω πως κανείς, κανένα Κράτος, δεν
περίμενε πως θα ξεπερνούσατε όλα τα προβλήματα και θα τα καταφέρνατε. Δουλέψατε ως ομάδα
για να φτάσετε σε αυτό το σημείο και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Αισθανόμαστε αδέρφια σας και
επιθυμούμε να βοηθήσουμε, όπως ήδη το πράττουμε συμμετέχοντας στις φιλανθρωπικές δράσεις της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση καθώς και αποστέλλοντας οικονομική
βοήθεια για ιατρικές προμήθειες για τα νοσοκομεία. Άλλωστε, ηAHEPA μετρά 92 χρόνια προσφοράς
και συνεχίσουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας» ανέφερε ο κ. Αντώνης Κουζούνης .
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης, τόνισε πως «κοινός μας στόχος είναι να
παραμείνει αδιαίρετος ο Ελληνισμός. Παρά τις πολιτικές διαφορές, που είναι λογικό να υπάρχουν σε
ότι αφορά την ομογένεια πρέπει και νομίζω πως έχουμε καταφέρει να είμαστε αδιαίρετοι. Καταφέραμε
οι πολιτικές διαφορές που τυχόν υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας να μη «μεταναστεύσουν» στους
Έλληνες της διασποράς. Κι αυτό είναι δική σας επιτυχία».

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
“ΠΑΡΘΕΝΩΝ”
3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑ
με αποκεφαλισμό.
Όταν πλέον οι κατήγοροί της
αντίκρισαν το γυμνό σώμα της
και κατάλαβαν τι είχε συμβεί
ζήτησαν συγχώρεση από το
Θεό. Σύμφωνα με την παράδοση
μάλιστα, η Αγία θεοδώρα
φαίνεται να παρακάλεσε το
Θεό, πριν τον αποκεφαλισμό
της, οι τρίχες του κεφαλιού της
να γίνουν δέντρα, το αίμα της
ποτάμι για να τα ποτίζει και το
σώμα της ναός.

Το μικρό εκκλησάκι με τα 17 πλατάνια στη στέγη του
Δεκαεφτά μεγάλα δέντρα στην
στέγη ενός μικρού πέτρινου
ναϊδρίου. Μια εικόνα που αν
στις φωτογραφίες φαίνεται
εντυπωσιακή, από κοντά
προκαλεί τουλάχιστον δέος.
Πιστοί αλλά και σκεπτικιστές
επισκέπτονται κατά χιλιάδες
το μικρό εκκλησάκι της Αγίας
Θεοδώρας που πανηγυρίζει
σήμερα για να δουν το θαύμα
ή το παράδοξο, ανάλογα με την
οπτική του καθενός.
Όσο εντυπωσιακή είναι η
εικόνα του μικρού Ναού της
Αγίας Θεοδώρας άλλο τόσο
εντυπωσιακή είναι η ιστορία της
ζωής της.

Ιστορικά και βιογραφικά
στοιχεία για την Αγία
Θεοδώρα
Σχετικά με την
Οσιοπαρθενομάρτυρα Θεοδώρα,

Σύμφωνα με τον Πρωτοσύγγελο
της Ι.Μ. Γόρτυνος και
Μεγαλουπόλεως, π. Ιάκωβο
Κανάκη, η επικρατέστερη
άποψη είναι η δεύτερη.

έγκυο.
Έτσι φαίνεται να οδηγήθηκε στο
μαρτύριο από την οικογένεια της
κοπέλας.
Σύμφωνα με τη δεύτερη
εκδοχή, η Αγία καταγόταν από
χωριό της Πελοποννήσου, με
πιθανότερες τις περιοχές της
Αρκαδίας και της Μεσσηνίας. Η
οικογένειά της ήταν εξαιρετικά
θεοσεβούμενη και προφανώς
έτσι ήρθε και εκείνη κοντά στο
Θεό.
Αποκορύφωμα της αφοσίωσής
της και της αγάπης της γι’
Αυτόν αποτέλεσε η απόφασή
της να συνεχίσει τη ζωή της σε
μοναστήρι και να αφιερωθεί
ολοκληρωτικά στο Χριστό.
Συνέβη όμως το εξής παράδοξο
γεγονός: η Αγία Θεοδώρα
προτίμησε να εγκαταβιώσει
σε ανδρική Μονή και όχι σε
γυναικεία. Ωστόσο στη Μονή
της Παναΐτσας, όπου και έμενε

Ο π. Ιάκωβος αναφέρει πως
σύμφωνα με την έρευνα της
Μητροπόλεως που έχει βασιστεί
σε εικόνες και συναξάρια, η Αγία
Θεοδώρα παντού εμφανίζεται
ως ασκητική φυσιογνωμία και
πουθενά ως στρατιώτης.

Το εκκλησάκι της Αγίας
Θεοδώρας

Οι δύο πιο γνωστές ιστορίες
αναφορικά με την Αγία
Θεοδώρα έχουν ως εξής:
σύμφωνα με την πρώτη, η
Αγία καταγόταν από μία φτωχή
οικογένεια και εφόσον ήταν το
μεγαλύτερο παιδί της, εξαιτίας
της οικονομικής ανέχειας της
οικογένειάς της, αναγκάστηκε
να μεταμφιεστεί σε άνδρα και
να υπηρετήσει ως μισθοφόρος
στρατιώτης.
Τότε τον ερωτεύτηκε μία νεαρή
κοπέλα (ως Θεόδωρο πλέον) και
επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση
από τον Θεόδωρο, η νεαρή τον
κατηγόρησε ότι την είχε αφήσει

μεταμφιεσμένη σε άνδρα με το
όνομα Θεόδωρος, αποτέλεσε
παράδειγμα προς μίμηση
χάρη στην υπακοή και την
ταπεινοφροσύνη της.
Γι’ αυτό και ο Ηγούμενος
της είχε αναθέσει εξαιρετικά
υπεύθυνες εργασίες στη Μονή.
Κατά την περίοδο που έπληττε
λιμός την περιοχή ο μοναχός
Θεόδωρος επισκεπτόταν
τα σπίτια των Χριστιανών
αναζητώντας βοήθεια.
Μία από τις γυναίκες όμως που
επισκέφθηκε τον κατηγόρησε
πως την άφησε έγκυο. Όπως
είναι φυσικό, αυτό δεν θα
μπορούσε να ισχύει.
Παρόλα αυτά η Αγία Θεοδώρα,
αν και αρνήθηκε τις κατηγορίες,
ακολούθησε τους γονείς της
γυναίκας ως το χωριό Βάστα της
Αρκαδίας, όπου και εκτελέστηκε

του ήλιου και σε αυτό τελούνται
παρακλήσεις ανά τακτά χρονικά
διαστήματα. Θα μπορούσε
κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως
ένα θαύμα της φύσης, αφού το
μικρό κτίσμα περιβάλλεται από
17 δέντρα που με την πρώτη
ματιά του περιηγητή φαίνεται να
προέρχονται κατευθείαν από τη
στέγη του και οι κορμοί τους να
διακλαδίζονται προς τον ουρανό.
Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως.
Στην πραγματικότητα οι ρίζες
των δέντρων περνώντας μέσα
από τους τοίχους καταλήγουν
στο έδαφος, ενώ οι κορμοί και
τα κλαδιά αναρριχώνται και
βρίσκουν διέξοδο από τη στέγη.
Όσον αφορά στο εσωτερικό,
μπορούμε να πούμε πως είναι
ένας πολύ μικρός χώρος, λιτός,

Η έρευνα της Μητροπόλεως
επικεντρώνεται σε δύο
πιθανότητες για το λόγο
που οδήγησε την Αγία να
εγκαταβιώσει σε ανδρώο
μοναστήρι: α) με αυτόν
τον τρόπο ήθελε να κάνει
περισσότερους και ενεργούς
ασκητικούς αγώνες και β) έτσι
θα χάνονταν πλήρως τα ίχνη της.

της οποίας η μνήμη τιμάται κάθε
χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου στο
χωριό Βάστα Αρκαδίας, έχουν
ακουστεί πολλές και διάφορες
ιστορίες, κυρίως για τον τρόπο
με τον οποίο άρχισε να υπηρετεί
το μοναχισμό.

με ξεθωριασμένες από τη φθορά
του χρόνου τοιχογραφίες και
χωρίς ιδιαίτερους στολισμούς
και εκκεντρικότητες.

Το εκκλησάκι βρίσκεται
κοντά στη Μεγαλόπολη. Το
προσκύνημα είναι ανοικτό για το
κοινό από το πρωί έως τη δύση

Όπως μας διαβεβαίωσε ο π.
Ιάκωβος Κανάκης οι υπεύθυνοι
της Μητροπόλεως έχουν
απευθυνθεί σε πολιτικούς
μηχανικούς, αλλά και άλλους
επιστήμονες όπως αρχιτέκτονες
και γεωπόνους, οι οποίοι
θεωρούν ως ένα επιστημονικά
ανεξήγητο φαινόμενο το ότι
τα πλατάνια βρίσκονται τόσα
χρόνια και υπό αυτές τις
συνθήκες σε αυτή τη θέση.
Σύμφωνα με τον Πρωτοσύγγελο
οι επιστήμονες που έχουν κληθεί
το θεωρούν κυριολεκτικά
θαυμαστό και υπερφυσικό
φαινόμενο.
Όπως ανέφερε ο ίδιος το
προσκύνημα δεν έχει μόνο
Έλληνες επισκέπτες αλλά
προκαλεί το ενδιαφέρον και των
ξένων επισκεπτών. Ανάμεσά
τους βέβαια, θα συναντήσει
κανείς και δύσπιστους
προσκυνητές που προσπαθούν,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
ο π. Ιάκωβος, να βρουν τη
λύση «ανάμεσα στις πέτρες του
κτίσματος», χωρίς όμως τελικά
να μπορούν να ερμηνεύσουν το
γεγονός.

MAD GREEK
RESTAURANT

7260 Westminster Hwy, Richmond B.C.

Tel: 604-278- 9598

O Νίκος Λιάπης και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την παροικία, σαν την ημέρα της λαμπρής
να ‘ναι η ζωή σας όλη.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

MEDITERRANEAN SPECIALTY FOOD
GREEK MIDLE EAST EUROPEAN DELI
1824 COMMERCIAL DR., VANCOUVER, B.C.

TEL:604-438-4033

Ο Jack Elmasu και το προσωπικό του εύχονται στους πελάτες
Έλληνες, και φίλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
1824 COMMERCIAL DR., VANCOUVER, B.C.
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River’s Reach Pub and Liquor Store

• 320 6th Street
New Westminster, BC V3L 3A8
• Get Directions
• Phone number (604) 777-0101
O Γιώργος Πετροπαυλής και η οικογένειά του , εύχονται στους πελάτες και σε
όλη την ομογένεια ό,τι καλύτερο για όλους σας, να είστε πάντα χαρούμενοι, υγιείς
και ευτυχισμένοι, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα για όλους...!

Η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ για
ψυχροπολεμική νοοτροπία
Mετά την διακοπή της στρατιωτικής και πολιτικής συνεργασίας του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Σαμαράς στο Reuters: «Θα βγούμε
στις αγορές το α΄ εξάμηνο του 2014»
«Είμαστε στην αρχή της ανόδου από τον πάτο»,
είπε ο Πρωθυπουργός

VOA News 02.04.2014
Για επιστροφή σε ψυχροπολεμική νοοτροπία κατηγορεί το ΝΑΤΟ η Ρωσία λόγω της απομόνωσης της από την
συμμαχία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.
«Ξύπνησαν τα ψυχροπολεμικά ένστικτα του ΝΑΤΟ» έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter ο
απεσταλμένος της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ Αλεξάντερ Γκρούσκο.
Εντωμεταξύ, κατά την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες εξετάστηκε η κρίση
στην Ουκρανία.
Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να διακόψει επισήμως την στρατιωτική και την πολιτική συνεργασία με την Ρωσία. Όπως
τονίζουν, οι Υπουργοί Εξωτερικών της συμμαχίας δεν αναγνωρίζουν την προσάρτηση της Κριμαίας και καλούν
την Ρωσία να συμμορφωθεί σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία.

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς Πηγή: Eurokiniss
ΠΗΓΗ: TA NEA - 02/04/2014

Ωστόσο, εξακολουθουν να παραμένουν ανοιχτές οι διπλωματικοί δίοδοι μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ.
Εντωμεταξύ η Ρωσία κατηγορεί τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό J. P. Morgan για το παράνομο μπλοκάρισμα
χρηματικής συναλλαγής από την Ρωσική Πρεσβεία στο Καζακστάν σε Ρωσική εταιρεία.
Μάλιστα με ανακοίνωση του το Υπουργείο εξωτερικών της Ρωσίας, χαρακτήρισε την πράξη της J. P. Morgan
“απαράδεκτη, παράνομη και παράλογη, ενώ προειδοποίησε ότι η αμερικανική πρεσβεία στην Ρωσία θα υποστεί τις
συνέπειες.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, συνέδεσε το μπλοκάρισμά της συναλλαγής με τις κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί στην Μόσχα από την Ουάσινγκτον, λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας.
Την Τρίτη, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε τις κυρώσεις για τη Μόσχα, καθώς και δανειακές εγγυήσεις ύψους
1 δισεκατομμυρίου που προορίζονται για την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

«Η Ελλάδα εξετάζει την έκδοση ομολόγου εντός του επόμενου τριμήνου»,
δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε αποκλειστική του συνέντευξη
στο πρακτορείο Reuters την Τετάρτη.
«H ελληνική οικονομία αναμένεται να ανακάμψει για πρώτη φορά φέτος μετά
από έξι χρόνια ύφεσης με τις αποδόσεις των ομολόγων της να υποχωρούν
αισθητά το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα επέστρεψε», είπε ο Αντώνης
Σαμαράς.
«Πριν από δύο χρόνια, είμασταν το επίκεντρο της χρηματοοικονομικής
αστάθειας στην περιοχή, μια ασταθής χώρα σε μια περιοχή σχετικά σταθερή.
Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς» είπε ο Πρωθυπουργός.
«Το Eurogroup ενέκρινε την Τρίτη την εκταμίευση 8,3 δισ. ευρώ για την
Ελλάδα σε τρεις δόσεις, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει ομόλογα 9,3
δισ. ευρώ που λήγουν τον Μάιο. Νωρίτερα την Τετάρτη η απόδοση του
ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε σε προ-μνημονίου επίπεδα, στο
6,18% προκαλώντας αισιοδοξία ότι μια έκδοση θα ήταν επιτυχής.
»Ο χρόνος μιας τέτοιας έκδοσης εξαρτάται από τις συνθήκες στις αγορές
και (η Ελλάδα) δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα να βγει στις αγορές
κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 το νωρίτερο» δήλωσε ο
Πρωθυπουργός.
Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters στο παρελθόν ότι η Ελλάδα
εξετάζει να προχωρήσει δοκιμαστικά στην έκδοση πενταετούς ομολόγου 1,5
έως 2 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο.

ΦΡΕΣΚΑ
ΚΡΕΑΤΑ
ΑΡΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΒΟΔΙΝΟ - ΧΟΙΡΙΝΟ

Ο Αντώνης Σαμαράς πρόσθεσε ότι τα χειρότερα για την Ελλάδα έχουν
περάσει και ότι υπάρχουν δειλές ενδείξεις ανάκαμψης.

Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα

«Πιάσαμε πάτο και τώρα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε» δήλωσε. «Είμαστε
στην αρχή της ανόδου» συμπλήρωσε.

Tel : 604-291-9373
Ask for Rino

«Οι πιο σημαντικές λέξεις αυτή τη στιγμή είναι η σταθερότητα και η
ανάπτυξη», είπε. «Δεν θα πρέπει να χάσω την κατεύθυνσή μου, όλο ευθεία,
δεν θα παρεκκλίνω».
Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα για
τη χώρα, όπου η ανεργία παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ και υπάρχουν ακόμη
ζητήματα με την ρευστότητα.
Αντώνης Σαμαράς

Διαθέτουμε όλα τα Μεσογειακά Προϊόντα Φέτα και μεγάλη ποικιλία
τυριών και Αλλαντικών μια επίσκεψη στα καταστήματά μας θα σας πείσει.

HAPPY EASTER

4156 East Hastings Street, Burnaby, B.C.
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Αν βαριέστε να φάτε λαχανικά,
πιείτε τα.

Αντιγήρανση και
μακροβιότητα σε ένα ποτήρι

Ο σούπερ πράσινος χυμός
6 φύλλα μαρουλιού
1 καρότο
1 μήλο
1 αγγουράκι
½ κόκκινη ή πράσινη πιπεριά
λίγος μαϊντανός
1 κουταλιά της σούπας φρέσκος
χυμός λεμονιού
Βάλτε τα όλα στον αποχυμωτή
ή στο μπλέντερ και πίνετε 1 με 2
ποτήρια την ημέρα.

Ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος να προσθέσετε
χρόνια στη ζωή σας;
*Της Ματίνας Χρονοπούλου
Το έλλειμμα βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων μπορούμε να το
αναπληρώσουμε, χρησιμοποιώντας φρέσκους χυμούς από φρούτα και
λαχανικά

Από την παιδική ηλικία και
σε όλη τη διάρκεια της ζωής
μας οι τροφές συμβάλλουν
σημαντικά στην επιβίωση, την
υγεία, τον ρυθμό γήρανσης
και τη μακροβιότητά μας. Οι
τροφές είναι ουσιαστικά ένα
σύνολο χημικών ενώσεων
μεγάλης πολυπλοκότητας που
εισέρχονται στα κύτταρά μας,
μεταβάλλοντας τη σύστασή
τους και καθορίζοντας την
ενεργητικότητά τους.
Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει
να τρώμε φρούτα και
λαχανικά κάθε μέρα, αλλά οι
περισσότεροι το αμελούμε. Είτε
το κάνουμε συνειδητά είτε όχι,
υπονομεύουμε την ποιότητα του
φαγητού μας καταναλώνοντας
λάθος τροφές ή παραλείποντας
εντελώς κάποια γεύματα.
Καθώς γερνάνε τα κύτταρά μας
γερνάει και το σώμα μας. Η
ταχύτητα με την οποία γερνάνε
τα κύτταρα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις τροφές με τις
οποίες τα τροφοδοτούμε, δηλαδή
από το αν αυτές είναι πλούσιες
σε αντιοξειδωτικές ουσίες ή
φτωχές σε αντιοξειδωτικά και
πλούσιες σε ελεύθερες ρίζες.
Όταν εμπλουτίσουμε το
σώμα μας με τροφές που

είναι πλούσιες σε αυτά
τα αντιοξειδωτικά, τότε
τα κύτταρά μας έχουν τη
δύναμη να αντισταθούν στις
επιθέσεις του χρόνου και
των ελεύθερων ριζών, που
αποτελούν την πρωταρχική αιτία
της γήρανσης και των νόσων
που σχετίζονται με αυτήν.
Το έλλειμμα βιταμινών και
μεταλλικών στοιχείων μπορούμε
να το αναπληρώσουμε,
χρησιμοποιώντας φρέσκους
χυμούς από φρούτα και
λαχανικά.

Γιατί είναι τόσο
σημαντικοί οι χυμοί;
Οι χυμοί απορροφώνται εύκολο
από τον οργανισμό μας που
μέσω της κυκλοφορίας του
αίματος μεταφέρονται στα
κύτταρά μας οι θρεπτικές ουσίες
που τα τρέφουν.
Το νερό που περιέχουν τα
λαχανικά, έχει χαρακτηριστικά
που διαφέρουν από αυτά του
νερού πηγής και τα οποία το
κάνουν κατάλληλο για να
αναπληρώσει τα αποθέματα
νερού που χάνει ο οργανισμός
μέσω των διάφορων
απεκκριτικών λειτουργιών,
όπως η ούρηση, η αναπνοή,
η εφίδρωση. Οι χυμοί είναι

Χυμός για αναζωογόνηση του
δέρματος
πλούσιοι σε χλωροφύλλη,
είναι χαμηλής περιεκτικότητας
σε λίπη, ενώ περιέχουν
μεγάλες ποσότητες βιταμινών,
μεταλλικών στοιχείων και
ιχνοστοιχείων.
Όλα τα λαχανικά και τα
φρέσκα φρούτα έχουν
έντονη αλκαλική δράση που
εμποδίζει την υπερίσχυση
των όξινων ουσιών. Βοηθούν
στην καταπολέμηση των
ενδογενών αυτών παραγόντων
που προκαλούν βλάβη στο
DNA με τις αντιοξειδωτικές
τους ουσίες, όπως οι βιταμίνες
C, Ε, οι πολυφαινόλες και
οι φυτοχημικές ουσίες των
λαχανικών.
Τα λαχανικά και τα φρούτα
αποτελούν τροφή για τη
διατήρηση της οξεοβασικής
ισορροπίας του αίματος. Η
θρεπτικότητα των λαχανικών
εξαρτάται από την ποικιλία, την
ωριμότητα, την έκθεση στον
ήλιο, το έδαφος, κ.τ.λ.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως
οι χυμοί αποτελούν μέρος
ενός σωστού διατροφικού
προγράμματος, ώστε να
λαμβάνονται αρκετές ποσότητες
και από άλλες ομάδες τροφών
(όπως δημητριακά, όσπρια,
πρωτεΐνες και γαλακτοκομικά).
Εάν ακολουθείτε μια ειδική
δίαιτα ή είστε υπό ιατρική
παρακολούθηση συμβουλευτείτε
τον γιατρό σας πριν αλλάξετε
δραστικά το διαιτολόγιό σας.
Να προτιμάτε οι τροφές να είναι
βιολογικές και το νερό πηγής ή
φίλτραρισμένο.
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½ κούπα καρότα
1/3 κούπας σέλερι
3 φύλλα μαρούλι
3 φύλλα αντίδια
6 κλωναράκια μαϊντανός
3 κλωναράκια φρέσκος δυόσμος

½ κούπα φρέσκο σπανάκι
1 μήλο
1 αγγουράκι
½ κούπα νερό
Προσθέστε τα όλα στο
μπλέντερ.
Η Ματίνα Χρονοπούλου
έχει BSc., N.D., PhD
Φυσικοπαθητικής Ιατρικής και
είναι Διατροφική Θεραπεύτρια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ξενίας 18, Πλατεία Μαβίλη,
11528, Αθήνα
Τηλ. 210-64.00.411
Κιν. 6932-191.724
Ε-mail : matinachr@gmail.com
Skype: matina.chronopoulou
http://naturopathicmedicine.gr/
http://naturopathyingreece.wordpress.com/

Home sale and listing activity continue to
chart a steady path for the region’s housing
market
March home sales in Greater Vancouver outpaced last year’s total yet
lagged the region’s historical average for the month.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that residential property sales in Greater Vancouver reached 2,641 on the Multiple
Listing Service® (MLS®) in March 2014. This represents a 12.5 per cent
increase compared to the 2,347 sales recorded in March 2013, and a 4.4
per cent increase compared to the 2,530 sales in February 2014.
Last month’s sales were 17.2 per cent below the 10-year sales average for
March of 3,190.
The sales-to-active-listings ratio currently sits at 18.2 per cent in Greater
Vancouver, which is unchanged from last month.
“We continue to see steady and stable market conditions across the Greater
Vancouver housing market,” said Ray Harris, REBGV president. “There
has been a consistent balance between home seller supply and home buyer
demand in our marketplace over the last year.”
New listings for detached, attached and apartment properties in Greater
Vancouver totalled 5,281 in March. This represents a 9.1 per cent increase
compared to the 4,839 new listings in March 2013 and a 12.4 per cent
increase from the 4,700 new listings in February. Last month’s new listing
count was 5.9 per cent below the region’s 10-year new listing average for
the month.
The total number of properties currently listed for sale on the Greater Vancouver MLS® is 14,472, a 6.4 per cent decline compared to March 2013
and a 7.9 per cent increase compared to February 2014.
“Home prices in the region have experienced incremental gains in most
areas and property types over the last 12 months,” Harris said. “It’s important to remember that this is a diverse marketplace and trends will vary
depending on area and property type.”
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential properties in Metro Vancouver is currently $615,200.
This represents a 3.7 per cent increase compared to March 2013.
Sales of detached properties in March 2014 reached 1,116, an increase of
19.6 per cent from the 933 detached sales recorded in March 2013, and a
5.7 per cent decrease from the 1,183 units sold in March 2012. The benchmark price for detached properties increased 4.2 per cent from March 2013
to $945,400.
Sales of apartment properties reached 1,106 in March 2014, an increase
of 12.6 per cent compared to the 982 sales in March 2013, and a 7.1 per
cent decline compared to the 1,191 sales in March 2012. The benchmark
price of an apartment property increased 3.8 per cent from March 2013 to
$375,800.
Attached property sales in March 2014 totalled 419, a 3 per cent decline
compared to the 432 sales in March 2013, and a 16.2 per cent decline from
the 500 attached properties sold in March 2012. The benchmark price of
an attached unit increased 1.3 per cent between March 2013 and 2014 to
$460,100.
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ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN)
1934-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 3 Μαρτίου 2014, ο
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Το τρισάγιο έγινε στις
10 Μαρτίου 2014 στον Ι.Ν. των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου, η κηδεία του έγινε στις 11 Μαρτίου
2014και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο στο
Forest Lawn Burnaby. Θερμά συλλυπητήρια στα
παιδιά του Αχιλλέα, Μαργαρίτη-Αίμιλη.

ΧΗΡΑ ΒΕΤΗ
Σε ηλικία 36 χρόνων πέθανε στο Λάντνερ
Βανκούβερ Β.Κ. στις 4 Μαρτίου 2014, η ΒΕΤΗ
ΧΗΡΑ, σύζυγος του ΜΙΚΕ XHΡΑ, αφήνοντας
πίσω τρία χαριτωμένα αγγελούδια, Kate, John
και Έμμα. Ο θάνατος της ΒΕΤΗ λύπησε όχι
μόνον την οικογένειά της, αλλά και ολόκληρη
την ελληνική παροικία.
Στις 9 Μαρτίου 2014, στο Beach Grove Golf Club in Tsawwassen from
12-2, ήταν η επιθυμία της ΒΕΤΗ να γίνει η γιορτή της ζωής της. Θερμά
συλλυπητήρια στον σύζυγό της ΜΙΚΕ, στα παιδιά της, στους γονείς της
Ian and Cheryl Barret, στην αδελφή της Χρηστίνα, στους πεθερούς της
Γιάννη και Debbie, και σε όλους τους συγγενείς και φίλους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
1955-2014
Πέθανε στις 7 Μαρτίου 2014 στο Βανκούβερ
ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ. Ο θάνατός του
αγαπητού ΓΙΩΡΓΟΥ άφησε όλους όσοι τον
γνώριζαν μεγάλη θλίψη.Ήταν πολύ αγαπητός
σε όλους όσοι τον γνώριζαν από κοντά. Ήταν
καλός οικογενειάρχης και πολύ καλός φίλος. Το
τρισάγιο έγινε στις 13 Μαρτίου 2014 στον Ι.Ν.
των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου, η κηδεία του
στις 14 Μαρτίου 2014,και η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του
Δήμητρα,στα παιδιά του Σάββα (Ορνέλλα), Πέρη και Σάνδρα (Νίκο), στα
τέσσερα εγγονάκια του, στα αδέλφια του και στους φίλους.

ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
1949-2014
Πέθανε στο Abbitsford B.C. στις 15 Μαρτίου 2014,
η ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ σύζυγος του ΓΙΑΝΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΥ. Το τρισάγιο έγινε στις 22 Μαρτίου
2014 στο Valley View Funeral Home Surrey, B.C.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγό της
Γιάννη, στα παιδιά της Δήμο, Σταμάτη και Φιλιό,
εγγόνια καθώς και σε όλους τους συγγενείς και
φίλους.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1950-2014
Πέθανε στην KELOWNA B.C.,2014στις 18 Μαρτίου 2014, η
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, το τρισάγιο και η κηδεία της έγινε στην KELOWNA
στις 5 Απριλίου 2014. Θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγό της Γιώργο, στις
κόρες της Κασάνδρα, Ανδριάννα, Αλεξάνδρα, στα τρία εγγονάκια της,
συγγενείς και φίλους.

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΕΡΟΠΗ
1914-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Μαρτίου 2014, η
ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΡΗ. Το τρισάγιο έγινε στις 26
Μαρτίου 2014, στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου, η
κηδεία της στις 27 Μαρτίου 2014 καιη ταφή της
έγινε στο κοιμητήριο στο Forest Lawn Burnaby.
Θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγό της Μάϊκ,
στην κόρη της Χριστίνα (Δημήτρη) στα εγγόνια
της , συγγενείς και φίλους.

ZHTEI EΡΓΑΣΙΑ
Νεοφερμένος ομογενής από την πατρίδα με
προυπηρεσία 25 χρόνια ελαιοχρωματιστής
ζητεί εργασία. Ονομάζεται Σαρίδης
Ανδρέας και το τηλέφωνό του είναι:
778-898-2227.

Ministry of Justice

What every parent needs
to know about their will
VICTORIA - While it’s important for all adults to have a valid
will, it’s particularly important
for parents to make decisions
about guardianship and distribution of assets that will affect
their children’s future, should
the parents pass away.

Guardianship determines who
will care for minor children after
their parents die. In most cases,
parents appoint a close family member or friend to be the
guardian and, occasionally, two
guardians might be appointed.
Other important decisions are
needed around the division of
assets, such as property and
money. There are a number of
options to consider and a lawyer
or notary public may assist in
determining the best option for
your family. For example, you
can leave very detailed instructions about how much and when
your child should receive their
inheritance, or there may be
circumstances where it works
best to divide assets in equal or
specific amounts, knowing that
the value of assets will fluctuate
over the years. A trust is another
option and effective when there
are expensive ongoing payments
that would be unreasonable for
the guardian to bear.
Now is the perfect time to make
your will. A number of organizations throughout the province are
hosting activities to assist people
in creating or updating their will.
For information on these and
other resources, visit:
www.ag.gov.bc.ca/make-a-will
Why It Matters:
The Province is raising awareness about the importance of
creating or updating a last will
and testament by proclaiming
March 31 through April 6, 2014,
as Make-a-Will Week. Implementation of the new Wills,
Estates and Succession Act
(WESA) on March 31, 2014, has
made it easier than ever to make
a will.

not prepare a valid will.
* The legislation will not invalidate any wills validly made
before it comes into effect.
* Some of the laws governing
the interpretation of wills are
changing, so individuals who

Learn More at:
Make-a-Will Week launch:
http://www.newsroom.gov.
bc.ca/2014/04/isnt-it-about-timeto-make-a-will.html
Make-a-Will Week: www.
ag.gov.bc.ca/make-a-will

Νεο Διοικητικο Συμβουλιο / “ΟΜΗΡΟΣ”
Πρόεδρος: Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Πομόνη
Γραμματέας : Ελένη Κάρπου- Σπηλιωτοπούλου
2ος γραμματέας: Γιώργος Καρκόγλου
Ταμίας : Μπάμπης Κρίθαρης
2ος Ταμίας: Ειρήνη Μαρκαναστασάκης
Επιστάτης: Νίκος Λιάπης
Η Γραμματέας
Ελένη Κάρπου-Σπηλιωτοπούλου
O Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο εύχονται στα μέλη, στις
οικογένειές τους και σε όλη την ομογένεια

Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση
και καλά…. τσουγκρίσματα!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΤΕΜΗΣ»
Διοργανώνει χορό για τα μέλη του συλλόγου
και τους φίλους
το Σάββατο 3 Μαϊου2014
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
του Ανατολικού Βανκούβερ 4641 Boundary
Road Bανκούβερ.
Οι ενδιαφερόμενοι ας έρθουν επαφή με το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Quote:
Attorney General and Minister
of Justice Suzanne Anton “As a parent, I understand how
important it is to discuss guardianship and estate planning with
your family. That discussion will
ensure your loved ones are cared
for after you’re gone. I encourage all BritishColumbians to
create or update their will during
our province’s first Make-a-Will
Week. I understand how difficult
it is for parents to think about
the possibility that they could
die while their children are still
young. But making a plan
through your will can bring you,
and your family, peace of mind.”
Quick Facts:
* The new Wills, Estates and
Succession Act makes estate
planning simpler and easier for
the general public to understand.
* Having a will allows you to set
out your wishes.
* A set formula will be applied
to divide your property if you do

already have a will may choose
to have it reviewed by a professional to ensure their wishes are
upheld.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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HELLENIC COMMUNITY
OF VANCOUVER
4500 Arbutus, Vancouver B.C.
To Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ιερέας εύχονται στα
μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλη την παροικία

Καλό Πάσχα
και
Καλή Ανάσταση!
Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει τις ψυχές και
τις ζωές όλων μας.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ΚΡΕΑΤΑ
ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

O Δικηγόρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
και η εταιρεία Watson Goepel
Maledy, εύχονται στους
πελάτες και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και να περάσετε
υπέροχα όλες αυτές τις άγιες ημέρες.
1700-1075 West Georgia St.
Vancouver, British Columbia
Canada V6E 3C9
www.wgmlaw.com

Phone:604-688-1301
Direct Line:604-609-3062
Fax:604-688-8193
amaragos@wgmlaw.com

