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Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας

PM announces tax cuts,
increased benefits for
Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη families
για την 28η Οκτωβρίου

October 30, 2014 - Vaughan, Ontario

Έλληνες, σηκώστε το κεφάλι ψηλά” ήταν το μήνυμα του Σμηναγού Στράλη μέσα
από το μαχητικό F16, την ώρα που πετούσε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με το
κοινό που παρακολουθούσε την παρέλαση και την αεροπορική επίδειξη να ξεσπά σε
χειροκροτήματα!

Vaughan, On – Prime Minister Stephen Harper participates in arts and crafts with
local children at the Schwartz/Reisman Community Centre prior to announcing
new measures to help make life more affordable for Canadian families.
(PMO photo by Jason Ransom)

Prime Minister Stephen Harper today announced new measures to help
make life more affordable for Canadian families. He was joined by Joe
Oliver, Minister of Finance, Julian Fantino, Minister of Veterans Affairs,
Candice Bergen, Minister of State (Social Development), and Stella Ambler,
Member of Parliament for Mississauga South.
The proposed new measures include:

• The Family Tax Cut, a federal tax credit that will allow a higher-income
spouse to transfer up to $50,000 of taxable income to a spouse in a lower tax
bracket. The credit will provide tax relief – capped at $2,000 – for couples

(Continued on page 2)
Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης
28 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι
στο Ηρώο του Γ’ Σώματος
Στρατού στη Θεσσαλονίκη και
εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε
παρουσία του και υπό δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας, η στρατιωτική
παρέλαση.ενώ την κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής

μ.μ. στο υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης, από όπου απένειμε τον
Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Τιμής
στον διευθυντή του Ιδρύματος
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Βασίλειο Νικόλτσιο και στην
Αθηνά Ντιναλέξη, μια 94χρονη
Ηπειρώτισσα,η οποία σε ηλικία
20 χρονών είχε πάρει μέρος ως
εθελόντρια στο Αλβανικό Μέτωπο.

Παπούλιας, προσθέτοντας:

Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Παπούλιας: Η κρίση δεν θα μας
νικήσει-Θα την ξεπεράσουμε
ενωμένοι «Ήταν μια εξαιρετική
παρέλαση.

νικήσει...και ελπίζω ότι θα την
ξεπεράσουμε».

Η αστυνομία είχε πάρει αυξημένα
μέτρα ασφαλείας, απαγορεύοντας
στους Θεσσαλονικείς να
παρακολουθήσουν την παρέλαση
σε μικρή απόσταση από την
εξέδρα των επισήμων,ενώ 2.000
αστυνομικοί είχαν αποκλείσει για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εξέδρα
των επισήμων σε μεγάλη απόσταση.
Ο Κ.Παπούλιας έφτασε στη
Θεσσαλονίκη το απόγευμα της
Δευτέρας. Συνοδευόμενος από
τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
Γιώργο Ορφανό ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έφτασε στις 6:45

Η Ελλάδα και οι ένοπλες
δυνάμεις, ο λαός όλοι είμαστε
πολύ δυνατοί, είμαστε εδώ για να
αποτρέψουμε την όποια απειλή...
Είναι μια εξαιρετική μέρα μνήμης,
μια ημέρα εξαιρετικής τιμής και
σεβασμού προς εκείνους που το
1940 πολέμησαν και ανέτρεψαν τις
φασιστικές ορδές του Μουσολίνι,
στέλνοντας το μήνυμα ότι η ότι η
δημοκρατική Ευρώπη μπορεί να
επικρατήσει» δήλωσε ο Κάρολος

«Ο ελληνικός λαός σήμερα
αγωνίζεται κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες. Υποφέρουμε. Το ξέρω.
Εύχομαι με αλληλεγγύη, αγάπη
και ενότητα να ξετυλίξουμε τις
αρετές εκείνες, όσων πολέμησαν
και σκοτώθηκαν στα αλβανικά
βουνά...Η κρίση δεν θα μας

Η σημερινή «δεν είναι μόνο ημέρα
μνήμης αλλά και ελπίδας για το
μέλλον…Εγγυητής της ασφάλειας
και της ανεξαρτησίας οι ελληνικές
ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες
θαυμάσαμε σήμερα. Στέλνουμε
μήνυμα ασφάλειας, σταθερότητας
και ειρήνης στη γειτονιά μας και
μήνυμα προς τον ελληνικό λαό
που πρέπει να αισθάνεται ασφαλής
και σίγουρος» δήλωσε από την
πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας,

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΤΗΣ 28ης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940» ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Η μέρα αυτή γορτάζεται στο Βανκούβερ επίσημα στην Ελληνική
Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ, όπου παρευρίσκονται και οι
τοπικές αρχές, οι προέδροι κοινοτήτων, και ελληνικών οργανώσεων
με τις σημαίες των συλλόγων, δασκάλοι, δασκάλες, παιδιά των
σχολείων και πλήθος ομογενών.
(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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PM announces tax cuts,
increased benefits for
families
Continued from page 1)

• Earlier this month, the Government announced its intention to
double the Children’s Fitness Tax
Credit and make it refundable. The
maximum amount of expenses that
may be claimed under the credit will
be doubled from its current limit
to $1,000 for the 2014 tax year and
subsequent tax years, and the credit
will be made refundable effective
for the 2015 and subsequent tax
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with children under the age of 18,
effective for the 2014 tax year.
Income splitting is helping seniors
across the country, which is why
the Government is now proposing
similar relief for families.
•..Increasing the Universal Child
Care Benefit (UCCB) for children
under age six. As of January 1,
2015, parents will receive a benefit
of $160 per month for each child
under the age of six – up from $100
per month. In a year, parents will
receive up to $1,920 per child.
• Expanding the UCCB to children
aged six through 17. As of January
1, 2015, under the expanded UCCB,
parents will receive a benefit of $60
per month for children aged six
through 17. In a year, parents will
receive up to $720 per child.
• Increasing the Child Care Expense
Deduction dollar limits by $1,000,
effective for the 2015 tax year. The
maximum amounts that can be
claimed will increase to $8,000 from
$7,000 for children under age seven,
to $5,000 from $4,000 for children
aged seven through 16, and to
$11,000 from $10,000 for children
who are eligible for the Disability
Tax Credit.

Families can claim the Family Tax
Cut in the spring of 2015 when they
file their 2014 tax returns. They will
begin to receive payments under the
enhanced UCCB in July 2015. The
July UCCB payment will include
up to six months of benefits to cover
the period from January through
June 2015.
The enhanced UCCB will replace
the existing Child Tax Credit for the
2015 and subsequent taxation years.

years.
• Canadians at all income levels
are benefiting from federal tax
relief measures introduced since
2006, with low and middle-income
Canadians receiving proportionately
greater relief.
• Previous tax-relief measures
introduced by the Government
since 2006 have resulted in a tax
reduction of approximately $3,400
in 2014 for an average two-earner
family with two children.

Quick Facts

Quotes

• All families with children will
benefit from the new measures
introduced by our Government.
The average tax relief and benefits
for these families will be $1,140 in
2015.
• Low and middle-income families
will receive two-thirds of the overall
benefits provided by the package.
• The Family Tax Cut will eliminate
or significantly reduce the difference in the federal tax payable by a
one-earner couple relative to a twoearner couple with a similar family
income.

“Our Government is focused on
helping hard-working Canadian
families make ends meet, by making important priorities like child
care and after-school sports more
affordable. Under this plan, every
family with children will have more
money in their pockets, to spend on
their priorities as a family.” – Prime
Minister Stephen Harper
“Our Government is fulfilling its
promise to balance the federal
budget. We are now in a position to
fulfill our promise to help Canadian
families balance theirs.” – Prime
Minister Stephen Harper

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
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Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη
για την 28η Οκτωβρίου
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος
παρακολούθησε με τον Κ. Παπούλια
την στρατιωτική παρέλαση.
Αβραμόπουλος: Οι Ένοπλες
Δυνάμεις πάντα παρούσες

λίγες μέρες πριν αποχωρήσω από
αυτή τη θέση, να εκφράσω δημόσια
την ευγνωμοσύνη μου στους άνδρες
και τις γυναίκες των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί χάρη

περιορίστηκε στην ευθεία γραμμή
της κομματικής συμπεριφοράς και
της σκοπιμότητας, αλλά πάντοτε
ταυτίστηκε με την ευψυχία
των λαών και με τα αναγκαία
συνακόλουθο της, τους κινδύνους
και τις θυσίες.
«Σήμερα, μετά το προδοτικό
πραξικόπημα και την τουρκική
εισβολή και κατοχή, σήμερα
με την τουρκική εισβολή και
στην Αποκλειστική Οικονομική
ζώνη της Κύπρου, έχουμε χρέος,
περισσότερο από κάθε άλλη
φορά, να συλλάβουμε σωστά το
πρόβλημά μας και να το δούμε ως
έργο ελευθερίας» υπογράμμισε.Η
πανηγυρική δοξολογία
ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.

Η Ελλάδα της ισχύος, της
περηφάνιας, του κύρους και της
τιμής είναι πάντα εδώ και όπου
διακυβεύονται τα συμφέροντα της,
οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
είναι πάντα παρούσες, δήλωσε
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά το
τέλος της στρατιωτικής παρέλασης.
Το μήνυμα της παρέλασης είναι
πως «ο ελληνικός λαός πρέπει να
αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος
και πως οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις εκτελούν στο ακέραιο
το καθήκον τους και είναι πάντοτε
έτοιμες» επισήμανε ο υπουργός.
Λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για
να αναλάβει τα καθήκοντα του
Έλληνα Επιτρόπου στην Κομισιόν,
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
στις γυναίκες και τους άνδρες των
Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί «χάρη
σε αυτές και σε αυτούς, η Ελλάδα
παραμένει, πέρα και πάνω από την
κρίση, ο εγγυητής της ασφάλειας,
της σιγουριάς, της ειρήνης και της
σταθερότητας στη περιοχή μας».
Στη δήλωση του ο κ. Αβραμόπουλος
υπογράμμισε: «Ημέρα τιμής η
σημερινή στους προγόνους μας,
εκείνους που έγραψαν ένδοξες
στιγμές το 1940. Είναι μία μέρα,
όμως, που γυρνάμε όχι μονάχα
τις μνήμες πίσω, αλλά κοιτάμε
με αισιοδοξία το μέλλον. Η
Ελλάδα, πέρα και πάνω από
την κρίση, παραμένει ένας από
τους ισχυρότερους παράγοντες
σταθερότητας στην ευρύτερη
περιοχή μας, η οποία και πάλι
δοκιμάζεται. Εγγυητής της
ασφάλειας και της ανεξαρτησίας
της Ελλάδος οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις τις οποίες σήμερα, για
μία ακόμα φορά, χιλιάδες κατοίκων
της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε
ολόκληρη τη χώρα, θαυμάσαμε
με τους άψογους σχηματισμούς
τους, κάτι που δείχνει ότι το εθνικό
αμυντικό μας σύστημα είναι
πάντοτε έτοιμο να ανταποκριθεί
στην υπέρτατη αποστολή.
» Μέσα από αυτή την
εντυπωσιακή παρέλαση και με
τους συμβολισμούς της ημέρας,
στέλνουμε ένα γενικότερο
μήνυμα. Καταρχήν στην ευρύτερη
γειτονιά μας. Μήνυμα ασφάλειας,
σταθερότητας και ειρήνης. Μήνυμα
προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος
πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και
σίγουρος. Οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις εκτελούν στο ακέραιο
το καθήκον τους και είναι πάντοτε
έτοιμες. Μήνυμα προς τους νέους
ανθρώπους, ότι η Ελλάδα της
ισχύος, της περηφάνιας, του κύρους
και της τιμής είναι πάντα εδώ. Η
σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή, οι
συμβολισμοί είναι ξεκάθαροι.
» Και κάτι τελευταίο και σημαντικό.
Όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα
της Ελλάδος, οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις είναι πάντα παρούσες.
Θα ήθελα σήμερα από τη θέση μου
ως Υπουργού Εθνικής Αμύνης και

σε αυτές και σε αυτούς, η Ελλάδα
παραμένει, πέρα και πάνω από την
κρίση, ο εγγυητής της ασφάλειας,
της σιγουριάς, της ειρήνης και
της σταθερότητας στη περιοχή
μας. Η ελληνική Κυβέρνηση, ο
Πρωθυπουργός και όλοι εμείς,
έχουμε θέσει ως προτεραιότητα μας,
μακριά και πάνω από τις δύσκολες
στιγμές που σύντομα θα αφεθούν
στο παρελθόν, τη διασφάλιση και
την ενίσχυση του εθνικού αμυντικού
μας συστήματος. Με αυτές τις
σκέψεις τιμούμε σήμερα την
Ιστορία μας, επικαιροποιούμε τα
διαχρονικά νοήματα των μεγάλων
επετείων και στέλνουμε ένα μήνυμα
προς ολόκληρο τον κόσμο, προς
την ευρύτερη γειτονιά μας και προς
τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του
πλανήτη. Ότι η Ελλάδα είναι όρθια,
περήφανη, με κύρος, αξιοπρέπεια,
αυτοπεποίθηση και δύναμη».
Εντυπωσιακή επίδειξη F16 στην
παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Με την εντυπωσιακή επίδειξη
αεροσκάφους F16 έκλεισε η
στρατιωτική παρέλαση στη
Θεσσαλονίκη, όπου κορυφώθηκαν
οι εκδηλώσεις για την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Λίγο μετά το τέλος της
στρατιωτικής παρέλασης, ο
ιπτάμενος Σωτήρης Στράλης με
περισσότερες από 1500 ώρες
πτήσης, χειριστής του F16, έχοντας
ξεκινήσει από τη βάση της Λάρισας
πραγματοποίησε εντυπωσιακούς
ελιγμούς πάνω από το σημείο της
παρέλασης, για περίπου 20 λεπτά.
Λίγο μάλιστα πριν ολοκληρώσει την
επίδειξη, πραγματοποίησε πτήση σε
πολύ χαμηλό ύψος, εκτοξεύοντας
φωτοβολίδες και αποσπώντας
το χειροκρότημα των επισήμων,
μεταξύ των οποίων και του
Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ
η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων
παιάνιζε τον Εθνικό μας Ύμνο.
Όσο για το μήνυμα του από
το πιλοτήριο: “Σηκώστε ψηλά
το κεφάλι”, είπε, αποσπώντας
το θερμό χειροκρότημα των
παρευρισκομένων.
Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε η 28η
Οκτωβρίου στην Κύπρο
Στη Λευκωσία τελέστηκε
πανηγυρική δοξολογία στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Ιωάννη χοροστατούν τος του
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
Β` και παρουσία εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας, του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστα Καδή.
Στον πανηγυρικό της ημέρας
ο Νέαρχος Νεάρχου τόνισε
πως για μας τους Κυρίους το
βαθύτερο νόημα του αγώνα του
’40 είναι καθοριστικό και έχει
να κάνει με το ότι η ελευθερία
των λαών ποτέ δεν ταυτίστηκε
με τα γεωγραφικά πλάτη και τα
μήκη και ποτέ δεν αποκτήθηκε
ως δώρο από τρίτους ούτε και

Ακολούθησε η καθιερωμένη
μαθητική παρέλαση στη Λεωφόρο
Βύρωνος μπροστά από το οίκημα
της Ελληνικής Πρεσβείας, το
χαιρετισμό της οποίας δέχτηκε
εκ μέρους του Προέδρου της
Δημοκρατίας ο Υπουργός Παιδείας
Κώστας Καδής, παρουσία του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του
Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο
Βασίλη Παπαϊωάννου και αρχηγών
και εκπροσώπων κομμάτων.
Στην παρέλαση η οποία
πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους
εμβατηρίων από τη ΣΜΕΦ και
τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας,
έλαβαν μέρος βετεράνοι πολεμιστές
του Β` Παγκοσμίου Πολέμου,
φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές
λυκείων και γυμνασίων, πρόσκοποι,
οδηγοί και προσφυγικά, πολιτιστικά
και αθλητικά σωματεία.
«Αντλούμε από την επέτειο
του έπους του 1940 μηνύματα
αγωνιστικότητας, ομοψυχίας,
θάρρους και ηρωισμού» δήλωσε
μετά το πέρας της παρέλασης ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Καδής, υποδεικνύοντας πως
πρόκειται για «μηνύματα τα οποία
έχουμε υποχρέωση να λάβουμε
σήμερα υπόψη μας ως κυπριακός
Ελληνισμός για να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε τον αγώνα μας για
ελευθερία και επανένωση του
τόπου μας».
Οι ομογενείς τίμησαν την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Οι Έλληνες του Καναδά
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στο
Μόντρεαλ η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής
του Αγίου Δημητρίου.
Η θεία λειτουργία και η δοξολογία
υπέρ των πεσόντων στο αλβανικό
μέτωπο τελέστηκε στον καθεδρικό
ναό του Αγίου Γεωργίου,
πρωτοστατούντος του ιερατικού
προϊσταμένου π. Παναγιώτη
Σαλατέλη.
Ακολούθησε γεύμα για την εθνική
επέτειο στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο όπου δόθηκαν τιμητικοί
έπαινοι στη δημοτική σύμβουλο
Μαίρη Ντέρος για τη συμμετοχή
της στα κοινά για δεκαπέντε χρόνια,
στην Ιωάννα Τσουμπλέκα για την
προσφορά της στους ηλικιωμένους,
μέσω του συλλόγου «Φιλία» και
στον Λευτέρη Μιχαηλίδη για την
50ετή συνεισφορά του στο σύλλογο
Ποντίων του Μόντρεαλ, αναφέρει
το iefimera.gr.
Έγιναν απαγγελίες ποιημάτων
και ερμηνεύθηκαν τραγούδια του
έπους του ’40 από μαθητές των
σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας
Μείζονος Μόντρεαλ, ενώ η χορωδία
των σχολείων τραγούδησε τους
εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και
του Καναδά.
Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο γενικός πρόξενος της
Ελλάδας στο Μόντρεαλ, Νικόλας

Σιγάλας, ο οποίος, μεταξύ άλλων,
ανέφερε: «Με την 28η Οκτωβρίου
δεν εορτάζουμε την ολοκλήρωση
ενός αγώνα, την ευτυχή κατάληξη
μιας στρατιωτικής αναμέτρησης,
τον τερματισμό ενός πολέμου.
Εμείς εορτάζουμε την επέτειο της
έναρξης του πολέμου, το «Όχι»
ως στάση ζωής ενός ολόκληρου
λαού. Εορτάζουμε έναν τρόπο της
ύπαρξης, ελεύθερο και ανεξάρτητο.
Σημαίνουμε την αρχή της ζωής μας,
της ανυπότακτης κι αυθύπαρκτης
πορείας μας.
Η πατρίδα μας, σήμερα, συνεχίζει
να περνά από συμπληγάδες,
αναμετρώμενη με αόρατους, μη
ταυτοποιήσιμους αντιπάλους
(αγορές, δήθεν ειδικούς,
κερδοσκόπους, κλπ) και ορατούς,
αλλά συχνά αμείλικτους
συμμάχους- εταίρους».
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο δήμαρχος της
περιοχής Ράσελ Κόουπμαν, ο
βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης
του Κεμπέκ, Τζέρι Σκλαβούνος, η
δημοτική σύμβουλος Μαίρη Ντέρος
και άλλοι επίσημοι.
Στο Τορόντο, .
Κάτω από γαλάζιο ουρανό,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
στη Λεωφόρο Ντάνφορθ η
παρέλαση για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας
όλους τους εθνικοτοπικούς
συλλόγους της παροικίας, υπό
τον συντονισμό της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο. Η παρέλαση
κατέληξε στην πλατεία του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου
κατατέθηκε στεφάνι και τελέσθηκε
επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των
πεσόντων στους βαλκανικούς
πολέμους και στο αλβανικό μέτωπο.
Νωρίτερα είχε τελεσθεί επετειακή
δοξολογία και πανηγυρική
Λειτουργία στον ναό του Αγίου
Δημητρίου, προεξάρχοντος του
επισκόπου Ανδίδων
Οι Έλληνες της Αυστρίας
Με πανηγυρική δοξολογία στον
ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό
της Αγίας Τριάδας στη Βιέννη και
στη συνέχεια με τρισάγιο στην
ελληνική «πτέρυγα» στο ιστορικό
Νεκροταφείο Ζανκτ Μαρξ της
αυστριακής πρωτεύουσας, ο
Ελληνισμός της Αυστρίας τίμησε
την επέτειο του «Όχι» στο φασισμό,
στις 28 Οκτωβρίου 1940.
Στη δοξολογία, την οποία τέλεσε ο
Μητροπολίτης Αυστρίας-Έξαρχος
Ουγγαρίας και Μεσευρώπης,
Αρσένιος, παρέστησαν εκπρόσωποι
των ελληνικών και κυπριακών
αρχών στην Αυστρία, με επικεφαλής
την πρέσβη της Ελλάδας Χρυσούλα
Αλειφέρη, εκπρόσωποι των
ομογενειακών φορέων, πολλά μέλη
της ελληνικής παροικίας και φίλοι
της Ελλάδας και της Κύπρου.
Στο χαιρετισμό του, ο
Μητροπολίτης Αρσένιος,
αναφερόμενος στη σημασία
της ελληνικής εθνικής επετείου
του “Όχι” στον κατακτητή,
τόνισε την ανάγκη για αγώνα
σήμερα, ώστε στην Ευρώπη να
βασιλεύουν η αλληλεγγύη και η
αγάπη, ενώ κάλεσε σε ενότητα
και ομόνοια ενόψει των κινδύνων
που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός,
παραπέμποντας στις πρόσφατες
παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων

της Κύπρου.
“Αν χρειαστεί θα υψώσουμε και
πάλι το ανάστημα και τη φωνή
για να υπερασπίσουμε τα ιερά
και όσια της πίστης, της πατρίδας
και της ελευθερίας”, τόνισε
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας
πως ο λαός στην Ελλάδα έχει
αγγίξει τα όρια του και για το λόγο
αυτό “ζητούμε από την Ευρώπη
να ακούσει επιτέλους τα δίκαια
αιτήματά μας και να εφαρμοστούν
οι δίκαιες ψηφισμένες αποφάσεις
για Ελλάδα και Κύπρο”.
Στην πανηγυρική ομιλία της για
το έπος του 1940 η πρέσβης της
Ελλάδας επισήμανε πως η μικρή
Ελλάδα, πολεμώντας γενναία, με
ηρωισμό και αυτοθυσία, είπε στις
δυνάμεις του φασισμού και του
ναζισμού ένα υπερήφανο “Όχι”,
το οποίο σήμαινε ένα “Ναι στην
ελευθερία, στην ανεξαρτησία, στην
ατομική και εθνική αξιοπρέπεια”.
Σημειώνοντας πως από την κρίση
στην Ελλάδα, την οικονομική αλλά
και βαθύτερη, ο λαός έχει πληγωθεί
πολύ και έχει πληρώσει για λάθη
εσωτερικά αλλά και άλλων, η
κ. Αλειφέρη τόνισε ότι “καθώς
βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτή
πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε
καλύτερα τις άπειρες δυνατότητες
που έχει η Ελλάδα, ως μέλος
μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών,
κρίσεων αλλά και ευκαιριών”.
Ταυτόχρονα κατήγγειλε το γεγονός
πως το Κυπριακό δεν έχει βρει
ακόμη μια δίκαιη λύση και τμήμα
της Κύπρου, κράτους-μέλους
της ΕΕ, βρίσκεται υπό κατοχή
κατά παραβίαση αποφάσεων και
ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
ενώ αυξάνουν οι προκλήσεις στα
ανατολικά της Μεσογείου που
προέρχονται από ανεξέλεγκτες
ακραίες πηγές.
Το τρισάγιο, που τέλεσε μετά το
μεσημέρι ο Μητροπολίτης Αρσένιος
στον ελληνικό τομέα του ιστορικού
Νεκροταφείου Ζανκτ Μαρξ,
παρακολούθησαν πολλά μέλη
της Ομογένειας και εκπρόσωποι
των ελληνικών και κυπριακών
αρχών στην Αυστρία, καθώς
και πολυπληθής αντιπροσωπεία
με μαθητές και μαθήτριες της
Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης,
του αρχαιότερου ελληνικού
σχολείου στο εξωτερικό, με ιστορία
210 χρόνων.
Στεφάνια στο κενοτάφιο του
εθνεγέρτη και στρατιωτικού
αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας
Αλέξανδρου Υψηλάντη κατέθεσαν
η πρέσβης της Ελλάδας, ο
πρόξενος της Κύπρου, καθώς
επίσης εκπρόσωποι των ιστορικών
Ελληνικών Κοινοτήτων Αγίου
Γεωργίου και Αγίας Τριάδας, της
Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης,
της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Συλλόγων Αυστρίας και του
Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου.
Πέραν του Αλέξανδρου Υψηλάντη,
δεκάδες Έλληνες ιστορικών
οικογενειών είχαν ενταφιαστεί στο
Νεκροταφείο Ζανκτ Μαρξ την
εποχή της λειτουργίας του από
το 1784 μέχρι το 1874, με τους
τάφους του Υψηλάντη και των
περισσοτέρων άλλων Ελλήνων, να
βρίσκονται κοντά σε εκείνον του
μεγάλου Αυστριακού μουσουργού

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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Ετήσια Πνευματική Σύναξη
Ιερέων Καναδά

Από την σε ιερέα χειροτονία του π. Ανδρέα Allen.
“Άγιοι Μάρτυρες…”. Άξιος
Στο Kingston, Ontario πραγματοποιείται, από 4-6 Νοεμβρίου, η
ετήσια πνευματική σύναξη των ιερέων Καναδά. Συμμετέχουν δύο
Διάκονοι, περισσότεροι από 50 ιερείς, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος
και ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Πρώτος μίλησε ο Μητρ. Σωτήριος,
με θέμα “Το ναι στον Θεό τι σημαίνει” και τόνισε, ότι γύρω απ’ αυτό
το κεντρικό θέμα θα είναι όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στην
Κληρικολαϊκή Συνέλευση του 2015. Επίσης, ο Μητρ. Σωτήριος
μίλησε για θέματα κληρικών και τόνισε, ότι τα πάντα πρέπει να
συζητούνται σε οικογενειακό πνεύμα, διότι όντως είμαστε μία
πνευματική οικογένεια.

Στη φωτογραφία όλοι οι κληρικοί που έλαβαν μέρος στην Θεία Λειτουργία.

Ετήσιο Δείπνο Θεολογικής
Ακαδημίας στο Montreal

Τρία θέματα συνεζητήθησαν με εισηγητές, τον π. Δ. Αντωνόπουλο,
με θέμα “Ο ιερεύς ως πρότυπο ενώπιον του λαού και της κοινοτικής
ζωής”, τον π. Τ. Πράττα, με θέμα “Δέσμευση στην πνευματική
ανάπτυξη”, και τον π. Κ. Οικονόμου, με θέμα “Η ακεραιότητα στην
διακονία νεολαίας”.
Την Τρίτη το βράδυ έγινε βραδινή Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό
Κοίμησης της Θεοτόκου, Kingston, Ontario, όπου συμμετείχαν όλοι
οι ανωτέρω κληρικοί προεξάρχοντος του Μητρ. Σωτηρίου. Κατά
την διάρκεια της Θ. Λειτουργίας ετελέσθη η σε ιερέα χειροτονία του
Διακόνου Ανδρέα Allen.
Η Κοινότητα του Kingston μετά την Θ. Λειτoυργία και την
χειροτονία πρόσφερε δείπνο σε όλους τους κληρικούς και όλο το
εκκλησίασμα.
Η ετήσια πνευματική σύναξη κληρικών του Καναδά συνεχίζεται με
τα υπόλοιπα των θεμάτων με εισηγητές τον π. Π. Αυγερόπουλο, με
θέμα
“Ο ιερεύς ως υπηρέτης της αλήθειας”, τον π. Α. Bandura, με
θέμα “Προκλήσεις στο πνευματικό έργο των ιερέων” και τον π. Θ.
Παρασκευόπουλο, με θέμα “Το Ναι να είναι ναι και το όχι να είναι
όχι – Η οδός προς την αγιότητα” και οι εργασίες της θα λήξουν
αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
5 Νοεμβρίου 2014

Οι ιερείς με τον νέο πέσβη κ. Γ. Μαρκαντωνάτο, τον γεν. πρόξενο Μοντρεάλ κ. Ν. Σιγάλα,
τον Μητροπολίτη Σωτήριο και μερικούς από τους επισήμους.
Με πολλή επιτυχία έγινε και εφέτος το ετήσιο δείπνο για την Θεολογική μας Ακαδημία στο Palace
Reception Hall στο Montreal, το οποίο ως γνωστό προσφέρεται δωρεάν από τον ιδιοκτήτη Ν. Τσατά και
τους συνεταίρους του. Υπεύθυνοι για την οργάνωσή του ήσαν ο π. Δ. Αντωνόπουλος, ο π. Π. Παυλάκος
και η κα Μ. Αγραππίδη, B’ Αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά. Συνεργάστηκαν όλοι
οι ιερείς της περιοχής Montreal και τα φιλόπτωχα τμήματα.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, η κα Μ. Αγραππίδη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Laval κ. Χρήστος
Καρυδόγιαννης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Laval, η κα Μ. Ντέρου, Αντιδήμαρχος Montreal, η κα
Ε. Κουτσούγερα, πρόεδρος της Φιλοπτώχου Καναδά, ο Εξοχ. Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. Γ.
Μαρκαντωνάτος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Στο δείπνο παρεκάθησαν περισσότερα από 550 άτομα. Τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν για την
Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία, αλλά ένα σεβαστό ποσό θα δοθεί στο νοσοκομείο Παίδων “St. Justine”.
Ολοι οι ομιλητές, μίλησαν με ενθουσιασμό για το έργο της Θεολογικής μας Ακαδημίας, της Ιεράς μας
Μητρόπολης και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο έργο της Θεολογικής Ακαδημίας, αλλά και
στα προγράμματα της Ιεράς μας Μητρόπολης.
Το όλο βραδινό ήταν υπέροχο και οι παρευρεθέντες έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι. Ηταν όντως μια
οικογενειακή ατμόσφαιρα με πολλή ευλογία του Θεού.

Καθήμενοι από αριστερά, η σύζυγος του νέου πρέσβη στον Καναδά,
ο γεν. πρόξενος Μοντρεάλ κ. Ν. Σιγάλας, ο Εξοχ. πρέσβης
κ. Γ. Μαρκαντωνάτος, ο Μητρ. Σωτήριος και η πρόεδρος
της Φιλοπτώχου Καναδά κα Ε. Κουτσούγερα.

Εκφράζονται προς όλους θερμά συγχαρητήρια και πολλές
ευχαριστίες!
Το δείπνο θα γίνει πάλι στην ίδια αίθουσα, προσφορά των
ιδιοκτητών του Palace Reception Halls, την πρώτη Κυριακή του
Νοεμβρίου του 2015.
Από το Γραφείο της Ι. Μητρόπολης Τορόντο
4 Νοεμβρίου 2014
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Θεμελίωση του ναού του Αγίου Νικολάου
στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων
της 11ης Σεπτεμβρίου
Αντώνης Ανακέφαλος

Σε φορτισμένο συγκινησιακά
κλίμα ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Δημήτριος,ο οποίος τέλεσε τον
αγιασμό με τη συμμετοχή ιεραρχών
και μελών της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής έγινε το μεσημέρι του
Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, ενώ
αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα
προσπάθειες που έχουν γίνει για να
ξεκινήσει το έργο, δεκατρία χρόνια
μετά, καθώς και στην αποστολή του

τοποθεσία και σε περίοπτη θέση,
στον αριθμό 130 της οδού Liberty,
ακριβώς απέναντι από το μνημείο
που δημιουργήθηκε για την 11η
Σεπτεμβρίου.

μέσα στην Ομογένεια και ευρύτερα
στην κοινωνία της Αμερικανικής
μεγαλούπολης. Όπως είπε, «ο Άγιος
Νικόλαος δεν θα είναι πλέον μόνο
μία ελληνορθόδοξη εκκλησία, αλλά
θα γίνει Ιερό Εθνικό Προσκύνημα
για όλους τους Ορθοδόξους, για τον
Ελληνισμό και προσκύνημα για όλο
τον Αμερικανικό λαό».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος σε
συνέντευξη Τύπου, μετά την τελετή,
«ο ναός, ο οποίος σχεδιάστηκε από
τον παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα
Σαντιάγκο Καλατράβα, θα βρίσκεται
σε επίπεδο ψηλότερο κατά δέκα
περίπου μέτρα από το επίπεδο του
δρόμου, στην άκρη ενός χώρου
πρασίνου και θα είναι βασισμένος

Παράλληλα, τόνισε ότι η 18η
Οκτωβρίου είναι ιστορική ημέρα,
μια μέρα που έπλασε ο Θεός για την
Ομογένεια, για την Αμερική και για
όλο τον κόσμο.
Οπως ειπώθηκε, θα οικοδομηθεί ως
«εθνικό προσκύνημα παγκοσμίου
εμβέλειας», σε μικρή μόνο
απόσταση από την αρχική του

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Δημήτριος επεσήμανε ότι «ο ναός
θα αποτελεί τόπο λατρείας και
πίστεως, σημείο σύμβολο ειρήνης,
σημείο παρηγορίας και ελπίδος».

στο ναό της Αγίας Σοφίας της
Κωνσταντινουπόλεως, περίκεντρος,
κυκλοτερής και προσαρμοσμένος
στον μοντέρνο περιβάλλοντα χώρο
στον οποίο κυριαρχούν οι πύργοι
από γυαλί και σίδερο. Ενα σημείο
του κτιρίου θα περιλαμβάνει
αίθουσα περισυλλογής ανοιχτή σε
όλους».

Τόνισε επίσης, ότι θα είναι το
μοναδικό κτίριο που τη νύχτα θα
φωτίζεται από εσωτερικό φωτισμό.
Παρέστησαν Αμερικανοί πολιτικοί
και αξιωματούχοι,εκπρόσωποι
θρησκευτικών κοινοτήτων και
διπλωματών της Ελλάδας και της
Κύπρου.
Ανάμεσα στους παριστάμενους
ήταν οι βουλευτές Κάρολιν Μαλόνι

και Τζέρι Νάντλερ , ο πρώην
γερουσιαστης Πολ Σαρμπάνης,
ο υπουργός Υγείας της Κύπρου,

Φίλιππος Πατσαλής, ο μόνιμος
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον
ΟΗΕ, πρέσβης Μιχάλης Σπινέλλης,
οι γενικοί πρόξενοι Ελλάδας και
Κύπρου, Γιώργος Ηλιόπουλος και
Βασίλης Φιλίππου, ο διευθυντής
του Γραφείου Τύπου της Ελλάδας,
Νίκος Παπακωνσταντίνου,
άρχοντες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και δεκάδες στελέχη
ελληνοαμερικανικών φορέων.
Το πρόγραμμα παρουσίασε η
Ανθούλα Κατσιματίδη, της οποίας
ο αδελφός, Γιάννης Κατσιματίδης,
σκοτώθηκε την 11η Σεπτεμβρίου
2001.
Στην τελετή παρέστη επίσης ο
ιερατικός προϊστάμενος του Αγίου
Νικολάου, Ιωάννης Ρώμας και τα

μέλη του συμβουλίου.
Η ομώνυμη εκκλησία είχε
καταστραφεί ολοσχερώς
ως γνωστόν από την πτώση
των δίδυμων πύργων και θα
ξαναχτιστεί με σχέδια του Ισπανού
αρχιτέκτονα, Σαντιάγο Καλατράβα,
ο οποίος,μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
αναφέρθηκε στο συμβολισμό του
σχεδίου, «σμίγοντας αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά» της Αγίας
Σοφίας και του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού και ότι «θα είναι ένας
οίκος του Θεού, της Αγάπης και της
Ειρήνης»
Ο μικρός Ελληνορθόδοξος ναός
του Αγίου Νικολάου,του οποίου
η παρουσία στο νότιο τμήμα του
Μανχάταν χρονολογείται από 1916,
ήταν ο μόνος ιερός χώρος λατρείας
που καταστράφηκε την 11η
Σεπτεμβρίου 2001.
O νέος ναός υπολογίζεται να είναι
έτοιμος σε 18 με 24 μήνες θα
έχει χωρητικότητα 150 ατόμων
και θα κοστίσει μόνο η ανέγερση
38.000.000 δολάρια.
Όπως ειπώθηκε, θα οικοδομηθεί ως
«εθνικό προσκύνημα παγκοσμίου
εμβέλειας», σε μικρή μόνο
απόσταση από
την αρχική του
τοποθεσία και
σε περίοπτη
θέση, στον
αριθμό 130 της
οδού Λίμπερτι,
ακριβώς
απέναντι από
το μνημείο που
δημιουργήθηκε
για την 11η
Σεπτεμβρίου.
Αν και η
τελετή
θεμελίωσης σηματοδοτεί και την
έναρξη των εργασιών για την
ανέγερση του ναού, εν τούτοις
οι ειδικοί υπολογίζουν ότι οι
εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές
του ερχόμενου έτους. Ο ναός θα
στοιχίσει 38 εκατομμύρια δολάρια
και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί
στα τέλη του 2016, που συμπίπτουν
με την 100ή επέτειο της ιδρύσεως
της κοινότητας του Αγίου Νικολάου.
Το έργο, όπως επεσήμανε ο
Αρχιεπίσκοπος, θα χρηματοδοτηθεί
από τις δωρεές των ομογενών και
των φίλων τους. Μέχρι στιγμής
η Αρχιεπισκοπή έχει εισπράξει
επτά εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι
υποσχέσεις ξεπερνούν τα είκοσι
εκατομμύρια δολάρια.
Η Ελληνική κυβέρνηση, βάσει του

ανακοινωθέντος που διανεμήθηκε
στους εκπροσώπους του Τύπου
έχει προσφέρει $260.000 το 2002
και ότι στην Ελλάδα από τους
τηλεμαραθώνιους και από άλλες
δωρεές έχουν συγκεντρωθεί
$375.000. Παράλληλα, τονίζεται ότι
η κοινότητα του Αγίου Νικολάου
αποζημιώθηκε από την ασφάλεια
του κτιρίου με το ποσό του 1,2
εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία
θα διατεθούν για την ανέγερση του
νέου ναού.
Για την ανέγερση του Αγίου
Νικολάου έχει συσταθεί ειδική
14μελή επιτροπή από αρχιερείς,
κληρικούς και λαϊκούς ενώ την
επίβλεψη των έργων θα αναλάβουν
ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο
Επίσκοπος Αντώνιος και ο Τζέρι
Δημητρίου, μαζί με τον αρχιτέκτονα
Σαντιάγκο Καλατράβα, τον Νικόλαο
Κουτσομύτη, τις εταιρείες Gorton
and Partners και Turner Construction Company.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος
παρουσίασε και τον π. Ευαγόρα
Κωνσταντινίδη, ο οποίος
αναλαμβάνει και τα καθήκοντα του
εκπροσώπου..
Για την ανέγερση του Αγίου
Νικολάου έχει συσταθεί ειδική
14μελή επιτροπή από αρχιερείς,
κληρικούς και λαϊκούς ενώ την
επίβλεψη των έργων θα αναλάβουν
ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο
Επίσκοπος Αντώνιος και ο Τζέρι
Δημητρίου, μαζί με τον αρχιτέκτονα
Σαντιάγκο Καλατράβα, τον Νικόλαο
Κουτσομύτη, τις εταιρείες Gorton
and Partners και Turner Construction Company.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος
παρουσίασε και τον π. Ευαγόρα
Κωνσταντινίδη, ο οποίος
αναλαμβάνει και τα καθήκοντα του
εκπροσώπου Τύπου του ναού.
Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς
τέθηκαν 24 θεμέλιοι λίθοι εκ
μέρους του Ιδρύματος Νικολάου
Μπούρα, του Ιδρύματος Τζαχάρη,
του Ιδρύματος Νιάρχου, του
Ταμείου Πίστεως, των Αρχόντων
του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
της Εθνικής Φιλοπτώχου, της
AHEPA, της κοινότητας του Αγίου
Νικολάου, των οικογενειών Τζον
Παπατζόν, Μάικλ Τζαχάρη, Μάικλ
Σπανού, Μάικλ Ψαρρού, Γουίλιαμ
Ντούκα, Αντριου Λιβέρη, Πίτερ
Πάππα.Τον θεμέλιο λίθο εκ μέρους
των οικογενειών των θυμάτων τον
εναπόθεσε η Ανθούλα Κατσιματίδη.
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Μοσχαράκι
κοκκινιστό
πικάντικο
Υλικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 κιλό μοσχάρι σε μερίδες
1 κρεμμύδι
λάδι
1 κουτί ντοματάκια κονσέρβας
λίγο χυμό ντομάτας
2-3 πιπεριές πράσινες
αλάτι
5-6 σταγόνες worcestershire sauce
5-6 σταγόνες Tabasco

Εκτέλεση:
• Πλένουμε το κρέας, το βάζουμε στην
κατσαρόλα με νερό και το ξαφρίζουμε.
• Εντωμεταξύ, σε μια άλλη κατσαρόλα
ρίχνουμε το λάδι και το ψιλοκομμένο
κρεμμύδι να τσιγαριστεί.
• Στη συνέχεια ρίχνουμε και το κρέας
να τσιγαριστεί και αυτό. Μόλις πάρει
χρώμα από όλες τις πλευρές, ρίχνουμε
τα ντοματάκια, το χυμό ντομάτας, αλάτι,
worcestershire sauce, ταμπάσκο, λίγο νερό
και το αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή
φωτιά.
• Όταν μαλακώσει λίγο, ρίχνουμε τις
πιπεριές κομμένες μπαστούνια (ζυλιέν) και
αφήνουμε να βράσει ώσπου να μαλακώσει
τελείως το κρέας.
Σερβίρουμε με ρύζι ή πατάτες τηγανητές.
Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Οι φίλοι σας
θα ξετρελλαθούν

Μαρούλι με σως έκπληξη
Υλικά:
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκτέλεση:
• Κόβουμε το χοιρινό σε
μερίδες (μεγαλούτσικα
κομμάτια). Αλατοπιπερώνουμε
και βάζουμε στη σακούλα.
• Κόβουμε τα λαχανικά σε
ροδέλες και το τυρί σε κύβους
και μαζί με τα άλλα υλικά τα
βάζουμε και αυτά στη σακούλα,
την οποία κλείνουμε σύμφωνα
με τις οδηγίες, την τρυπάμε
και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο
για 2 ώρες. Προσοχή! Δεν
προσθέτουμε καθόλου νερό.

1 μαρούλι
1 καρότο
2 μικρά αγγουράκια
2 ντομάτες
1 κρεμμύδι
ζάχαρη
ξύδι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
Κόβουμε το μαρούλι και το βάζουμε σε ενα μπολ.Πλένουμε
καλά τα αγγουράκια και τα κόβουμε με τη φλούδα τους σε
κυκλάκια.Μετά ξεφλουδίζουμε το καρότο και με το ειδικό
μαχαιράκι που ξεφλουδίζουμε,το κόβουμε σε λωριδίτσες(όπως
κάνουμε όταν το ξεφλουδίζουμε).Το ρίχνουμε στο μπολ.
Τις ντομάτες τις κόβουμε σε κυβάκια και το κρεμμύδι σε
μισοφέγγαρο.Τα βάζουμε όλα στο μπολ.
Για τη σως:Βάζουμε σε ένα σέικερ 1 κουταλιά της σούπας
ζάχαρη-ξύδι-ελαιόλαδο,τα ανακατεύουμε και περιχύνουμε με
αυτό τη σαλάτα μας.

Χοιρινό στο φούρνο
Υλικά:
• 1,5 κιλό χοιρινό από μπούτι
• 250 γραμ. κεφαλοτύρι (όχι

• 1 κρεμμύδι
• 1 κουτί μανιταράκια
ολόκληρα
• μερικά κλωνάρια σέλινο

πολύ αλμυρό)
• 1 μεγάλη ντομάτα
• 1 μεγάλη πιπεριά

Σερβίρουμε με ρύζι και πράσινη
σαλάτα.

Σάλτσα πέστο
(για ζυμαρικά)
Η συνταγή της σάλτσας αλ
πέστο που σας προτείνω είναι
παραδοσιακή και θέλει μερικά
υλικά που συνήθως δεν έχει
κάποιος που δεν μαγειρεύει
συχνά (όπως βασιλικό,
κουκουνάρια).
Είναι πάντως εύκολο να
τη φτιάξετε και μπορείτε
να ετοιμάσετε μεγαλύτερη
ποσότητα και να τη διατηρήσετε
στο ψυγείο για 1 βδομάδα ώστε
να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Υλικά (για 4 μερίδες ή 170ml
σάλτσας πέστο):

• 1/4 φλυτζ. ελαιόλαδο και 1
κουταλιά επιπλέον (χωριστά)
• 2 σκελ. σκόρδο
• 1/4 κουτ. γλυκού αλάτι
• 2 κουτ. κουκουνάρια
• 1 φλυτζ. φρέσκα φυλλαράκια
βασιλικού (πατημένα σφιχτά
ώστε να χωράει πολλά) και
μερικά φυλλαράκια για το
γαρνίρισμα.
Αν δε βρίσκετε βασιλικό στα
σούπερ μάρκετ, αποκτήστε μια
γλάστρα με βασιλικό (θα σας
χρειαστεί σε πολλά φαγητά) ή
μαδήστε από μια αυλή άλλου
σπιτιού. Η μαγειρική θέλει
θυσίες :-)
• 1/4 φλυτζ. φρεσκοτριμμένη
παρμεζάνα
• 1 1/2 κουτ. φρεσκοτριμμένο
τυρί ρομάνο

Εκτέλεση:
•
Ζεσταίνετε σε ένα
κατσαρολάκι 1 κουταλιά λάδι σε
μέτρια με χαμηλή θερμοκρασία.
Μόλις ζεσταθεί το λάδι, ρίχνετε
τα κουκουνάρια. Τα τσιγαρίζετε
μέχρι να πάρουν ένα ελαφρό
καστανό χρώμα (γύρω στο μισό
λεπτό), ενώ ταυτόχρονα κουνάτε
το τηγάνι συνέχεια για μην
κολλήσουν. Μόλις είναι έτοιμα,
τα στεγνώνετε σε χαρτί κουζίνας
ώστε να απορροφηθεί το πολύ
λάδι.

•
Ξεπλένετε καλά το
βασιλικό, πετάτε τα κοτσάνια,
και τον σουρώνετε. Πατήστε τα
φυλλαράκια του βασιλικού καλά
μέσα στο φλυτζάνι ώστε να
χωρέσει όσο πιο πολλά γίνεται.
•
Βάζετε στο μπλέντερ
τα κουκουνάρια, το βασιλικό, το
σκόρδο και το αλάτι. Τα χτυπάτε
στο μπλέντερ και σιγά σιγά
προσθέτετε και το υπόλοιπο
λάδι αργά και σταθερά, μέχρι
το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο
και τα κουκουνάρια να είναι
ψιλοκομμένα.
•
Αδειάζετε το μείγμα
σε ένα μπωλ και προσθέτετε και
τα τριμμένα τυριά. Ανακατεύετε
καλά.
Η σάλτσα αλ πέστο είναι
έτοιμη. Μπορείτε να τη
φυλάξετε (ή μέρος της που δε
θα χρησιμοποιήσετε) σε ένα
αεροστεγές σκεύος καλύπτοντάς
τη πρώτα με ένα ελαφρύ στρώμα
ελαιόλαδου. Διατηρείται στο
ψυγείο γύρω στη 1 βδομάδα.
Οταν θα τη χρησιμοποιήσετε
ξανά, θα την βγάλετε από
το ψυγείο ώστε να είναι σε
θερμοκρασία δωματίου και όχι
παγωμένη.
Πού τη χρησιμοποιείτε:
Την περιχύνετε σε ζεστά,
βουτυρωμένα ζυμαρικά (π.χ.
λινγκουίνι) και τα ανακατεύετε
πολύ καλά για να πάει παντού
η σάλτσα. Προαιρετικά, ρίχνετε
στα μακαρόνια τριμμένη
παρμεζάνα και γαρνίρετε με 1-2
φυλλαράκια βασιλικού. Δείτε
την αντίστοιχη συνταγή στο site.
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PM to visit New Zealand and Australia

Prime Minister Harper to lead Canadian
delegation to G-20 in Brisbane
Ottawa, Ontario 4 November 2014
Prime Minister Stephen Harper
today announced that he will
travel to New Zealand and
Australia, from November 13 to
16, 2014.
During his first official visit
to New Zealand (November
13-14), Prime Minister Harper
will meet with Lieutenant General the Right Honourable Sir
Jerry Mateparae, the GovernorGeneral of New Zealand, and
Prime Minister John Key. The
Prime Ministers will discuss the
bilateral relationship, as well as
international security issues.
Prime Minister Harper, accompanied by Joe Oliver, Minister
of Finance, will then join leaders
at the G-20 Leaders’ Summit in
Brisbane, Australia (November
15-16). As this year’s host, Australia has anchored the G-20’s
work in the development of
comprehensive national growth
strategies to address continuing
global economic concerns. As
such, leaders are expected to discuss coordinated measures designed to lift economic growth,
bolster financial institutions,
strengthen the global economy,
and create jobs.
On the margins of the Summit,
Prime Minister Harper will hold
bilateral talks with Australian
Prime Minister Tony Abbott and
other G-20 leaders with a view
to advancing key issues of domestic and global importance.
• New Zealand is an important
like-minded partner for Canada
on a broad range of issues,
including security and defence,
migrant smuggling, international
trade, counter-terrorism, landmines, environment, peace support operations, human rights,
indigenous issues, the governance of international fisheries
and oceans, as well as education
and culture.
• New Zealand is identified as
an established market and a pri-

ority in the 2013 Global Markets
Action Plan. Bilateral merchandise trade between the countries
totalled $909 million in 2013.
• Together, the members of the
G-20 account for more than 85
per cent of the world’s economy
and two thirds of the world’s
population, making the G-20 the
premier forum for international
economic cooperation.
• For the last six years, the
G-20 has played a significant
role in mitigating the adverse
effects of the financial and economic crisis that was felt across
the globe in 2008.
• As this year’s host, Australia
has selected two central themes
for the 2014 G-20 Summit:
promoting stronger economic
growth and employment outcomes, and making the global
economy more resilient to deal
with future shocks.
“Canadians feel a natural affinity with New Zealand. The
two countries share common
values and a healthy trade and
commercial relationship, and
collaborate on a wide range of
regional and global issues. I look
forward to meeting with Prime
Minister John Key to build upon
this already fruitful relationship,
and to discuss matters of mutual
importance, including security
and defence, international trade
and counter-terrorism.”
– Prime Minister Stephen Harper
“I look forward to working
with G-20 partners on ways of
further strengthening the global
economy in today’s turbulent
international environment. I also
look forward to sharing with my
colleagues how our Government
has used short-term stimulus
spending, fiscal discipline and
one of the most ambitious free
trade agendas in our history to
balance our budgets and position
Canada for economic success.” –
Prime Minister Stephen Harper

Media Advisory: Supreme Court
of Canada to hear mandatory
minimum cases
November 6, 2014
Ottawa – On November 7, 2014, the Supreme Court of Canada
will hear arguments in R. v. Nur; R. v. Charles. These cases
are an important opportunity for the Supreme Court to provide
guidance to lower courts about how mandatory minimum sentences may constitute “cruel and unusual punishment” under the
Canadian Charter of Rights and Freedoms. The BCCLA is an
intervener in these appeals.
These cases concern the constitutionality of mandatory minimum sentencing for firearms offences under the Criminal Code.
Mr. Nur was charged with one count of possession of a loaded
prohibited firearm and was subject to a mandatory minimum
three-year sentence. Mr. Nur challenged the mandatory minimum on the basis that it violated the Canadian Charter of Rights
and Freedoms. Mr. Charles pled guilty to several firearms-related offences. The Crown sought an increased penalty due to prior
convictions and thus triggered a mandatory minimum five-year
sentence. Mr. Charles also challenged the mandatory sentence
under the Charter.
Last year, the Ontario Court of Appeal heard these cases along
with four others. The Ontario Court of Appeal declared the mandatory minimum sentence in both cases to be unconstitutional
under section 12 of the Charter, which protects against “cruel
and unusual punishment.” These cases were further appealed to
the Supreme Court of Canada.
The BCCLA has been a long-standing opponent of mandatory
minimum sentencing. Earlier this year, the BCCLA released a
comprehensive report outlining concerns about the financial,
social and legal implications of mandatory minimum sentencing. The report calls for evidence-based policy making in the
criminal law, while drawing attention to the proliferation of
mandatory minimum sentences in Canada. Such sentences were
at one time an exception in our justice system, but Canada is
now second only to the United States in the number and scope of
offences that carry mandatory minimum sentences. Mandatory
minimum sentencing in Canada is at an all-time high even as
crime rates have been dropping steadily, and are at their lowest
point since the early 1970s.
In these cases, the BCCLA is proposing to the Court a framework for determining the constitutionality of mandatory minimums that will take into account the fundamental principle of
sentencing: that a sentence be proportionate to the gravity of the
offence and the degree of responsibility of the offender. In the
BCCLA’s view, mandatory minimum sentencing is a one size
fits all approach to a process that must be individualized and
contextual for it to be meaningful.

www.contemporaryrailings.com

STATEMENT
BY THE PRIME
MINISTER OF
CANADA ON
THE DEATH
OF A CANADIAN ARMED
FORCES MEMBER
Date: November 6, 2014
Prime Minister Stephen Harper
today issued the following
statement on the tragic death of
a Canadian Armed Forces member following a training accident
that took place last Monday at
Canadian Forces Base Wainwright in Alberta:
“I learned with deep sadness
today that Private Steven Allen
passed away yesterday from
injuries he sustained following
a training accident last Monday
at Canadian Forces Base Wainwright, which also left a second
soldier injured.
“On behalf of all Canadians,
Laureen and I offer our deepest condolences to the family,
friends and colleagues of Private Steven Allen. We also offer
our prayers for the quick recovery of the other injured member
of the Canadian Armed Forces.
“This tragic incident reminds
us of the trials that our brave
men and women in uniform go
through as they train to defend
our freedoms and liberties.
“Private Allen lost his life in
the line of duty. We will honour
and remember his service to
Canada.”
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Αναβολικά σε γήπεδο
των Χανίων

ÁèëçôéêÜ

Επιμέλεια: Δημήτρης Σαμόλης Δημοσίευση: 11 Νοε. 2014

Διαστάσεις παίρνει η είδηση ότι σε γήπεδο
των Χανίων βρέθηκε σύριγγα και κουτί
που εμπεριείχε απαγορευμένες ουσίες. Τι
λέει στο Sport24.gr ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Χανίων, Γιώργος Βούρβαχης.

Έτσι το έζησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ
Δημοσίευση: 07 Νοε. 2014

Δεν ήθελαν και πολύ... για να πάρουν φωτιά οι πάνω από 2.000 οπαδοί του
ΠΑΟΚ που βρέθηκαν χθες (6/11) στο “Αρτέμιο Φράνκι”.
Το γκολ του Μάαρτεν Μάρτενς, μπορεί τελικά να μην χάρισε τη νίκη στον
“Δικέφαλο”, αλλά όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του Sport24.gr όσοι
ταξίδεψαν στην Φλωρεντία το χάρηκαν και με το παραπάνω.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΣ
Βέβαια, το πάρτι είχε ξεκινήσει πολλές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα και συνεχίστηκε κατά την
διάρκεια και μετά το τέλος του. Οι περισσότεροι αψηφώντας την βροχή που έπεφτε έβγαλαν τις
μπλούζες τους και... χόρευαν μέσα στην βροχή.
Το γκολ του Βέλγου ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα για εκείνους που έβλεπαν τους παίκτες της
αγαπημένης τους ομάδας να τα δίνουν όλα για το θετικό αποτέλεσμα.Τον λόγο έχει η εικόνα...
Έτσι προκρίνεται ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 με την Φιορεντίνα στην Ιταλία και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της
πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” χρειάζεται δυο νίκες
για να περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση, αρκεί να μην έχει νικήσει η Γκινγκάμπ την Φιορεντίνα,
όπερ σημαίνει ότι εκεί έχει και δεύτερο εμπόδιο να υπερβεί.
Ο ΠΑΟΚ είναι στο -3 από την Γκινγκάμπ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Αν την επόμενη
αγωνιστική νικήσει εκτός έδρας την -αδιάφορη βαθμολογικά- Ντιναμό Μινσκ και την 6η
αγωνιστική στην Τούμπα την Γκινγκάμπ, θα περάσει αν οι Γάλλοι δεν νικήσουν τους Ιταλούς.
Αν έχει νικήσει η γαλλική ομάδα
τη Φιορεντίνα και η διαφορά
παραμείνει στο -3, τότε δεν θα
φτάνει η νίκη στον ΠΑΟΚ, αφού
θα χρειαστεί να καλύψει και το
0-2 του πρώτου αγώνα.

Η βαθμολογία:
Φιορεντίνα 10
Γκινγκάμπ 7
ΠΑΟΚ 4
Ντιναμό Μινσκ1
5η αγωνιστική:
27 Νοεμβρίου: Ντιναμό ΜινσκΠΑΟΚ (20:00)
27 Νοεμβρίου: ΓκινγκάμπΦιορεντίνα (20:00)
6η αγωνιστική:
11 Δεκεμβρίου: ΠΑΟΚΓκινγκάμπ (22:05)
11 Δεκεμβρίου: ΦιορεντίναΝτιναμό Μινσκ (22:05

Την περασμένη Τετάρτη (5/11) στο γήπεδο Νεροκούρου, στα
Χανιά, διεξήχθη παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα σε δύο τοπικές
ομάδες. Την επομένη το πρωί οι καθαρίστριες βρήκαν έξω
από τα αποδυτήρια μια σύριγγα καθώς και ένα κουτί με
απαγορευμένες ουσίες.
Κινητοποιήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τους αρμοδίους
για την εξέλιξη αυτή. Δεν έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία
γνωστά, για αυτό το Sport24.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, Γιώργο
Βούρβαχη, ο οποίος ανέφερε αρχικά: ‘’Ενημερώθηκα
για αυτό σήμερα (11/11) το πρωί. Ασφαλώς και δεν είναι
καθόλου ευχάριστο να μαθαίνεις ότι σε γήπεδο βρίσκονται
απαγορευμένες ουσίες. Πρόκειται για τεστοστερόνη, βάση
της ενημέρωσης που έχω. Εγώ βγήκα και μίλησα δημόσια για
το συγκεκριμένο ζήτημα, κάνοντας έκκληση σε όλους τους
ποδοσφαιριστές να αποφύγουν τέτοιου είδους κινήσεις.
Φυσικά και δεν έχουμε ένδειξη ότι κάποιος από τους παίκτες
έκανε χρήση της ουσίας αυτής. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο ίδιο
γήπεδο, το οποίο είναι σε ερημική περιοχή, έγινε άλλο παιχνίδι
την Κυριακή (2/11) το απόγευμα. Και το πρωί της ίδιας μέρας
ξαναβρέθηκε έξω από τα αποδυτήρια ανάλογη ουσία’’.
Πρόσθεσε λέγοντας: ‘’Θα πρέπει να κινητοποιηθεί η
Αστυνομία, να δει ποιοι κινούνται στη γύρω περιοχή, ώστε
να μην παρεισφρύουν από εδώ και πέρα τέτοια στοιχεία’’. Ο
Χρήστος Βούρβαχης, μάλιστα, είχε βρεθεί την περασμένη
Τετάρτη στο γήπεδο του Νεροκούρου, καθώς ήταν
προσκεκλημένος για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
Πηγή: Sports.gr

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá 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 ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Statement by the Prime Ανέκδοτα
Minister of Canada on
Remembrance Day
O ηλεκτρολόγος και η…
γυναίκα του !!!

Ottawa, Ontario November 11, 2014

Prime Minister Stephen Harper today
issued the following statement to mark
Remembrance Day:

Καθώς έφευγε από το σπίτι ο
άντρας ακούει την φωνή της
γυναίκας του…

- Αντρα μου, έλα να φτιάξεις τη
λάμπα που κάηκε στην κουζίνα.
- Και τι είμαι εγώ;
Ηλεκτρολόγος;

Την άλλη μέρα…
- Αντρούλη μου, ο κήπος
“Today we remember the courage and dedication of the Canaχρειάζεται κλάδεμα.
dian men and women who have fought valiantly over the years - Και τι είμαι εγώ, ρε γυναίκα;
to defend our freedom and rights, making it possible for us to Κηπουρός;
Την επομένη…
- Αντρούλη, έλα σε παρακαλώ
να φτιάξεις το νιπτήρα που
στάζει.
- Και τι είμαι εγώ, ρε γυναίκα;
Υδραυλικός;
Ύστερα από μια εβδομάδα,
επιστρέφει στο σπίτι ο σύζυγος
μετά τη δουλειά
και βλέπει ότι ο κήπος είναι
κουρεμένος, η λάμπα αλλαγμένη
και ο νιπτήρας δε στάζει.
- Τι έγινε, ρε γυναίκα; Τα
έφτιαξες;
live in a peaceful, democratic country where we enjoy one of - Όχι, δεν τα έφτιαξα εγώ αλλά
ο γείτονάς μας. Αλλά, για να
the best qualities of life in the world.
του το ανταποδώσω, ήθελε είτε
να του φτιάξω μια τούρτα με
“For the past two centuries, hundreds of thousands of Cana- φράουλες και σαντιγί
dians have earned enormous respect – at home and abroad – είτε να με γα......σει,!

by answering the call to fight against tyranny and evil around
the world in engagements such as the First and Second World
Wars, the Korean War, Afghanistan and many other international military operations. Those who fought so valiantly in these
battlefields are still honoured and remembered in places such as
Vimy Ridge, Ypres, Normandy, Sicily, Hill 355 in Korea, and
Kandahar to name a few. Many made the ultimate sacrifice.
“It is our duty to remember the Canadians who so selflessly
defended our freedom. That is why the commemorations of the
100th anniversary of the First World War and the 75th anniversary of the Second World War are two of the major milestones
on the Road to 2017. As we recall our proud history, let us also
remember how early Canadians, First Nations and Métis people
fought together like never before in the War of 1812 to repel an
American invasion, laying the foundation for an independent
Canada.

“Remembrance Day also provides an opportunity to pay tribute
to the daunting sacrifices made by Canadian families who were
forced to endure their loved ones being away at war and dangerous missions abroad. Let us recall the unfailing support they
provided to those on the front lines, the thousands of letters and
care packages, and the dedication of those who worked in support of the effort back at home.

- Και του έφτιαξες την τούρτα;
- Και τι είμαι εγώ;
Ζαχαροπλαστείο;
Η ξανθιά, τα φανάρια και ο
Πακιστανός
Μια ξανθιά οδηγεί το
αυτοκίνητο της και σε κάποιο
φανάρι εμφανίζεται ο σχετικός
Πακιστανός για να της
καθαρίσει το τζάμι…
Το τζάμι είναι καθαρό και η
κοπέλα του δίνει 50 λεπτά και
του κάνει νόημα να μην το
καθαρίσει.
Ο Πακιστανός ενθουσιάζεται
και της λέει με σπασμένα
ελληνικά:

- «Κυρία, είστε πολύ όμορφη.»
Η ξανθιά συνεχίζει τον δρόμο
της, και στο άλλο φανάρι πάλι
τα ίδια. Ο ίδιος Πακιστανός
“On this solemn occasion, let us celebrate the brave men and κάνει πάλι να της πλύνει
το τζάμι, του δίνει πάλι 50
women of the Canadian Armed Forces carrying on today in the
λεπτά, και ακούει πάλι το ίδιο
proud tradition of their forebears, defending freedom in places κομπλιμέντο.

such as Iraq, Eastern Europe and the Mediterranean Sea.
“Members of the Canadian Armed Forces have the honour to
wear a uniform that is recognized across the world as a symbol
of courage and democracy. The recent deadly attacks on Warrant Officer Patrice Vincent and Corporal Nathan Cirillo, who
were targeted simply because they proudly wore this uniform,
only strengthens Canada’s resolve to keep fighting against those
who would deny our liberties and freedoms, and who have a
complete disregard for human lives.

Αυτή η ιστορία συνεχίζεται και
στα επόμενα 5-6 φανάρια…
Πάντα ο ίδιος Πακιστανός, και
με το ίδιο κομπλιμέντο, οπότε η
κοπέλα δεν αντέχει και του λέει:
- «Κοίταξε, θα σου δώσω 5
ευρώ, αρκεί αν μου πεις πως το
κάνεις και εμφανίζεσαι σε κάθε
φανάρι.»

“We can never repay the debt we owe to the intrepid men and - «Κυρία», λέει αυτός, «αν μου
women who paid for our freedom with their lives, but we can δώσετε 5 ευρώ, θα σας πω πως
remember their enormous sacrifices and pay tribute to their να βγείτε από την πλατεία…»
bravery and patriotism.
Γαμπρέ μου...

“Lest we forget.”

Αγαπητέ Νώντα, Δεν μπορώ να

κοιμηθώ από τότε που διέλυσα
τον αρραβώνα σου με την
κόρη μου. Θα μπορέσεις να με
συγχωρέσεις;
Η αλήθεια είναι ότι ήμουν
υπερβολικά αρνητικός σχετικά
με το πανκ κούρεμά σου, τα
τατουάζ και τα σκουλαρίκια στη
μύτη σου.
Έχω συνειδητοποιήσει πια ότι οι
μοτοσυκλέτες δεν είναι και τόσο
επικίνδυνες και δεν έπρεπε να
αντιδράσω έτσι όταν έμαθα ότι
δεν έχεις δουλέψει μία μέρα στη
ζωή σου.
Είμαι σίγουρος ότι όσοι
κοιμούνται στα παγκάκια του
πάρκου το βράδυ δεν είναι και
τόσο κακοί. Στην απόφασή μου,
μέτρησε η αγάπη της για σένα,
που, αν και μόνο 18, προτιμά να
σε παντρευτεί, αντί να πάει στο
Χάρβαρντ με υποτροφία.
Δεν μαθαίνεις τα πάντα από τα
βιβλία σε αυτή τη ζωή.
Καμιά φορά ξεχνάω πόσο
συντηρητικός είμαι.
Παραδέχομαι ότι έκανα λάθος.
Τώρα έχω μετανοιώσει και έχεις
την ευλογία μου να παντρευτείς
την κόρη μου.
Φιλικά Ο μέλλων πεθερός σου
Υ.Γ. Συγχαρητήρια για τα
20.000.000 ευρώ που κέρδισες
στο Λόττο.
Το άλλο σαλάμι
Μπαίνει μια αδερφή στο
χασάπικο της γειτονιάς:
- Καλημέρα σας κύριε χασάπα.
Θα με δώκετε καλέ ενα σαλάμι
αέρος;
- Μμμμ, πόσο θες;
- Θα πάρω ολόκληρο το τεμάχιο,
ευχαριστώ.
- Μμμμ, να το κόψω φέτες;
- Όχι καλέ, τι τον πέρασες τον
κώλο μου, κουμπαρά;
Που είναι η διαφορά
O κυρ-Κώστας και η κυραΦρόσω είναι παντρεμένοι εδώ
και πενήντα χρόνια και τώρα
είναι περασμένα 70.
Όλη του τη...ζωή ο κυρ-Κώστας
ήθελε ένα ζευγάρι παπούτσια
από δέρμα κροκόδειλου και
έκρινε πως είχε φτάσει πια η
ώρα να τα κάνει δώρο στον
εαυτό του.
Όταν επέστρεψε σπίτι,
φορώντας τα καινούργια του
παπούτσια, είπε στην κυραΦρόσω:
- “Λοιπόν, βλέπεις κάτι
διαφορετικό πάνω μου;”
- “Τι θα μπορούσε να είναι
διαφορετικό; Κάθε μέρα
φοράς το ίδιο πουκάμισο και
το ίδιο παντελόνι. Που είναι η
διαφορά;”
Ο κυρ-Κώστας δεν το έβαλε
κάτω. Χωρίς να πει κουβέντα,
πήγε στο υπνοδωμάτιο, γδύθηκε
και βγήκε έξω μη φορώντας
τίποτε άλλο παρά τα καινούργια
του παπούτσια.

- “Τώρα Φρόσω, βλέπεις κάτι
διαφορετικό;”, τη ρώτησε..
- “Που είναι η διαφορά, Κώστα
μου; Κρέμεται προς τα κάτω
όπως και κάθε μέρα.”
Προσβεβλημένος και
θυμωμένος, ο κυρ-Κώστας
φώναξε:
- “Και ξέρεις ΓΙΑΤΊ κρέμεται
προς τα κάτω; Γιατί κοιτάζει τα
καινούργια μου παπούτσια!”
Η κυρα-Φρόσω σήκωσε τους
ώμους λέγοντας:
- “Ε, έπρεπε να αγοράσεις
καπέλο!”
Πλαστική
Μια νέα γυναίκα έπαθε κάτι
τρομερά εγκαύματα, ειδικά στο
πρόσωπο, σ’ ένα δυστύχημα.
Οι γιατροί δε βρίσκανε δέρμα
άκαυτο επάνω της, για να της
κάνουν πλαστική και να της
φτιάξουν το πρόσωπο κι ο
άντρας της αποφάσισε να της
“δωρίσει” δέρμα απ’ τον πισινό
του.
Μετά απ’ την επιτυχημένη
επέμβαση όλοι συμφωνούσαν
ότι η νέα γυναίκα ήταν πάλι
όσο όμορφη ήταν και πριν το
δυστύχημα.
Μια μέρα όμως η γυναίκα
ξέσπασε σε λυγμούς.
- Τι συμβαίνει; ρώτησε ο άντρας
της ξαφνιασμένος
- Έχω πολύ συγκινηθεί απ’ αυτό
που έκανες για μένα, του λέει
αυτή.
- Έλα τώρα, μωρό μου. Σ’
αγαπάω τόσο πολύ, που θα
‘κάνα ό,τι περνάει απ’ το χέρι
μου για σένα, της λέει αυτός,
αγκαλιάζοντάς την.
- Πώς μπορώ να σου ξεπληρώσω
τέτοιο πράμα; ρωτάει αυτή.
- Δε χρειάζεται, της λέει ο
άντρας της. Δεν μπορείς να
φανταστείς τη ικανοποίηση που
παίρνω, όταν βλέπω τη μητέρα
σου να σε φιλάει στο μάγουλο.

***
* Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
που επιτρέπεται το κάπνισμα
στις
καφετέριες και απαγορεύονται
τα τασάκια.!!!

***
* Κι εκεί που έπινα χαλαρά τον
καφέ μου στην παραλία, βλέπω
Γερμανούς
τουρίστες και τρελάθηκα!
Καλά, αυτοί δεν πρέπει να
δουλεύουν για να
μας δανείζουν;;;
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«ALEXANDER THE GREAT»
ASSOCIATION OF NORTHERN
GREECE (MACEDONIA &
THRAKI) OF BC
Το Σάββατο 25η Οκτωβρίου 2014, στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο 4500
Arbutus Street, ο σύλλογος Μακεδόνων της Β.Κ., όπως κάθε χρόνο τιμά
την 28η Οκτωβρίου 1940, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912
και τον πολιούχο της πόλης Θεσσαλονίκη τον Άγιο Δημήτριο. Είναι λοιπόν
τριπλή γιορτή και την γορτάζουν με χορό, μουσική, με πολύ ενθουσιασμό και
υπερηφάνεια. Το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου με την τοπική εθνική
ενδυμασία της Μακεδονίας μας χόρεψαν και ενθουσίασαν τον κόσμο,
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Προξενικός Λιμενάρχης στο Βανκούβερ
κ. Γ. Γιννάκης με την σύζυγό του Ξένια, η πρέδρος της ελληνικής
κοινότητας κα Εφη Κερασιότη με τον σύζυγό της και λίγο αργότερα ήρθε
ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δημ. Παρτσάφας, με την πρεσβυτέρα Είρήνη,με
τον ψάλτη και τους γονείς του, ο π. Δημήριος Κόλιας με την πρεσβυτέρα
από την Αικατερίνη.Λόγω απουσίας της προέδρου του Συλλόγου κας Ρένας
Νικολαϊδη την αντικατέστησαν αξιοπρεπώς ο κ. Βασίλης Φιλιτόγλου και ο
Δημήτρης Χαραλαμπίδης. Τον πανηγυρικό λόγο έβγαλε η κα Ρούλα Λιάσκα
τονίζοντας τα εξής:
«Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη
και φίλοι του συλλόγου, αγαπητά παιδιά.
Καλησπέρα σας.
Με βαθειά συγκίνηση και εθνκή υπερηφάνεια
σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου
του
συλλόγου
«Μέγας
Αλέξανδρος» Μακεδονίας και Θράκης στον 39ο
ετήσιο χορό μας που γίνεται για τις εθνικές μας
επετείους 26ης Οκτωβρίου 1912 απελευθέρωση
Θεσσαλονίκης, 28ης Οκτωβρίου 1940 το
ιστορικό «ΟΧΙ» καθώς και για την γιορτή του
H κα Ρούλα Λιάσκα

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

Dinner with Santa
Santa Claus is coming to town! Come and enjoy pizza & pasta,
photos with Santa, Face painting, holiday arts & crafts and more!
Friday, December 5th, 2014
5:30 pm to 8:30 pm (Dinner served at 6 pm)
Hellenic Community Center, 4500 Arbutus Street, Vancouver
Adults: $20 Children 3 and up: $15 2 and under: Free
Tickets available at HCV office
Or email paidikosyllogo@gmail.com
Hosted by: Paidiko Syllogo

HO

HO

HO

11 Γνώμη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΝΩΜΗ» ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ
ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΤΗΛ:778-688-3156

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
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

12 Γνώμη
«ALEXANDER THE GREAT» ASSOCIATION OF
NORTHERN GREECE (MACEDONIA & THRAKI)
OF BC.
(Συνέχεια από σελίδα 10)

Αγίου Δημητρίου προστάτη και πολιούχο της Θεσσαλονίκης.
«Σήμερα θα πανηγυρίσουμε με υπερηφάνεια και εθνική έξαρση τις μεγάλες
αυτές μέρες της φυλής μας, τους μεγάλους αυτούς ιστορικούς σταθμούς που
το έθνος ενωμένο μεγαλούργησε για την δόξα και την ελευθερία.
Ο μήνας Οκτώβριος είναι μήνας επικός για τον ελληνισμό, εκφράζει μία
διαρκή πορεία του ελληνισμού μέσα στο χρόνο και στο χώρο προς ένα
απαρασάλευτο και μη διαπραγματεύσιμο ιδανικό την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Τριπλή γιορτή γιορτάζουμε, ευλογημένη και ευτυχισμένη η 26η Οκτωβρίου
1912 απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ημέρα της γιορτής του Αγίου
Δημητρίου Πολιούχου και προστάτη της Θεσσαλονίκης, μεγάλη μέρα για
την Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη την Ελλάδα. Η απελευθέρωση της
συμπρωτεύουσας και συμβασιλεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η
κορωνίδα των Βαλκανικών Πολέμων για την απελευθέρωση των σκαβωμένων
ελληνικών πατρίδων σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, εκπλήρωσε το όνειρο να
ενώση με το αίμα των παιδιών του την κομματιασμένη αλυσίδα της ιστορικής
συνέχειας.
Το πνεύμα του 12-13 ένωσε την Ελλάδα με τις παγκόσμιες υποθέσεις. Εκείνο
το πνεύμα έσπρωξε την φυλή μας κοντά πολύ κοντά στον προθάλαμο της
Μεγάλης Ιδέας. Και η 28η Οκτωβρίου του 1940 είναι η μέρα που το Έθνος
μ΄ένα σώμα βροντοφώνησε «ΟΧΙ» στη φασιστική εισβολή είναι άλλη μιά
μεγάλη μέρα της φυλής μας, μια επέτειος, ένας θρύλος, ένας επικός αγώνας.
Το «ΟΧΙ» του 1940 κοσμεί ανξίτηλα την ιστορία μας γιατί ήταν η μυριόστομη
η ομοψυχία και ομόφωνη μονολεκτική απάντηση της ελληνικής ψυχής. Γιατί
η Ελλάδα μας στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας κάνει τις αποφάσεις
μας να φαίνονται σωστές αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η μεγάλη δύναμη
του κάθε Έλληνα σε τέτοιες στιγμές, τον κάνει γίγαντα, κάστρο άπαρτο
δημιουργό ιστορίας μοναδικής στον κόσμο, είναι η «Ακατάλυτη Ελληνική
Ψυχή».
Το θαύμα το ελληνικό ήταν μια καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην
καθυστέρηση και τελική αποτυχία της Γερμανικής επίθεσης στη Ρωσία.
Άν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή που έγινε από τους έλληνες 216 ημέρες,
η εξέλιξη του πολέμου θα ήταν διαφορετική. Μ’ αυτή την αναφορά στο
παρελθόν η εθνική μας συνείδηση φωτίζεται από τους προβολείς της ιστορικ΄ς
μας μνήμης και γίνεται αφορμή απολογισμού και πηγή φρονηματισμού.
Αναζωοπυρώνεται το εθνικό συναίσθημα και το αίσθημα της ευθύνης για να
συνεχίσουμε τους αγώνες μας με σύνεση, οόνοια και επαγρύπνηση στα εθνικά
μας δίκαια. Να διαφυλάξουμε την ιστορική μας συνέχεια και πολιτιστική μας
κληρονομιά, τη Ορθδοξία και τον Πολιτισμό μας.
Παράλληλα όμως πρέπει ν’ αποτίσουμε με φόρο τιμής και να μην
λησμονήσουμε ποτέ τις ατελείωτες φάλαγγες των ηρώων και μαρτύρων μας
που με το αίμα τους πότισαν το δένδρο της ελυθρίας μας.
Νοιώσε ίσαμε το βάθος της καρδιά σου, οι ήρωες του Έθνους τι σημαίνουν
και πόσα εσύ χρωστάς σ΄αυτούς και τι από σένα περιμένουν.
Ζήτω η 26η και 28η Οκτωβρίου 1912-1940.
Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα μας
Ζήτω η ελευθερία».
Μετά την πατριωτική αυτή ομιλία της κας Λιάσκας που χειροκροτήθηκε
από τους παρευθέντες, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εορτάζοντες έκοψαν
την τούρτα εορταζοντων. Στη συνέχεια τραγούδησε η πρεσβυτέρα του π. Δ.
Κόλια από την Αικατερίνη το τραγούδι “ Η Μακεδονία του παλιού καιρού
του Γ. Νταλάρα. Ακολούθησε χορός κα κέφι μέχρι αργά.
Κ. Καρατσίκης

Μιά ευχάριστη στιγμή του π.Δημ. Παρτσάφα να συνομιλεί ευχάριστα
με την πρόεδρο της Κοινότητας Βανκούβερ κα Έφη Κερασιότη και
του Δικηγόρου κ. Αναστάση Μαραγκού.

Αριστερά:
O εορταζόμενος
σήμερα 25
Οκτωβρίου 2014
Ο Δημήτρης
(Jim)
Χαραλαμπίδης
με την σύζυγό
του Στέλλα
στο χορό
των Μακεδόνων.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
«ΖEΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ
13181 96th Avenue Surrey B.C. Τηλ:604-496-5099
Tην Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της
εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Σούρεη, συνήλθε γενική
ετήσια συνέλευση των μελών στη λέσχη τους (στο σπίτι που βρίσκται στο
προαύλιο της εκκλησίας).

Η Γενική συνέλευση άρχισε με το καλωσόρισμα του Προέδρου κ.
Κωνσταντίνου Κοντογιαννάτου και την αναφορά του. Στη συζητηση που έγινε
μετά την αναφορά του προέδρου, ο κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος ζήτησε να του
εξηγήσουν, για το ταξίδι που διοργάνωσε ο Σύλλογος στη Βικτώρια με έξοδα

του συλλόγου. Στο θέμα αυτό έλαβαν μέρος στη συζήτηση και άλλα μέλη του
συλλόγου και πάρθηκε απόφαση ότι στο μέλλον παρόμοιες εκδηλώσεις με έξοδα
του συλλόγου
θα πρέπει να
έχει
παρθεί
απόφαση από
την
Γενική
Συνέλευση του
συλλόγου.
Στη συνέχεια
εκλέχθηκαν
επιτροπές
εφορευτικής
και εξλεγκτικής
για την διε ξ α γ ω γ ή
εκλογών για
νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που
δέχτηκαν να υπερητίσουν τον σύλλογο είναι: 1) Κοντογιαννάτος Κων/νος, 2)
Μαργαρίτης Γεώργιος, 3) Κωσταντή Μαρία, 5)Μοσχονάς Παναγιώτης, 6
)Καρατσίκης Κων/νος, 7) Κοτσιφάκης Νικόλαος, 8) Λούβρος Τρύφωνας,
9) Μανωλοπούλου Λούλα.
Εξελεγκτική Επιτροπή:Πανάγος Γεώργιος, Κλωναράκης Χρήστος, και
Γιαννακόπουλος Γεώργιος,
Εφορευτική Επιτροπή:Ντόκολας Κων/νος, Σάββας Κότης, Καλτσίδης
Παύλος.

Κ. Καρατσίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος «ΑΡΤΕΜΗΣ» CAN-HELLENIC ROD &
GUN CLUB, κάνει γνωστό στα μέλη του
συλλόγου ότι την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
2014, και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα της
Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ 4641 Boundary Rd., θα γίνει η Ετήσια
Γενική Συνέλυση του συλλόγου και παρακαλούνται
όπως παραευρεθούν όλα τα μέλη του συλλόγου.
Εκ του Δ. Συμβουλίου

Την Κυριακή 9ης Νοεμβρίου 2014 ο νέος ιερέας π. Κωνσταντίνος Καλτσίδης της
κοινότητας Σούρεη της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης , παρουσίασε στο
εκκλησίασμα την εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας με τους νεομάρτυρες Ευρυτάνες,
την οποίαν αφιέρωσε στην εκκλησία ο επιχειρηματίας κ. Θανάσης Νικόπουλος και
η σύζυγός του Βασιλική από το Καρπενήσι.

Άνω: Δύο ακόμη στιγμιότυπα από την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, παρατηρήσαμε
με τον νέο ιερέα στο ιερό μπαινόβγαιναν νερά παιδιά και το ιερό έμοιαζε σαν να είναι κυψέλη που
μπαινο-έβγαιναν μέλισσες.
Συγχαρητήρια στον π. Καλτσίδη, και ευχόμαστε στο έργο του να βρεί και την κατάλληλη υποστήριξη
από τα μέλη για να μπορέσει να ορθοποδήσει και αυτή η μικρή κοινότητα που σιγά σιγά μεγαλώνει,
και έχει περάσει πολλές μπόρες μέχρι σήμερα. Εμείς είμαστε πάντοτε κοντά σε όλους τους ιερείς και
προέδρους κοινοτήτων που αποσκοπούν και δουλεύοθν για την πρόοδο των κοινοτήτων τους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
Συγγραφέας: Βασίλης
Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Θέντα
Μιμηλάκη
Εκδόσεις: Κόκκινη κλωστή
δεμένη
Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι μια
ηρωίδα γνωστή. Η συγκεκριμένη
Κοκκινοσκουφίτσα όμως
είναι λίγο διαφορετική. Είναι
σημερινή. Θα μπορούσε να
είναι ένα οποιοδήποτε παιδί.
Ένα παιδί που φοβάται να
πάει στο δάσος. Προσπαθεί να το πει, αλλά την τελευταία στιγμή
αλλάζει γνώμη. Οι εντολές της μαμάς είναι ξεκάθαρες και η
Κοκκινοσκουφίτσα ξέρει τι πρέπει να κάνει αλλά δεν μπορεί.
Φοβάται.
Μια παραμυθένια ιστορία που μπορεί να διαβαστεί από μικρούς και
μεγάλους. Είναι σημαντικό το παιδί να μιλήσει για τους φόβους του.
Μόνο έτσι θα καταφέρει να τους νικήσει για πάντα.
ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΝΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙ
Συγγραφέας: Εύα Κασιάρου
Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
Εκδόσεις: Παρρησία
Είναι αλήθεια πως μια τυχαία στιγμή
μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου.
Έτσι έγινε και σε αυτή την ιστορία.
Ο Νίκος συναντά τον φίλο του
Αντώνη, στην αποθήκη του παλιού
αρχοντικού του για να φτιάξουν μια
«βόμβα» που θα διαλύσει την πόλη.
Ο Ανέστης κρύβεται πίσω από μια
παλιά, ξεχαρβαλωμένη ντουλάπα
και παρακολουθεί τις κινήσεις τους.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για κακή
του τύχη, ένα μυρμήγκι άρχισε
να περπατάει πάνω στη μύτη του.
Σηκώνει το χέρι να το πετάξει μακριά. Αυτή η κίνηση στάθηκε
μοιραία.
Οι απειλές δεν έχουν σταματημό, οι κουμπαράδες σπάνε και το
μυστήριο με το φάντασμα στην αποθήκη παραμένει άλυτο. Ή μήπως
όχι;

Το Ποίημα που δημοσιεύουμε
είναι του Βασίλη Πανταζή
αφιερωμένο στον π. Δημ.
Παρτσάφα το οποίον απήγγειλε
προσωπικά ο ίδιος, την
βραδιά στο επίσημο δείπνο
της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ προς τιμή
των 40 ετών υπηρεσίας του
στην Κοινότητα, που είχε γίνει
την Κυριακή 12 Οκτωβρίου
2014.
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡ
ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΑΡΤΣΑΦΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
Σήμερα ήρθαμε εδώ τον ΦΑΔΕΡ να
τιμήσουμε
Μ’ ένα μεγάλο ευχαριστώ και να
αποχαιρετίσουμε
Θάθελα με τους στίχους μου δυο
λόγια ν’ ακουστούνε
40 χρόνια λειτουργός ΠΑΤΕΡ σ’
ευχαριστούμε
Θέλω καθένας από σας να Σφίξει
την καρδιά του
γιατί αποχωρίζονται πατέρας με
παιδιά του.
Με δάκρυα συγκίνησης στα μάτια
κυλούνε
ΠΑΤΕΡ ΠΑΡΤΣΑΦΑ σήμερα σε
αποχαιρετούμε.
Όταν με λύπη μάθαμε δεν θάσαι πια
μαζί μας
εδάκρυσαν τα μάτια μας έκλαψε η
ψυχή μας.
40 χρόνια πέρασαν που είμαστε
μαζί σου
Δεν θα ακούμε πια συχνά την
όμορφη φωνή σου.
Δεν θα σε βλέπουμε συχνά με άμφια
ντυμένος
Και ο Άι Γιώργης εκεί ψηλά θα
στέκει λυπημένος.
Έτσι το θέλει ο Θεός σε σύνταξη να
βγούμε
‘Οταν ασπρίσουν τα μαλλιά για να
ξεκουραστούμε.
Πάντοτε ήσουν πρόθυμος μετείχες
στη χαρά μας
μας πάντρεψες στην ξενιτιά
βάπτισες τα παιδιά μας.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Φεύγεις από την θέση που χρόνια
την κρατούσες
Τους χριστιανούς κοινώναγες και
εξομολογούσες.
Χριστίνα
Γαλιάνδρα
Strada

Ήσουνα πάντα ταπεινός και άξιος
ΠΑΤΕΡΑΣ
Χαρές και πίκρες γνώρισες μα
τ΄άβγαλες εις πέρας.
Ίσως να σε πικράναμε καμιά φορά
ΠΑΤΕΡΑ
Κακία δεμ κρατήσατε ΕΣΥ κι η
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ.

Φωτοδέκτης
Βαθύτερη του Ωκεανού η αγωνία.
Ουρλιάζεις στο κλουβί της λογικής γυρεύοντας την μεταμόρφωση .
Σίδερα οι φόβοι.
Παγιδεύουν τις σκέψεις σε μιά υγροσκότεινη φυλακή χωρίς τέλος.
Και συ παραλύεις με πόνους φριχτούς.
Ώσπου φτάνει η λάμψη.
Mέσα σου ρέει με απίστευτη ταχύτητα.
Σε κυριεύει γνωρίζοντας την ανάγκη σου.
Είναι η ώρα που διεκδικεί την απελευθέρωσή σου.
Η ώρα που ολόφωτος γεννιέσαι.
Ώσπου παύουν οι πόνοι.
Τα τρισεύγενα σωθικά σου πάλλονται ρουφώντας κάθε ρανίδα ζωής.
Τότε λυγίζεις τα σίδερα.
Ελευθερώνεσαι!
Να απολαύσεις το νέο σου κόσμο.
Να κυριεύσεις τα άνωθεν.
Γιατί τα κάτωθεν τα έχεις ήδη γνωρίσει

Ήσουν καλός πνευματικός και
εξομολογούσες
Και όλων τα παραπτώματα πάντα τα
συγχωρούσες.
Λόγος κακός δεν έφυγε απ΄τα δικά
σου χείλη
Γιατί φορούσες στο λαιμό το άγιο
ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ.
Μεγάλες ή μικρές γιορτές πάντοτε
λειτουργούσες
Η εκκλησία δεν έκλεισε και ας
κρυολογούσες.
40 χρόνια πέρασαν άξέχαστα κι
ωραία
για όλους πάντα φρόντιζες γέρους
και νεολαία.
40 χρόνια πέρασαν που είμαστε
μαζί σου
να ενθυμήσαι πάντοτε και μας στην
προσευχή σου.
Ήταν υπερήφανοι για σένα οι
Γονείς σου
Η Πρεσβυτέρα, τα παιδιά, φίλοι και
συγγενείς σου.
Με πίστη και αφοσίωση εις τα
καθήκντά σου
Τη νεολαία φρόντιζες την έφερες
κοντά σου.

Ένα μεγάλω ευχαριστώ απ’ όλες τις
ΜΑΝΑΔΕΣ
ΜΠΡΑΒΟ που τα κατάφερες κι
έβγαλες δυό ΠΑΠΑΔΕΣ!

Το ποίημα αυτό ΠΑΤΕΡΑ μας δεν
το έγραψα με πένα
αλλά με δάκρυα πολλών που
γνώρισαν ΕΣΕΝΑ!

Με προτερήματα πολλά και
φίλαθλος καλός
Το ΜΟΝΤΡΕΑΛ σας άρεσε κι
ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Νάναι προστάτης σου ο Θεός και τ’
άγια αμφιά σου
Με σεβασμό ασπάζομαι ΠΑΤΕΡ
την Δεξιά σου.

Το νάσαι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι
μεγάλο πράγμα
κι αν χάναμε καμιά φορά εκλαίγαμε
αντάμα.
Όταν ακούσουμε το Δι Ευχών
την τελευταίαν μέρα
Και ποιος δεν θα εδάκρυζε
Σεβάσμιε ΠΑΤΕΡΑ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
12 Οκτωβρίυ 2014
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, ΚΑΝΑΔΑ

Metro Vancouver home sales
above average in October
Home sales in the Metro Vancouver* housing market continue to
outpace long-term averages for this time of year.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports
that residential property sales in Greater Vancouver reached 3,057
on the Multiple Listing Service® (MLS®) in October 2014. This
represents a 14.9 per cent increase compared to the 2,661 sales in
October 2013, and a 4.6 per cent increase over the 2,922 sales in
September 2014.
Last month’s sales were 16.6 per cent above the 10-year sales average for October.
“We’ve seen strong and consistent demand from home buyers
in Metro Vancouver throughout this year. This has led to steady
increases in home prices of between four and eight per cent depending on the property,” said REBGV president Ray Harris.
New listings for detached, attached and apartment properties in
Metro Vancouver totalled 4,487 in October. This represents a four
per cent increase compared to the 4,315 new listings in October
2013 and a 14.7 per cent decline from the 5,259 new listings in
September.
The total number of properties currently listed for sale on the
MLS® system in Metro Vancouver is 13,851, a 9.2 per cent decline
compared to October 2013 and a 6.6 per cent decrease compared to
September 2014.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all
residential properties in Metro Vancouver is currently $637,000.
This represents a six per cent increase compared to October 2013.
“Detached homes continue to increase in price more than condominium and townhome properties. This is largely a function of
supply and demand as the supply of condominium and townhome
properties are more abundant than detached homes in our region,”
Harris said.
Sales of detached properties in October 2014 reached 1,271, an
increase of 19.1 per cent from the 1,067 detached sales recorded
in October 2013, and a 60.9 per cent increase from the 790 units
sold in October 2012. The benchmark price for detached properties
increased 7.9 per cent from October 2013 to $995,100.
Sales of apartment properties reached 1,268 in October 2014, an
increase of 15.5 per cent compared to the 1,098 sales in October
2013, and a 57.9 per cent increase compared to the 803 sales in
October 2012. The benchmark price of an apartment property increased four per cent from October 2013 to $380,200.
Attached property sales in October 2014 totalled 518, a 4.4 per cent
increase compared to the 496 sales in October 2013, and an 53.3
per cent increase over the 338 attached properties sold in October
2012. The benchmark price of an attached unit increased 4.7 per
cent between October 2013 and 2014 to $479,500.
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ EΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας του Ανατ. Βανκούβερ, ο
σύλλογος των υπερηλίκων ελληνοκαναδικής κοινωνίας του Μητροπολιτικού Βανκούβερ διοργάνωσαν
τον ετήσιο χορό τους.
Στο χορό παρευρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος, ο ιερέας των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου π. Ευάγγελος Αραβαντινός και η πρεσβυτέρα. 150 περίπου μέλη και φίλοι του
συλλόγου πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες, με την μουσική του Γιάννη
Σαχάμη ο οποίος με τη δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι χάρισε μια εύθυμη βραδιά σε όλους.
Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Τσούκας, ευχάριστησε από τα βάθυ της καρδιάς του τα μέλη και τους φίλους του
συλλόγου που με την παρουσία τους ενισχύουν οικονομικά, δίνουν κουράγιο και δύναμη στο σύλογό
τους.
Κώστας Καρατσίκης
Βλέπετε στιγμιότυπα του χορού
από τον φακό της “ΓΝΩΜΗΣ”

16 Γνώμη

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΤΗΣ 28ης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940» ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου, έγινε δοξολογία από τους ιερείς Ευάγγελο Αραβαντινό, π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο και τον Ιερέα
π. Δημήτριο Κόλια από την Αικατερίνη ο οποίος επισκεύφθηκε το Βανκούβερ.
Μετά την δοξολογία και το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η κοινότητα είχε ετοιμάσει γεύμα στην αίθουσα της κοινότητας. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Πήτερ Κάσαρης,
ευχαρίστησε τους ιερείς τους προσκεκλημένους, τον Λιμενάρχη στο Βανκούβερ κ. Γιώργο Γιαννάκη και την σύζυγό του Ξένια Γιανάκη, την Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ κα Εφη Κερασιώτη, την Πρόεδρο Φιλοπτώχου της Ανατ. Κοινότητας κα Ελένη Τσεμπερλή και τους παρευρεθέντες ομογενείς.
Φωτογραφίες είναι του κ. Κώστα Νικολάου τον οποίον ευχαριστούμε και δημοσίως.
ΓΝΩΜΗ

Τουρκικές προκλήσεις:
Η πιο τρανή απόδειξη
αδυναμίας!
Από τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΜΑΚΗ / 06/11/2014 /

Λυπάμαι που βλέπω τα «μηδενικά προβλήματα με τους
γείτονες» του Ερντογάν, να έχουν καταλήξει σε «φίλους
μηδέν στη Μέση Ανατολή».
Σεργέϊ Ναρύσκιν, Πρόεδρος Ρωσικής Βουλής, 4 Νοεμβρίου 2014

Οι αδιέξοδες πολιτικές
του δίδυμου Ερντογάν –
Νταβούτογλου έχουν σαν
θεμέλιο λίθο την φαντασίωση
της ανασύστασης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στην σύγχρονη εποχή.
Η φαντασίωση αυτή έχει
διακηρυχτεί απροκάλυπτα και
κατ΄ επανάληψη τόσο από τον
σημερινό πρωθυπουργό Αχμέτ
Νταβούτογλου («Στην ιστορική
πορεία του αγίου μας έθνους,
το κόμμα ΑΚΡ σηματοδοτεί
τη γένεση μιας Τουρκίας
παγκόσμιας
δύναμης. Όσα
εδάφη και να
χάσαμε από
το 1911, θα
συναντηθούμε
ξανά με τα
αδέρφια μας
στις χώρες
αυτές. Είναι η
ιστορική μας
αποστολή».
Ομιλία Αχμέτ Νταβούτογλου,
Απρίλιος 2012) όσο και από
τον σημερινό Πρόεδρο της
Τουρκίας Ρετζέπ Τ. Ερντογάν
(«Τα συμφέροντα της χώρας
μας στις θάλασσες ξεκινούν
από τη διώρυγα του Σουέζ και
απλώνονται μέχρι τον Ινδικό
ωκεανό. Ναυπηγεία Τούζλα
Κων/λης, Σεπτέμβριος 2011).
Οι πολιτικές που εφαρμόζονται
από την άνοδο του Ρ. Τ.
Ερντογάν στην εξουσία (14
Μαρτίου 2003) και υπηρετούν
την φαντασίωση αυτή,

στην αρχή δημιούργησαν
μια εντυπωσιακή λάμψη (ο
πλανητάρχης Ομπάμα έκανε
το σφάλμα να επενδύσει στην
ανάδειξη της Τουρκίας και
μάλιστα με κολακείες που
τροφοδότησαν την μεγαλομανία
των ισλαμιστών) αλλά σταδιακά
άρχισαν να ξεθωριάζουν με
αποτέλεσμα να φθάσουμε
στο 2014 με την Τουρκία σε
ολόκληρη την Μέση Ανατολή
να έχει πλέον, σύμφωνα με τον
έγκριτο Τούρκο δημοσιογράφο
και αναλυτή Burak Bekdil «δύο

μόνο συμμάχους, το Κατάρ
που μοιάζει περισσότερο με
οικογενειακό πρατήριο βενζίνης
παρά με χώρα και τη Χαμάς,
μια τρομοκρατική οργάνωση!»
(Erdogan’s Book of Defeat»,
The Gatestone Institute, 31
Οκτωβρίου 2014).
Σύμφωνα με Ευρωπαίο
διπλωμάτη που βρίσκεται στην
Άγκυρα «Μετά τη Συρία, το
Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
τον Λίβανο και το Ισραήλ, η
Τουρκία έχασε πλέον και την

Αίγυπτο, ολοκληρωτικά». Εμείς
θα προσθέταμε την Αρμενία, την
Ρωσία και την Περσία με τις δύο
τελευταίες να είναι απόλυτα και
κάθετα αντίθετες στην αξίωση
της Τουρκίας να μετατρέψει
την Συρία σε επαρχία μιας
ανύπαρκτης νέο-Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Εκείνο πάντως που έχει
τρομοκρατήσει την Άγκυρα είναι
η επικείμενη συμφωνία Ελλάδος
– Κύπρου – Αιγύπτου για τον
καθορισμό Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης που θα
κάνει ακόμα περισσότερο την
Τουρκία δακτυλοδεικτούμενη
σαν την μύγα μέσα στο γάλα
και θα ενισχύσει, στα μάτια
της παγκόσμιας κοινής γνώμης
ακόμα περισσότερο την εικόνα
του πειρατή και εισβολέα που
περιφρονεί την διεθνή έννομη
τάξη εφαρμόζοντας μόνο
τα μέρη εκείνα των διεθνών
συνθηκών που εξυπηρετούν
την φαντασίωση της
ανασύστασης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας!
Η «κρυφή
ατζέντα» των
ισλαμιστών
της Τουρκίας
(σχετικό είναι το
άρθρο μας 31ης
Μαίου 2014 με
τίτλο Ερντογάν
ή μήπως
Ταλιμπάν;) είναι
πλέον «ανοικτό
βιβλίο» για
ολόκληρο τον
κόσμο αλλά, δυστυχώς για τους
ισλαμιστές, είναι αποδεκτή μόνο
από αυτούς!
Μέσα στο τοπίο αυτό, οι
ισλαμιστές της Τουρκίας
εντείνουν τις προκλήσεις τους
σε ένα ακόμα μέτωπο: Εκείνο
της Ελλάδος και της Κύπρου
προσπαθώντας να επιβάλλουν
με την «δύναμη» που νομίζουν
ότι έχουν, τετελεσμένα γεγονότα
για να «κατοχυρώσουν»
δικαιώματα που δεν στηρίζονται
ούτε στο Διεθνές Δίκαιο, στο
σύνολο δηλαδή των νομικών

κανόνων που αφορούν σχέσεις
ανάμεσα σε κράτη και διεθνείς
οργανισμούς, ούτε και στην
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για το δίκαιο της θάλασσας
την οποία έχουν εφαρμόσει
περισσότερα από 140 κράτη
σε ολόκληρο τον κόσμο. Για
τον λόγο ακριβώς αυτόν,
οι Τουρκικές προκλήσεις
αποτελούν την πιο τρανή
απόδειξη της αδυναμίας τους!
Συμπέρασμα:
Η «αμυντική διπλωματία»
της Ελλάδος και της Κύπρου
αποτελεί, κατά την άποψή μας,
την πιο σωστή και ενδεδειγμένη
στρατηγική αντιμετώπισης της
Τουρκικής επιθετικότητας.
Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη,
αργά ή γρήγορα, είτε να
συμβιβαστεί με την Διεθνή
νομιμότητα εγκαταλείποντας τις
φαντασιώσεις της ανασύστασης
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
είτε να επιχειρήσει μια
πολεμική περιπέτεια με στόχο
να επιβάλλει με την δύναμη
των όπλων την επεκτατική της
στρατηγική.
Και στις δύο όμως περιπτώσεις
είναι δεδομένο ότι θα βγει
χαμένη. Στην πρώτη περίπτωση
γιατί θα υποχρεωθεί να «γυρίσει
στο μαντρί» έχοντας ταπεινωθεί
από την επιπολαιότητα της
να προκαλεί ολόκληρο τον
κόσμο και στην δεύτερη γιατί
όπως προειδοποιεί ο Φετουλάχ
Γκιουλέν, τέως σύντροφος
και πνευματικός καθοδηγητής
του σημερινού Προέδρου

της Τουρκίας «Αυτοί που
μετέτρεψαν την Τουρκία σε
«έξυπνο» κράτος δεν πρέπει να
ξεπεράσουν τις φιλοδοξίες τους
και να την εμπλέξουν σε πόλεμο
γιατί θα οδηγήσουν τον λαό σε
μια συμφορά παρόμοια με αυτή
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Όπως οι Νεότουρκοι τελείωσαν
τη μεγάλη Οθωμανική
Αυτοκρατορία, ελπίζω αυτοί
να μην κάνουν το ίδιο με το
διάδοχο της αυτοκρατορίας
κράτος, θυσιάζοντας τις
επόμενες γενιές. Διαφορετικά
το τουρκικό έθνος δεν θα
ανακάμψει».
Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να
συνεχίσουν σταθερά, ήρεμα
και με απόλυτη ψυχραιμία την
στρατηγική που εφαρμόζουν
με καταλυτικά όπλα το Διεθνές
Δίκαιο και την Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο
της θάλασσας, να σφυρηλατούν
ομοψυχία στο εσωτερικό
μέτωπο (μια σύσκεψη σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών θα
είναι εξαιρετικά χρήσιμη γιατί
όλοι οι σημερινοί πολιτικοί
που χειρίζονται την Τουρκική
επιθετικότητα είναι περαστικοί
ενώ η συνέχεια του Ελληνισμού
είναι διαχρονική), να ενισχύουν
ακόμα περισσότερο την διεθνή
υποστήριξη αξιοποιώντας
την αυτοαπομόνωση της
Τουρκίας, να είναι απόλυτα
προετοιμασμένοι ακόμα και για
το χειρότερο σενάριο και τέλος
να περιμένουν την επόμενη
κίνηση της Τουρκίας σαν να τις
λένε «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το
πήδημα!»

Συντομο Βιογραφικο
Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη
την οποία εγκατέλειψα με τις μαζικές
απελάσεις του Ελληνισμού από την
Κωνσταντινούπολη το 1964. Σπούδασα
Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες,
με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής
Οινοβιομηχανίας, ταξίδεψα στις 4 από τις 5 ηπείρους
του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο
διανομής σε 32 χώρες.

17 Γνώμη

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

Η συνταξιοδότησε του π. Δημ. Παρτσάφα, σε πολλά μέλη της
Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ, δεν είναι εύκολο να το
πιστέψουν ότι σε λίγες μέρες ο νεαρός ιερέας π. Κωνσταντίνος
Οικονόμου θα είναι ο αντικαταστάτης του. Πολλοί θυμούνται τον
π. Οικονόμου, παιδί στο ιερό, αργότερα στο ψαλτήρι, και τώρα θα
είναι ο ιερέας τους.

25 Χρόνια από την πτώση του«Τείχους της ντροπής»
Μέρκελ: η 9η Νοεμβρίου είναι και επέτειος της νύχτας του πογκρόμ εναντίον
των Εβραίων,«μέρα ντροπής και αίσχους»
Αντώνης Ανακέφαλος

Η μετακόμιση του ιερέα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ π. Ευάγγελου Αραβαντινού και της
οικογένειάς του στην Ελληνική Κοινότητα Βικτόρια, δεν δέχθηκαν
με ευχαρίστηση τα μέλη της Κοινότητας, που έφθασαν σε σημείο
μέσου διαδικτύου να προσπαθήσουν να αλλάξει απόφαση ο σεβ.
Μητροπολίτης κ. Σωτήριος.

Εορταστικό κλίμα, πάνω από δυο
εκατομμύρια επισκέπτες,συναυλίες
και εκθέσεις συνθέτουν μια
πανηγυρική ατμόσφαιρα στο
Βερολίνο, 25 χρόνια μετά την
«Τείχους της ντροπής».
Ήταν 9 Νοεμβρίου του 1989, όταν
το Τείχος του Βερολίνου, που
χώριζε τη Γερμανία σε Δυτική και
Ανατολική για 28 χρόνια, έπεφτε
υπό τις ιαχές, τους πανηγυρισμούς
και τα δάκρυα χιλιάδων ανθρώπων
που έβλεπαν τη χώρα τους να
ενώνεται ξανά και είναι μια από
τις σημαντικότερες στιγμές της
Γερμανικής ιστορίας

Παρακάτω παραθέτομε το γράμμα της Προέδρου κας Εφης
Κερασιώτη που έστειλε στα μέλη της κοινότητας σχετικά με την
συνταξιοδότηση του π. Παρτσάφα και την ανάληψη καθηκόντων
από την 1η Δεκεμβρίου 2014 του π. Οικονόμου.
The following letter send to the Members of the Greek Community
of Vancouver by the President Effie Kerasiotis

Το Σαββατοκύριακο ήταν για τους
πολίτες σε ανατολικό και δυτικό
Βερολίνο η πρώτη ευκαιρία συνάντησης μετά από πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πανηγύριζαν
την πτώση του Τείχους. Οι τίτλοι χαράς των εφημερίδων διαδέχονταν ο ένας τον άλλο.
Την ιστορική νύχτα οι εφημερίδες είχαν ήδη κλείσει την ύλη τους. «Το σημαντικότερο μέσο ενημέρωσης ήταν η
τηλεόραση», λέει ο Γερμανός καθηγητής Χανς-Χέρμαν Χέρτλε από το Κέντρο Ιστορικής Έρευνας του Πότσνταμ.

Hellenic Community of Vancouver
4500 Arbutus Street
Vancouver, B.C. ,V6J 4A2

Πρόσθεσε ότι «μια δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση κινητοποίησε χιλιάδες κόσμου στην ανατολική
Γερμανία να έρθει στο Τείχος».
Ο λόγος για τη δήλωση του Γκίντερ Σαμπόφσκι. Το μέλος του πολιτικού γραφείου του κομμουνιστικού κόμματος
της Ανατολική Γερμανίας είχε πει σε συνέντευξη Τύπου, ότι τα σύνορα προς το δυτικό Βερολίνο είναι ανοιχτά.

Εύχόμαστε ο π. Οικονόμου, να είναι ο κατάλληλος αντικαταστάτης
και άξιος του π. Παρτσάφα. Ευχόμαστε σαν νέος να σταθεί άξιος
στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει και να οδηγήσει την Κοινότητα
σε ανάπτυξη και πρόοδο που να αντανακλά και στην Καναδική
κοινωνία.

October 25, 2014
Dear Members:
RE: New Parish Priest
Father Demetrios Partsafas will be retiring at the end of November, His last liturgy will be on November 30th 2014. As many will
remember, we just celebrated Father Partsafa’s 40 years of service
to our community. We thank Father for his spiritual guidance and
dedication to our community and church.

«Κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στις συγκλονιστικές εικόνες που μεταδίδονταν από την τηλεόραση. Τα πλάνα
με τους ανθρώπους από το δυτικό και ανατολικό Βερολίνο να χορεύουν πάνω στο Τείχος, που χώριζε επί 28 χρόνια
την πόλη, έκαναν το γύρο του κόσμου συγκινώντας τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν την ιστορική στιγμή»,
τονίζει ο ιστορικός Χανς-Χέρμαν Χέρτλε.
Η κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία κατέρρεε υπό το βάρος των διαδηλώσεων και των κυμάτων των
φυγάδων. Η γερμανική ενοποίηση έγινε πραγματικότητα ένα χρόνο μετά, ωστόσο η πτώση του Τείχους και των
συρματοπλεγμάτων αφαιρούσε από την Ανατολική Γερμανία το δικαίωμα ύπαρξης. Τα μόνα ερείσματά της ήταν πια
η πρόσδεση στο ανατολικό μπλοκ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.
Η Σοβιετική Ένωση υπό τον μεταρρυθμιστή Γκορμπατσόφ όμως απέρριπτε πια τη χρήση βίας, το ίδιο όπως πια και
η ανατολικογερμανική ηγεσία.

Many of us can say that they baptized, raised and married at St.
George Greek Orthodox Cathedral by Father Partsafas. Our new Parish Priest, Father Constantinos Economos, who was baptized, raised,
married and ordained at Saint George Greek Orthodox Cathedral,
Vancouver, BC and under the spiritual guidance of Rev. Fr. Demetrios Partsafas.

Μια «κινεζική λύση», όπως η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στην Πλατεία της Επουράνιας Γαλήνης στο
Πεκίνο, είχε αποκλεισθεί. Έτσι το κίνημα για την ελευθερία στην Ανατολική Γερμανία δεν κατεστάλη βίαια, όπως
είχε συμβεί το 1953 στην ίδια την Ανατολική Γερμανία, το 1956 στην Ουγγαρία και το 1968 στην Τσεχοσλοβακία.
Η πτώση του Τείχους ολοκλήρωσε την ειρηνική επανάσταση των Ανατολικογερμανών. Και απελευθέρωσε όχι μόνο
τον δικό τους πόθο για ελευθερία, αλλά και την καταπιεσμένη βούληση των Δυτικογερμανών για ενότητα.

Father Economos will become the new Parish of St. George Greek
Orthodox Cathedral on December 1, 2014.

25 χρόνια μετά, η Γερμανία εκπροσωπείται και κυβερνάται από δυο Ανατολικογερμανούς, τον πρόεδρο Γιόαχιμ
Γκάουκ και την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ.
Η εσωτερική ουσιαστική ενότητα της Γερμανίας θα χρειαστεί ακόμα χρόνο. Ξεκίνησε όμως με τα κοινά δάκρυα
ευτυχίας εκείνη την 9η Νοεμβρίου πριν από 25 χρόνια.

We welcome Rev. Fr. Constantinos and Presbytera Kristina to our
community and look forward to many years of spiritual guidance.
Yours truly,
Effie Kerasiotis
President
Σήμερα και ενώ η εφημερίδα πηγαίνει στην εκτύπωση θα γίνει και
η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ,
νεώτερα τον Δεκέμβριο 2014.

***
Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 είχε κληθεί να γίνει η Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ, αλλά λόγω μή απαρτίας μελών, ακυρώθηκε.

***
Ο Ιερέας π. Κων/νος
Καλτσίδης, δείχνει
από τις πρώτες
μέρες να δείχνει
μεγάλο ενδιαφέρον
για την κοινότητα
και την εκκλησία.
Όπως δείχνει και η
φωτογραφία αρχίζουν
να μαζεύονται πολλά
μικρά παιδιά και αυτό
είναι ένα καλό σημείο
για την κοινότητα και
την εκκλησία.
Είμασταν μάρτυρες
στο παρελθόν να μην
βλέπουμε παιδιά στο
ιερό εκτός από ένα δύο, πρόσφατα δεν πιστεύανε τα μάτια μας από
παιδιά που μπαινόβγαιναν στο ιερό.
Κώστας Καρατσίκης

Μέρκελ: Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα
Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, δήλωσε
η Γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ ανήμερα
της επετείου συμπλήρωσης 25 χρόνων από την πτώση
του Τείχους του Βερολίνου.
Η Καγκελάριος, η οποία μεγάλωσε στο Ανατολικό
Βερολίνο, μιλούσε σε εκδήλωση μνήμης των 138
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας
να περάσουν το τείχος για να μεταβούν στο Δυτικό
Βερολίνο.
Εμφανώς συγκινημένη, η κ. Μέρκελ, είπε ότι το μήνυμα
της ημέρας είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε προς το
καλύτερο.
Στην ομιλία της η καγκελάριος Μέρκελ υπενθύμισε ότι η 9η Νοεμβρίου είναι και επέτειος της νύχτας του πογκρόμ
εναντίον των Εβραίων, «μέρα ντροπής και αίσχους». Πώς έγινε αυτή η ημερομηνία ημέρα ευτυχίας; αναρωτήθηκε.
«Δεν αισθάνομαι μόνο χαρά αλλά και ευθύνη για όσα μας παρέδωσε η γερμανική ιστορία». Χωρίς να κάνει
αναφορά σε προσωπικές στιγμές από την ημέρα εκείνη προτίμησε να συμπυκνώσει σε λίγες φράσεις το μεγάλο
μήνυμα από την πτώση του Τείχους. «Διαθέτουμε τη δύναμη δημιουργίας, μπορούμε να μετατρέψουμε τα πράγματα
προς το καλό, αυτό είναι το μήνυμα που αυτές τις μέρες απευθύνεται στην Ουκρανία, στη Συρία στο Ιράκ και σε
άλλες περιοχές της γης», τόνισε η καγκελάριος.
Στην κεντρική εκδήλωση στο Gendarmenmarkt παρόντες ο Γερμανός πρόεδρος, ο Μ.Γκορμπατσόφ και άλλοι
επίσημοι,ενώ αργότερα το μεσημέρι στο μέγαρο συναυλιών Gendarmenmarkt, στο ιστορικό κέντρο του
Βερολίνου, έγινε η επίσημη τελετή του κρατιδίου του Βερολίνου, όπου ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Παρόντες μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Γιόαχιμ Γκάουκ
και η καγκελάριος Μέρκελ. Ο Σουλτς προειδοποίησε να μην χτιστούν νέα τείχη γύρω από την Ευρώπη ζητώντας
ριζική μεταρρύθμιση της πολιτικής προσφύγων και ασύλου. «Το δικαίωμα να ταξιδεύει και να ζει κανείς παντού
στην Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης», τόνισε. «Αλλά οι λαϊκιστές προκαλούν
πανικό με το να ισχυρίζονται ότι πρόσφυγες ‘φτώχειας’ από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υποσκάπτουν τα θεμέλια
των κοινωνικών συστημάτων αντιστρέφοντας τα δεδομένα».
Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός επέκρινε το καθημερινό φαινόμενο να χάνουν άνθρωποι τη ζωή του προσπαθώντας
να περάσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και έκανε έκκληση για καλύτερη εναρμόνιση της διαδικασίας
απονομής ασύλου και περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ. «Δεν είναι δίκαιο, όταν ορισμένες λίγες
χώρες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων». Στην «ευρωπαϊκή» ομιλία του αναφέρθηκε και στην Ουκρανία
ζητώντας πολιτική λύση. «Είτε μας αρέσει, είτε όχι, η Ρωσία είναι υπερδύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβ. Ασφαλείας
των ΟΗΕ. Γι αυτό, καλά θα κάνουμε να υποστηρίξουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά να
κρατήσουμε ανοιχτούς διαύλους εικοινωνίας με τη Ρωσία».
Ο επίλογος των εορτασμών γράφτηκε το βράδυ στη λαϊκή γιορτή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου με συναυλίες
και με τα 8000 φωτεινά μπαλόνια κατά μήκος της γραμμής που βρίσκονταν το τείχος να απελευθερώνονται στον
ουρανό...

18 Γνώμη

Δύο ελληνικά ντοκουμέντα από
τα αρχεία της Βιβλιοθήκης
του Κογκρέσου

Χάος στην Αττική - Αρχισε η καταγραφή των ζημιών από την καταιγίδα Αμεση αποδέσμευση των αναγκαίων κονδυλίων ζήτησε ο Πρωθυπουργός
Πλημμύρισαν Παλαιά Κοκκινιά, Ανθούπολη - Πάνω από 850 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/10/2014 10:02

Λόγω της κακοκαιρίας έγιναν
859 κλήσεις για επέμβαση
της Πυροσβεστικής για
άντληση υδάτων και μέχρι τις
3 το μεσημέρι του Σαββάτου
τα 80 συνεργεία της θα
έχουν αντιμετωπίσει όλα τα
περιστατικά, όπως δήλωσε
το πρωί ο Περιφερειακός
Διευθυντής του Σώματος κ.
Δημοσθένης Αναγνωστάκης.

-Έλληνες μετανάστες επιβιβάζονται σε πλοίο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης
για να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να συνδράμουν στον Βαλκανικό
πόλεμο – 1912.

Καταγραφή των ζημιών κάνουν
από το πρωί του Σαββάτου
τα συνεργεία των δήμων και
των συναρμόδιων υπηρεσιών
στο Περιστέρι, στη Νίκαια και
στις υπόλοιπες περιοχές που

Όπως είπε, μέσα σε μιάμιση
ώρα έπεσαν 14 εκατοστά νερού
ενώ αν υπό κανονικές συνθήκες
έβρεχε όλη την ημέρα το ύψος
της βροχής θα έφθανε τα 5
εκατοστά.

Απορώ αν και στην περίπτωση αυτή η ελληνική γραφειοκρατεία
τους ταλαιπώρησε τους στρατεύσιμους αυτούς για να απόδείξουν
ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού πηγαίνοντας να πολεμήσουν
για την πατρίδα τους...!!! Φυσικά όχι.
Αλλά εν καιρώ ειρήνης ταλαιπωρούν τους νέους και τους
απομακρίνουν με τον τρόπο τους από το ελληνικό στοιχείο.
Οι γονείς και οι νέοι που είναι σε ηλικία στρατεύσιμη, να κόψουν
αυτές τις φωτογραφίες και να τις δείχνουν στους υπαλλήλους
των προξενείων. Όταν πηγαίνουν να ζητήσουν χαρτί μονιμότητος
στη χώρα που ζούν και οι υπάλληλοι τους ζητούν έναν αριθμό
δικαιολογητικών που τους απογοητεύουν και δεν πάνε
στην Ελλάδα.

επλήγησαν από την ισχυρή
βροχόπτωση. Παράλληλα,
σύμφωνα με τον ΓΓ Πολιτικής
Προστασίας κ. Σεραφείμ Τσόκα,
δεν υπάρχουν αγνοούμενοι στο
γκαράζ του σουπερμάρκετ στο
Ίλιον που πλημμύρισε, το οποίο
συνολικά εκτείνεται σε τρία
υπόγεια επίπεδα.
Σύμφωνα με τον κ. Τσόκα,
προβλήματα έχουν σημειωθεί
σε 10 δήμους ενώ έχουν
παρασυρθεί από τα νερά 250
με 300 αυτοκίνητα. Επίσης,
ζημιές υπάρχουν σε σπίτια και
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία καταγραφής τους.
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Οι δήμαρχοι Περιστερίου και
Ίλιον, κκ. Α. Παχατουρίδης
και Ν. Ζενέτος παρείχαν το
βράδυ προσωρινή στέγαση σε
οικογένειες που χρειάστηκαν
βοήθεια. Σύμφωνα με τον κ.
Παχατουρίδη το πρόβλημα
προκλήθηκε πέραν του όγκου
της βροχής και σε δύο παλιά
σπίτια που έχουν κτιστεί σε
λάθος σημείο.
Από την πλευρά του ο κ.
Ζενέτος είπε ότι το πρόβλημα θα
επιλυθεί με το αντιπλημμυρικό
της οδού Καλπακίου που
εκτελείται από την Περιφέρεια
Αττικής. Πρόσθεσε μάλιστα πως
αν είχαν προχωρήσει τα έργα
200 μέτρα περισσότερο δεν θα
παρουσιάζονταν προβλήματα.
TO BHMA

-Οι Έλληνες μετανάστες στο πλοίο ΜΑDONNA στο λιμάνι της Νέας
Υόρκης λίγο πριν το καράβι αναχωρήσει για την επιστροφή
στην Ελλάδα - 1912

Αναδημοσιεύουμε αυτές τις δύο σπάνιες φωτογραφίες μόνο και
μόνο να τις δουν οι υπάλληλοι και οι Ελληνικές Αρχές (Προξενεία)
που είναι στο εξωτερικό και βγάζουν το «λάδι» γραφειοκρατικά στα
παιδιά μας που γεννήθηκαν στο εξωτερικό όταν τους ζητούν ένα
χαρτί ότι ζουν μόνιμα στο εξωτερικό για την στρατολογία.

Άντληση υδάτων γίνεται και
από το κλειστό γυμναστήριο
«Α. Παπανδρέου» του
Πεσριστερίου, στην οδό Τζον
Κένεντι. Από τις κλήσεις που
έγιναν οι 600 αφορούσαν
άντληση υδάτων και 259 για
κοπές δέντρων και αφαιρέσεις
αντικειμένων.

RENOVATIONS

RESIDENTIAL
DRAINS
- DRAIN TILES
- WATER MAIN
REPLACEMENT
- SUMPS
-

-
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Στρατιωτική παρέλαση στην
Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου
(Συνέχεια από σελίδα 3)
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υπήρξε ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ο ίδιος είχε αρχίσει την Επανάσταση από τη
Μολδαβία το Φεβρουάριο του 1821, και μετά την ήττα του στρατεύματος
του στο Δραγατσάνι από τις σουλτανικές δυνάμεις, είχε καταφύγει στη
Βιέννη με σκοπό να προωθηθεί στην Ελλάδα, αλλά συνελήφθη από τις
αυστροουγγρικές αρχές και παρέμεινε φυλακισμένος μέχρι το 1827.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέθανε στη Βιέννη το 1828 και ενταφιάστηκε
στο Νεκροταφείο Ζανκτ Μαρξ απ΄όπου το 1903 έγινε ο μετ ενταφιασμός
των οστών του στο παρεκκλήσι του κτήματος Σίνα-Υψηλάντη στο
Ραπόλτενκιρχεν δυτικά της Βιέννης και δεκαετίες αργότερα, το 1965, έγινε
μετακομιδή τους στην Αθήνα, όπου ενταφιάσθηκαν στο προαύλιο της
πρώην Σχολής Ευελπίδων, στα σημερινά Δικαστήρια.
Μήνυμα της Δρ. Όλγας Σαραντοπούλου, Γραμματέως Παγκοσμίου
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ
Το «Όχι» της μικρής Ελλάδας στην φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι αρχικά
και η αντίσταση στις ορδές των Γερμανών συμμάχων τους, έπειτα, σήμανε
την... απαρχή των θυσιών ενός ολόκληρου λαού.
Οι αγωνιστές της νίκης, οι ατρόμητοι πολεμιστές στα βουνά της Ηπείρου,
άνδρες και γυναίκες, που μαζί με τους Ομογενείς από όλα τα σημεία του
κόσμου, πολέμησαν για την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία,
έγιναν σύμβολα αυτοθυσίας και ηρωισμού, προκαλώντας τον θαυμασμό
ολόκληρου του κόσμου.
Η Πατρίδα μας τώρα και οι πολίτες της βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο. Η ανασφάλεια και ο οικονομικός πόλεμος που μαίνεται, η
αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, η αμφισβήτηση του πολιτικού
συστήματος φέρνουν σε απόγνωση τους συνανθρώπους μας.
Ο Ελληνικός λαός τούτες τις κρίσιμες ωρες πρέπει να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων, να πιστέψει σε εκείνες τις αξίες που κληρονόμησε από το
ένδοξο παρελθόν του.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, έχουμε χρέος να
διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη, να μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα
της θυσίας για ένα υπέρτατο σκοπό, ανώτερο από την φυσική μας παρουσία,
στις επόμενες γενιές, να τους δώσουμε όραμα και πίστη.
Έλληνες και Φιλέλληνες στα πέρατα του κόσμου, ενωμένοι, ας
προασπίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ας συνεχίσουμε με
συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με ενότητα, τον αγώνα μας για την προάσπιση
της Ιστορίας μας, της Γλώσσας μας, του Πολιτισμού μας, της Πίστης μας.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
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ΠΕΝΘΗ
ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
1933-2014

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 17 Σεπτεμβρίου 2014, η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ. Το τρισάγιο έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία της στις 24 Σεπτεμβρίου 2014. Η ταφή της
έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.
Στα παιδιά της Νίκο, Βίκη (John), στα εγγόνια Τάχλια, Αθηνά και Κυριακή,
καθώς επίσης στον αδελφό της Γιώργο και Αντωνία, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΚΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1940-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 4 Οκτωβρίου 2014,
ΚΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεννήθηκε στην
πόλη Γαργαλιάνη Μεσσηνίας στις 15 Νοεμβρίου
το 1940. Το τρισάγιο έγινε στο First Memorial
Funeral Services, στην οδό Kingsway 602 στο
Βανκούβερ στις 16 Οκτωβρίου 2014.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΗΛΑΣ, ήρθε στον
Καναδά, δημιούργησε, οικογένεια ήταν αγαπητός
στις παρέες και έκανε πολλούς φίλους, Αγαπούσε
το κυνήγι, αλλά πολύ περισσότερο αγαπούσε την
πατρίδα του και πάντα μιλούσε για την Ελλάδα
και για την Πελοπόννησο, εκφράζοντας την
επιθυμία του μια μέρα να γυρίσει.
Στην αγαπημένη του σύζυγο Αμαλία, στα παδιά του, εγγόνια και σε όλους
τους συγγενείς και φίλους του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ο

ΚΑΡΦΑΚΗ ΠΑΤΡΙΣΙΑ (PATI)
1961-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18 Οκτωβρίου 2014, η ΚΑΡΦΑΚΗ ΠΑΤΡΙΣΙΑ,
το τρισάγιο έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2014, στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
και η κηδεία στις 23 Οκτωβρίου 2014. Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο
Forest Lawn Burnaby.
Στον σύζυγό της Ηλάριο,στα αγαπημένα της παιδιά Σοφία και Δημήτρη,
στους γονείς της Μαίρη και Σταμάτη,στον αδελφό της Σπύρο (Πάουλα),
στην αδελφή της Άννα ( Carey) στα ανήψια της Φοίνιξ και Sloane,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΣΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέθανε στο St. Paul’s Hospital του Βανκούβερ στις 18
Οκτωβρλιου 2014 σε ηλικία 85
χρόνων ο ΣΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Το τρισάγιο έγινε στις 23
Οκτωβρίου 2014 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία
του στις 24 Οκτωβρλιου 2014.Η
ταφή του έγινε στο κοιμητήριο
του Forest Lawn Burnaby.
O ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΙΝΑΣ μεγάλωσε στο Κιτσιλάνο, έβγαλε το Kits High
School και σπούδασε στο UBC. Έμεινε ανύπατρος αλλά αγαπούσε πολύ
τα ανηψιά του και τα παιδιά τους και ήταν πολύ αγαπητός θείος.Επί τρεις
δεκαετίες δίδασκε στο Vancouver Technical High School, ακαδημαϊκά και
αθλητικά.Ήταν καλός αθλητής και αγαπούσε το Rugby ως πάικτης και ως
προπονητής. Στον αδελφό του Βασίλη΄(Άννα), στην αδελφή του Bessie
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΦΛΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1922-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 24 Οκτωβρίου 2014
ο ΦΛΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Το τρισάγιο
έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2014 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία στις 4 Νοεμβρίου 2014.
Στην συζυγό του Αδαμαντία στα παιδιά του
Βασίλη (Τασία) και Ελένη (Παύλο), στα εγγόνια
του Κωνσταντίνο, Μιχάλη, και Αμάντα,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΛΙΟΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
1945-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 21 Οκτωβρίου
2014 απρόοπτα ο ΛΙΟΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ο
θάνατός του ξάφνιασε όλους τους φίλους και
συνεργάτες του. Ήταν ένας φιλήσυχος και καλός
οικογενειάρχης, πολύ αγαπητός σε όλους που
τον είχαν γνωρίσει από κοντά. Το τρισάγιο έγινε
στις 27 Οκτωβρίου 2014, στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου, η κηδεία του στις 28
Οκτωβρίου 2014 και η ταφή του στο κοιμητήριο
του Valley View Funeral Home –Highland Lawn
Garden.
Στην σύζυγό του Λίτσα, στα παδιά του Γιάννη (Κόνη), Τέρη (Στέϊση),
Αγγελική στα πέντε εγγονάκα του, στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
1952-2014
Πέθανε ξαφνικά στο Βανκούβερ στις 26 Οκτωβρίου 2014, ο ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, και βύθισε στο πένθος την ελληνική παροικία, ο τόσο
απρόβλεπτος και αιφνίδιος θανατός ενός Έλληνα αγαπητού επιχειρηματία,
βύθισε σε πένθος το Βανκούβερ. Γεννήθηκε στη κάτω Γκαρούνα της
Κέρκυρας στις 4 Αυγούστου το 1952. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 30 Οκτωβρίου 2014.
Ο Αρτέμης γεμάτος ενέργεια και δυναμική έφυγε γρήγορα από κοντά μας.
Η οικογένειά του είναι απαρηγόρητη. Απίστευτο για τον αδεφό του Ντίνο,

τη αδελφή του Μαρία και γαμβρό του Ντζίμη. Ολοι κλαίνε τον αγαπημένο
τους αδελφό, που χάθηκε τόσο ξαφνικά. Ο Αγαπητός σε όλους που τον
γνώρισαν Αρτέμης Κουρτέσης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για το ταξίδι
χωρίς επιστροφή.Η αγάπη μας θα τον συνοδεύει και σκέψεις μας θα είναι
κοντά στην οικογένειά του και στα αδέλφια του.
Στην σύζυγό του Βαρβάρα, στα παιδιά του Αλέξη, Κρίστα, στην αδελφή του
Μαρία (Jim), στον αδελφό του Ντίνο (στην πρώην συζυγό του Μαρία), στα
ανήψια του και ανηψιές τους, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ARTEMIS KOYRTESSIS
Born August 4th, 1952
Died October 26th, 2014
Artemi was born in
Kato Garouna, Corfu,
Greece. He was the
third child to Anastasia and Theotokis
Kourtessis. Always
a cheerful and
happy boy, he was
well-liked and had
many friends in his
childhood and adult
life. After completing
high school in Patra
Greece, Artemi emigrated to Vancouver
Canada in 1971 to
join his brother and
sister. A few years
later his parents came
too and his family
was reunited. Artemis
adjusted well in his
new environment, made new friends and showed an interest for the great
outdoors. Hunting was his hobby, and along with his best friends, off he
went to enjoy nature and get his trophy. In 1983 Artemi married Barbara in
1984 their first child Alexis was born and in 1989 their daughter Krista. He
was a devoted father who loved and cared for his family. Artemi was a hard
worker at his restaurant and at home. He was a super gardener who grew the
best tomatoes and vegetables. He has fifteen fig trees in his garden and he
distributed his crop to his extended family and friends. Always with a big
smile and great sense of humor, he will missed by all.
Survived by his wife Barbara, son Alexis, daughter Krista, sister Maria and
Jim, brother Dino and his ex-wife Maria, nieces, nephews, numerous cousins. And many friends.

Για τον Γρηγόρη Πάππα που έφυγε..!
Αυτές τις μέρες η μικρή μας
παροικία του Βανκούβερ έγινε
φτωχότερη, έχασε ξαφνικά έναν
μεγάλο Έλληνα επιχειρηματία,
αξιόλογο άνθρωπο, καλό φίλο
και υπέροχο οικογενειάρχη,
που έφυγε απ΄την ζωή. Ήταν
ο δημιουργός της αλυσίδας
των γνωστών εστιατορίων, με
φημισμένο όνομα «Knights &
Day».

προσωπικά εύχομαι στην κυρία
Πάππα να βρεί την αντοχή και
δύναμη, ώστε να απαλύνει αυτόν
τον απροσδόκητο πόνο που της
επιφύλαξε η ζωή.
Ο Γρηγόρης Πάππας ήρθε, όπως
πολλοί από μας σ΄αυτήν την
διάπλατη τεράστια χώρα και με
την άοκνη ενεργητικότητα και
δραστηριότητα που τον διέκρινε

Ο Γρηγόρης Πάππας όπου
κυριαρχούσε σε όλη την περιοχή
του Βανκούβερ και Φρέϊζερ
Βάλεη, περίπου μισόν αιώνα
και παραπάνω, όσοι έτυχαν
να γνωρίσουν τον Γρηγόρη
Πάππα όλες τις περασμένες
αυτές δεκαετίες, εκείνον τον
χαρισματικόν άνθρωπο, που
πάντοτε με το αυθόρμητο
και αστήρευτο ευγενικό του
χαμόγελο, Αυτόν τον γνήσιο
και περήφανο Έλληνα, με
την αεικίνητη ζωηράδα,
εφτανησιώτικη, κεφαλονίτικη
εξυπνάδα και πειραιότικη
φινέτσα, θα λείψει πάρα πολύ ,
θα λείψει σε όλους εμάς που τον
γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε
μαζί του κατά το παρελθόν.
Οπωσδήποτε σίγουρα σε
γνωστούς και φίλους πάνω
απ’ όλους η απουσία του θα
είναι δραματική πιό αισθητή
στους τέσσερες γιούς του, τα
πάμπολλα εγγόνια, ειδικότερα
όμως στην μονάκριβη κόρη του,
όπου σαν Έλληνας πατέρας
έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη. Εκεί
όμως που η απώλεια θα είναι
βαρειά, επώδυνη, δύσκολα
υποφερτή, στην αγαπημένη
του συντρόφισσα πάνω από
εξήντα χρόνια της μαζύ, όπου

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates

η ζωηράδα και η εργατικότητά
του τον βοήθησαν επαξίους
να επιτύχει υλοποιήσει και να
κάμει πραγματικότητα εκείνο
το μέγα όνειρο, όλοι εμείς που
διασχίσαμε τον Ατλαντικό
Ωκεανό για καλύτερη τύχη και
ζωή, ο Γρηγόρης Πάππας πέτυχε
όλα αυτά. Δημιούργησεμια
υπέροχη οικογένεια, έχτισε μια
μικρή σημαντική αυτοκρατορία
με τις επιχειρήσεις των
εστιατορίων, αλλά όμως
παρέμεινε ένας απλός γνήσιος
άνθρωπος, αγαπητός σε όλους,
φίλους και γνωστούς. Όμως
το πρόσχαρο κλασσικό του
χαμόγελο θα μείνει σε όλους
αλησμόνητο.
Η ζωή του πρόσφερε και του
επεφύλαξε το μεγάλο μοοπάτι
να ανεβαίνει πάντα ψηλά σε
κάθε επιτυχία. Η ίδια η ζωή του
επεφύλαξε και άλλες εκπλήξεις
και τον έμαθε να αντιμετωπίζει
την αντίθετη φορα των
γεγονότων και της κακοκαιρίες
και το κάθε τι το αντιετώπισε
με στωϊκότητα, γενναιότητα,
υπομονή και ανεξάντλητο ήθος
και καρτερικότητα. Συχνά έλεγε
το πεπρωμένο κανείς δε μπορεί
να το αποφύγει.
Είχα την ευκαιρία τα τελευταία
35 χρόνια να συνεργασθώ μαζί
του σε δάφορα πρόντσεκτς
κατά την διάρκεια τις
λαμπρότερες εποχές όταν
έχτιζε και δημιουργούσε τα
«Κnights & Days», σκόρπια
σε όλες της μεγάλες γειτονιές
του Βανκούβερ που ήταν τόσο
φιλόξενα και δημοφιλή.
Γράφοντας αυτές τις γραμμές
από καρδιά μου είναι απίστευτο
ότι έφυγε τόσο ξαφνικά.
Δυσκολεύομαι να πω ένα καλό
κατευόδιο. Ας είναι πανάλαφρο
το χώμα που σε σκεπάζει, καλέ
μου φίλε Γρηγόρη.
Περικλής Τσάκαλος

20 Γνώμη

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Εκτός οι Σάμαρης και Μανωλάς
Επιμέλεια: Νίκος Συριώδης Δημοσίευση: 10 Νοε. 2014

Πρόγραμμα
αποφόρτισης
ακολούθησαν οι
διεθνείς που έπαιξαν
με τις ομάδες τους
την Κυριακή, δεν
προπονήθηκαν
οι Σάμαρης και
Μανωλάς. Διαβάστε
αναλυτικα.
Την πρώτη της προπόνηση
ενόψει του επικείμενου
κρίσιμου αγώνα με τα Νησιά
Φερόε στο Φάληρο (14/11)
πραγματοποίησε στον Άγιο Κοσμά η Εθνική μας ομάδα.
Όσοι παίκτες έπαιξαν με τις ομάδες τους την Κυριακή, ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης,
ενώ όσοι δεν είχαν υποχρεώσεις χθες (9/11), προπονήθηκαν σε φουλ ρυθμούς υπό τις οδηγίες του
Κλάουντιο Ρανιέρι.
Στην προπόνηση της Δευτέρας (10/11), δεν συμμετείχαν ο Ανδρέας Σάμαρης, ο οποίος
ενσωματώθηκε αργά το απόγευμα με την αποστολή και ο Κώστας Μανωλάς λόγω προβλήματος
τραυματισμού.
Ο διεθνής αμυντικός της Ρόμα, έκανε μαγνητική τομογραφία, η οποία ήταν καθαρή, την Τρίτη θα
ακολουθήσει ελαφρύ πρόγραμμα και την επόμενη μέρα (12/11) θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα
μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς.
Νέα πρόσωπα ήταν οι Θανάσης Ντίνας, Μιχάλης Μπακάκης, Δημήτρης Κολοβός και Χρήστος
Τασουλής, με τον αμυντικό του Πανιώνιου ν’ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
Να πούμε πως για την Τρίτη είναι προγραμματισμένες δυο προπονήσεις για την Εθνική ομάδα
(10:30 και 17:30), οι οποίες θα είναι κλειστές τόσο για τα Μέσα Ενημέρωσης όσο και για τους
φιλάθλους του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Πηγή:Sports.gr

ΚΡΕΑΤΑ
ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
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ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
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