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GREEK INDEPENDENCE DAY: A NATIONAL
DAY OF CELEBRATION OF GREEK AND
AMERICAN DEMOCRACY, 2015
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION
Since the dawn of our Nation, the United States and Greece have shared a bond forged

through common struggle and deeply rooted in mutual beliefs. Greek principles guided
our Founders as they declared America’s independence, and nearly half a century later,
as Greek revolutionaries fought to throw off the yoke of an empire, they renewed the
creed that unites free people everywhere: ordinary citizens can govern themselves. Today,
we celebrate the Hellenic spirit that has inspired our two great nations -- separated by an
ocean but linked by a shared destiny written not for us, but by us.
It was the democratic example of ancient Greece from which the founding generation
of Americans drew strength. In our Nation’s earliest days, we sought wisdom from
Greek history and philosophy, and we found hope within the pages of timeless Greek
texts. Mindful of the lessons of the Hellenic story, courageous patriots undertook a bold
experiment, securing the blessings of liberty and laying the foundation for more than
two centuries of progress.
But even in the cradle of democracy, the promise of freedom was not preordained. More
than 2,000 years after the values of self-determination first found expression in a small
group of Hellenic city-states, the Greek people stood up against tyranny and sacrificed to
restore democracy to its birthplace. They met brutal hardship with unbreakable character, drew inspiration from America’s revolution, and never lost faith in the ideals Greece
has always represented.
As Americans and Greeks, we are heirs to a long legacy of hard-won freedom and justice
-- values which we must not only preserve, but renew and refresh in our own time.
Generations of Greek Americans have enriched the United States and strengthened our
communities. Their heritage and vibrant culture are reflected in our story of achievement
and constant striving; their voices are among the chorus of citizens who have driven this
country inexorably forward. Today, as Greece works to lay a foundation for long-term
prosperity, our Nation continues to support our friend and NATO ally and to help the
Greek people reach for the future so many have sought -- one where all women and men
are free to pursue their dreams, realize their potential, and secure a brighter tomorrow
for their children.

«ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ;»

Μέρκελ: Οι μεταρρυθμίσεις να καταλήγουν
στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Η Ελλάδα διαθέτει έναν βαθμό ευελιξίας σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις
που θα εφαρμόσει, όμως «το γενικό πλαίσιο πρέπει να καταλήγει στο
προσδοκώμενο αποτέλεσμα» δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα καγκελάριος,
Άγγελα Μέρκελ.
«Το ερώτημα είναι αν
η Ελλάδα μπορεί και
πρόκειται να εκπληρώσει
τις προσδοκίες που όλοι
μας έχουμε», δήλωσε η
Μέρκελ στη διάρκεια
επίσκεψή της στο Ελσίνκι.
«Μπορεί να υπάρξει
κάποια διαφοροποίηση
σχετικά με το ποια
μέτρα θα επιλέξει να λάβει η κυβέρνηση, όμως τελικά το γενικό πλαίσιο πρέπει να καταλήγει στο
προσδοκώμενο αποτέλεσμα», υπογράμμισε η Γερμανίδα καγκελάριος.
«Το είδαμε στην Ιρλανδία όταν η νέα κυβέρνηση άλλαξε μέρη του προγράμματος. Όμως τελικά
πρέπει να αποκατασταθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ελλάδα μιλά με τους
θεσμούς τώρα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων και θα περιμένουμε την
εκτίμηση των θεσμών», κατέληξε η κ. Μέρκελ.
Υπογράμμισε ότι το Βερολίνο σταθερά «εργάζεται για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ», με
δεδομένο ότι και η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει να παραμείνει στο κοινό νόμισμα και πως η
πολιτική της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα δεν στηρίζεται στη γερμανική κοινή γνώμη.
Την ίδια ώρα, παίρνοντας τον λόγο ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, τόνισε πως ο χρόνος για την
Ελλάδα τελειώνει και πως οι συνθήκες για την παροχή βοήθειας δεν θα αλλάξουν.
Πηγή: Eθνος.gr 30 Mαρτίου 2015

Together, we continue the righteous task of perfecting our two nations. On the 194th anniversary of Greek independence, let us celebrate the enduring ties between our peoples
and stand with those around the world who long for liberty and the chance to join in the
noble work of building a democracy.
NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America,
by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United
States, do hereby proclaim March 25, 2015, as Greek Independence Day: A National Day
of Celebration of Greek and American Democracy. I call upon the people of the United
States to observe this day with appropriate ceremonies and activities.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-fourth day of
March, in the year of our Lord two thousand fifteen, and of the Independence of the
United States of America the two hundred and thirty-ninth.
BARACK OBAMA

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Από τον εορτασμό
της 25ης Μαρτίου 1821
στο Βανκούβερ
(Βλέπετε σελίδες 12 & 13)

REMBETIKI VRADIA
See more on pages 15 & 24
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Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Πρ. Παυλόπουλου,
προς του απόδημους Έλληνες, με την ευκαιρία της επετείου
της 25ης Μαρτίου

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

«Το απαράμιλλο παράδειγμα των προγόνων μας Αγωνιστών του 1821 πρέπει να μας εμπνέει και να μας
καθοδηγεί στο διηνεκές. Ιδίως, δε, κατά την τρέχουσα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα» υπογραμμίζει
στο μήνυμά του προς τους αποδήμους Έλληνες, με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. «Όλοι οι Έλληνες, απανταχού της γης, οφείλουμε
να εκπληρώσουμε από κοινού αυτό το μέγιστο εθνικό χρέος, διασφαλίζοντας έτσι την πορεία του
Ελληνισμού προς το ιστορικό πεπρωμένο του, στο πλαίσιο της ειρηνικής άμιλλάς του με τα άλλα έθνη
ανά την υφήλιο» προσθέτει.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

Ο κ. Παυλόπουλος τονίζει την ανάγκη, κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, να αποδίδεται ευγνωμοσύνη
στην ανεκτίμητη προσφορά των Ελλήνων της Διασποράς. «Στους τωρινούς χαλεπούς καιρούς για
την πατρίδα, ο ελληνικός λαός στρέφεται ξανά στους απόδημους Έλληνες, σ’ αυτό το ανεκτίμητης
αξίας τμήμα του Έθνους, που διαχρονικώς μεγαλουργεί και μας καθιστά υπερήφανους. Και του
απευθύνει ελπιδοφόρο προσκλητήριο κοινού αγώνα, ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει, αμέσως και
αποτελεσματικώς, τη βαθιά οικονομική κρίση που μαστίζει την κοινωνία μας και η οποία, δυστυχώς,
έχει μετατραπεί πια σε πραγματική ανθρωπιστική κρίση» σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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

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

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
Επίσης, επισημαίνει πως δεν πρέπει να ξεχνιέται ο αγώνας της Κύπρου η οποία, «ακόμη και ως πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί να αγωνίζεται εναντίον ξένης, προκλητικώς παράνομης,
στρατιωτικής κατοχής και να αντιμετωπίζει εξίσου προκλητικώς απαράδεκτες αξιώσεις επί των
αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών της δικαιωμάτων, καθώς και επί του κατά το διεθνές δίκαιο πλήρως
θεμελιωμένου δικαιώματός της να εκμεταλλεύεται ελευθέρως τους φυσικούς της πόρους. Ιδίως ο
απόδημος Ελληνισμός είναι ανάγκη να εκπέμψει, προς πάσαν κατεύθυνση και κατά προτεραιότητα, προς
τα διεθνή fora, το μήνυμα ότι η Κύπρος πρέπει να δικαιωθεί, το ταχύτερο δυνατό».

1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411
496-5099

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

ΦΙΛΟΙΛ

Στο γεύμα της Φιλοπτώχου Αδελφότητας των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου της 28ης Φεβρουαρίου
2015 έγινε η επίδοση τιμητικών διακρίσεων για τις υπηρεσίες τους στην οργάνωση από την
Μητρόπολη Καναδά στις κυρίες: Μαρία Μηλέος, Ελένη Πάχου, Μαρία Μαστρογιαννοπούλου και
Παναγιώτα Παπαπαναγιώτου.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Τσίπρας: «Εντιμος συμβιβασμός,
όχι συνθηκολόγηση άνευ όρων»

Τη συστράτευση της αντιπολίτευσης στην εθνική προσπάθεια προκειμένου
να μπει τέλος στη λιτότητα ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
στο πλαίσιο ενημέρωσης της Βουλής για τα ζητήματα που άπτονται της
τρέχουσας διαπραγμάτευσης.
Εκανε μάλιστα λόγο από το βήμα της Βουλής για διαπραγματευτική
στρατηγική της κυβέρνησης που οδήγησε στη συμφωνία – ορόσημο της
20ης Φεβρουαρίου, ενώ «έχρισε» πρωταγωνιστή της προσπάθειας τον
ελληνικό λαό.
«Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία, υπάρχει συλλογική στρατηγική
διαπραγμάτευση ξεκάθαρη απέναντι στον ελληνικό λαό. Οι δικές μας
τοποθετήσεις γίνονται αμέσως γνωστές. Ετσι μπορέσαμε να κάνουμε
κοινωνούς των εξελίξεων τους πολίτες της χώρας. Πρόκειται για επιστροφή
της Δημοκρατίας στον τόπο», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ενώ απέκλεισε τη
συνθηκολόγηση άνευ όρων στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.
«Θέλουμε έναν έντιμο συμβιβασμό, αλλά δεν θα συνθηκολογήσουμε άνευ
όρων. Το μνημόνιο δεν θα επιστρέψει ξανά», επισήμανε ο πρωθυπουργός,
κάνοντας λόγο για ναρκοθετημένο περιβάλλον όταν ανέλαβε την εξουσία.
«Το περιβάλλον ήταν ναρκοθετημένο όταν αναλάβαμε. Τώρα όμως ήρθε
η ώρα να πούμε αλήθειες. Η προηγούμενη κυβέρνηση επαιρόταν για το
πρωτογενές πλεόνασμα του 2014. Η προηγούμενη κυβέρνηση μιλούσε για
πλεόνασμα 1,8% και τελικά καταγράφηκε μόλις 0,3%, δηλαδή 2,7 δισ.
λιγότερα από αυτό που η κυβέρνηση διαφήμιζε προεκλογικά. Τα δημόσια
ταμεία δεν είχαν ούτε το πενιχρό πλεόνασμα. Ο νόμος για τις 100 δόσεις
ήταν ελλιπής και έφερε στα ταμεία μόνο 70 εκατ. ευρώ», είπε επίσης ο
Αλέξης Τσίπρας.
Παράλληλα, απηύθυνε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ερώτημα αν
θα στηρίξουν αυτή την διαπραγματευτική στρατηγική της κυβέρνησης ή θα
εξακολουθήσουν να λειτουργούν, όπως είπε χαρακτηριστικά ως «φερέφωνα
των εμπνευστών του μνημονίου». Ο πρωθυπουργός συνέχισε απευθύνοντας
τα ακόλουθα ερωτήματα στην προηγούμενη κυβέρνηση.
«Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησε στη διάταξη για τις άδειες
των τηλεοπτικών μέσων; Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησε
στον έλεγχο της φοροδιαφυγής; Γιατί έχουν ελεγχθεί μόλις 25 άτομα από
τη λίστα Lagarde; Υπάλληλοι δέχονταν απειλές ώστε να μην ελέγξουν
σύμβουλο του Σαμαρά, ο οποίος ήταν στη λίστα Lagarde», είπε ο Αλέξης
Τσίπρας επικαλούμενος δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο σύμφωνα με τα
οποία παραιτήθηκαν υπάλληλοι του δημοσίου επειδή δεν τους επέτρεψαν
να ελέγξουν στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
«Μόνο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει συμφωνία με την Ελβετία για τις
τραπεζικές καταθέσεις», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και κατέληξε: «Η νέα
κυβέρνηση διαπραγματεύεται και ματώνει, για να σταματήσει να ματώνει
ο ελληνικός λαός. Καταθέσαμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες
θα αλλάξουν το πρόσωπο του κράτους. Προτείνουμε μεταρρυθμίσεις για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε καύσιμα, καπνό. Προτείνουμε
μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε καύσιμα,
καπνό. Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει το νομοθετικό έργο της
κυβέρνησης. Η κυβέρνηση μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας».
Πηγή: H Kαθημερινή 30-3-2015

WHY BUY ANYWHERE ELSE?
Fixed Commission Sales Staff*

FREE Lifetime Engine Warranty

Our sales people are paid the same flat
commission no matter what vehicle you
buy, which means you drive away in the
vehicle that’s right for you.

Included on pretty much every vehicle
we sell. All you need to do is perform
some regular maintenance and free your
mind of costly repairs.

No Extra Fees

Free Service Loaners

What you see is what you pay,
plus GST.

Drive one of our loaner vehicles (for free!)
while your car is in the shop.

1.855.978.9561
GoMitsubishi.ca

VISIT US 2060 Oxford Connector,
Port Coquitlam, BC
See online for details. Dealer ID: 40119

H Διεύθυνση της “ΓΝΩΜΗΣ”
εύχεται στους συνδρομιτές μας
και σε όλες τις επιχειρήσεις,
κοινότητες, οργανισμούς
και συλλόγους που μας
συμπαραστέκονται στον αγώνα
της διατήρησης της γλώσσας μας

“Through the 2015 immigration plan we will welcome a record
number of individuals who will contribute to our economy and
labour market.”
- Hon. Chris Alexander, MP

Minister of Citizenship and Immigration

Respond to Canada’s need for immigrants.
Become a Regulated Immigration Consultant

Full-time | Part-time | Online
Apply today. Contact our program adviser at
604.899.0803 or email admissions@ashtoncollege.com.

604.899.0803 | 1.866.759.6006
www.ashtoncollege.com
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we build careers
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Home buyer and seller activity Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
outpaces historical averages in
February
The Life of Saint Porphyrios Kafsokalyvitis
Conditions within the Metro Vancouver* housing market continued
to strengthen in February as home sale and listing totals came in well
above the region’s ten-year average for the month.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that
residential property sales in Greater Vancouver reached 3,061 on the
Multiple Listing Service® (MLS®) in February 2015. This represents a 21 per cent increase compared to the 2,530 sales recorded
in February 2014, and a 60 per cent increase compared to the 1,913
sales in January 2015.
Last month’s sales were 20.2 per cent above the 10-year sales average for the month.

With the blessings of His Eminence Metropolitan Sotirios, Abbess Theoxeni from the Holy Patriarchal and Stavropegial Monastery of Chrysopigi in Chania, Crete, is visiting our Holy Metropolis. Abbess Theoxeni, who is accompanied by Sister Theolekti, visited a number of parish communities across southern Ontario and expressed her heartfelt
admiration for the Church in Canada.
The primary purpose of her visit was to deliver a keynote spiritual address on the life of St. Porphyrios Kafsokalyvitis (+1991), a modern day saint and Miracle-worker, who she knew personally for more than 10 years.The edifying
address was given at the Church of St. Nicholas in Toronto on Saturday, March 7, which was preceded by a holy
Vespers service presided over by Archimandrite Ignatios Delis, Dean of the Toronto Orthodox Theological Academy.
Approximately 1,000 pious faithful of different nationalities came to listen to Abbess Theoxeni talk about the
blessed life of the holy Hieromonk. The address, delivered in English and Greek, lasted roughly one-hour and was
followed by a discussion period facilitated by Rev. Fr. Fanourios Pappas, the Parish Priest who is from Crete and
who warmly introduced the Abbess to the faithful.

“It’s an active and competitive marketplace today. Buyers are motivated and homes that are priced competitively are selling at a brisk
pace right now,” Ray Harris, REBGV president, said.

Participants included more than a dozen clergymen; Abbess Alexia and Sisters from the Holy Monastery of St.
Kosmas Aitolos in Bolton, Ontario; Archons of the Ecumenical Patriarchate; the President of the Philoptochos in
Canada, Ms. Efthimia Coutsougeras; and, many Community Council and Philoptochos Chapter Presidents. Following the spiritual nourishment delivered by Abbess Theoxeni which energized the faithful during this holy period of
Sarakosti, the Community of St. Nicholas offered a complimentary Lenten meal to all people in the Metropolitan
Cultural Centre.

New listings for detached, attached and apartment properties in
Metro Vancouver totalled 5,425 in February. This represents a 15.4
per cent increase compared to the 4,700 new listings reported in
February 2014.

The Abbess also delivered homilies on Friday, March 6 (following the Salutations), on the Most-holy Theotokos and
on Sunday, March 8, on St. Gregory Palamas (Second Sunday of Lent) and the previous Abbess, Theosemni, who
fell asleep in the Lord in 2000. Abbess Theoxeni and Sister Theolekti will also be visiting and speaking with the
faithful in Canada’s capital, Ottawa, as well as in Montreal, Quebec.

Last month’s new listing count was 11.8 per cent higher than the
region’s 10-year new listing average for the month.

Η ζωή του Αγ. Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

The total number of properties currently listed for sale on the REBGV MLS® is 11,898, an 11.3 per cent decline compared to February
2014 and a 10.1 per cent increase compared to January 2015.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all
residential properties in Metro Vancouver is currently $649,700. This
represents a 6.4 per cent increase compared to February 2014.
The sales-to-active-listings ratio in February was 25.7 per cent.
This is the highest that this ratio has been in Metro Vancouver since
March 2011.
“We’re seeing more multiple offer situations and generally more
traffic at open houses today,” Harris said. “In a market such as this,
it’s important to do your homework and work with your local REALTOR® before embarking on your home buying and selling journey.”
Sales of detached properties in February 2015 reached 1,296, an
increase of 25.6 per cent from the 1,032 detached sales recorded
in February 2014, and an 84.1 per cent increase from the 704 units
sold in February 2013. The benchmark price for a detached property
in Metro Vancouver increased 9.7 per cent from February 2014 to
$1,026,300.
Sales of apartment properties reached 1,244 in February 2015, an
increase of 20.5 per cent compared to the 1,032 sales in February
2014, and an increase of 63.7 per cent compared to the 760 sales
in February 2013. The benchmark price of an apartment property
increased 3 per cent from February 2014 to $386,500.
Attached property sales in February 2015 totalled 521, an increase of
11.8 per cent compared to the 466 sales in February 2014, and a 56.5
per cent increase from the 333 attached properties sold in February
2013. The benchmark price of an attached unit increased 4.6 per cent
between February 2014 and 2015 to $481,500.
*Editor’s Note: Areas covered by Real Estate Board of Greater
Vancouver include: Whistler, Sunshine Coast, Squamish, West Vancouver, North Vancouver, Vancouver, Burnaby, New Westminster,
Richmond, Port Moody, Port Coquitlam, Coquitlam, New Westminster, Pitt Meadows, Maple Ridge, and South Delta.

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ Σωτηρίου, η Ηγουμένη Θεοξένη από την Πατριαρχική και
Σταυροπηγιακή Μονή της Χρυσοπηγής, Χανιά, Κρήτης, επισκέπτεται την Ιερά μας Μητρόπολη. Η Ηγουμένη
Θεοξένη, η οποία συνοδεύεται από την Αδελφή Θεολέκτη, επισκέφθηκε μερικές Κοινότητες στο Νότιο Οντάριο και
εξέφρασε τον εγκάρδιο θαυμασμό της για την Εκκλησία του Καναδά.
Ο κύριος σκοπός της επίσκεψής της
ήταν να διαδώσει την πνευματική
ζωή του Αγ. Πορφυρίου του
Καυσοκαλυβίτου (+1991), ενός νέου
και θαυματουργού αγίου, τον οποίο
γνώρισε προσωπικά για περισσότερα
από 10 χρόνια. Η εποικοδομητική
ομιλία έγινε στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου,
Τορόντο, το Σάββατο 7 Μαρτίου, μετά
τον Εσπερινό, ο οποίος τελέσθηκε από
τον Αχριμανδρίτη π. Ιγνάτιο Δελή,
Διευθυντή της Θεολογικής Ακαδημίας
Τορόντο.
Περίπου 1,000 ευλαβείς πιστοί από
διάφορες εθνικότητες προσήλθαν να ακούσουν την ομιλία της Ηγουμένης Θεοξένης, για την ευλογημένη ζωή του
Ιερομονάχου Πορφυρίου. Η ομιλία έγινε στα Αγγλικά και Ελληνικά. Διήρκεσε περίπου μία ώρα και ακολούθησε
συζήτηση, την οποία διεύθυνε ο π. Φανούριος Πάππας, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, ο οποίος
κατάγεται από την Κρήτη και παρουσίασε
την Ηγουμένη Θεοξένη στους πιστούς,
με πολύ θερμά λόγια. Μεταξύ των
παρευρισκομένων ήταν περισσότεροι από 12
Ιερείς, η Ηγουμένη Αλεξία και Αδελφές από
την Ι. Μονή του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού,
Bolton, Ontario, Άρχοντες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, η πρόεδρος της Κεντρικής
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, κα.
Ευθυμία Κουτσούγερα και πολλοί πρόεδροι
Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων και
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων.
Μετά την πνευματική τροφή που πρόσφερε
η Ηγουμένη Θεοξένη, η οποία ενεψύχωσε
τους πιστούς σ’αυτή την ιερή περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, η Κοινότητα του Αγ. Νικολάου πρόσφερε δωρεάν
νηστήσιμο γεύμα σε όλους τους παρευρισκομένους, στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Η Ηγουμένη έκανε, επίσης, ομιλίες
την Παρασκευή, 6 Μαρτίου (μετά την Ακολουθία των Χαιρετισμών), για την Υπεραγία Θεοτόκο και την Κυριακή,
8 Μαρτίου, για τον Άγ. Γρηγόριο Παλαμά (2η Κυριακή Νηστειών) και την πρώην Ηγουμένη, Θεοσέμνη, η οποία
κοιμήθηκε εν Κυρίω το 2000.
Η Ηγουμένη Θεοξένη και η Αδελφή Θεολέκτη θα επισκεφθούν και θα ομιλήσουν στους πιστούς στην πρωτεύουσα
του Καναδά, Οττάβα, και στο Μοντρεάλ, Quebec.

KEA’S MEATS LTD
6616 Beresford Street, Burnaby, BC
Tel:604-515-7222 - Fax:604-515-7701
ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο Πήτερ, ο Άγγελος, ο Τέρη Ποδόγυρος και
οι οικογένειές τους εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

O Bασίλης Δρίτσας εύχεται στους πελάτες, συγγενείς και φίλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙANNHΣ ΦΑΝΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΣΠΙΤΙOY ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΗΤΕΡ ΓΑΛΙΑΤΣΟ TOY SPARTANTV MEDIA

Από αριστερά: Ο κ. Γιάννης Φαναράς με τον κ. Πήτερ Γαλιάτσο.
Ένας από τους σκοπούς του
προγράμματος της εκπομπής SPARTAN MEDIA είναι να γνωρίζει και
να είμαστε υπερήφανοι η παροικία
του Τορόντο και όλος ο Καναδάς
για τα επιτεύγματά μας. Αυτοί τη
φορά ήρθαμε στο Ελληνικό Σπίτι
και μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο κ.
Γιάννη Φαναρά.
Κύριε Φαναρά καλωσορίσατε
στο πρόγραμμά μας και σας
ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε.
ΑΠ- Ευχαριστώ πολύ και είναι χαρά
μου που μου δώσατε την ευκαιρία
για να μιλήσω στους τηλεθεατά σας
και να τους πω λίγα πράγματα για
το έργο που κάνουμε στο Ελληνικό
Σπίτι ή μάλλον στα δυο Ελληνικά
Σπίτια γιατί έχουμε δυο κτίρια.

τρίτης ηλικίας που χρειάζονται
λίγη βοήθεια ή είναι άτομα που
έχουν χάσει τον συντροφό τους, ή
τον άνδρα ή την γυναίκα τους και
θέλουν να βρούν κάπου θαλπωρή
έρχονται εκεί κάνον αίτηση και
πληρώνουν το ενοίκιο σύμφωνα
με το εισόδημά τους. Αν θες να
πληρώσεις όλόκληρή την τιμή έχεις
το δικαίωμα να το κάνεις αυτό και
σου παρέχουμε ποιο καλύτερες
υπηρεσίες. Πάντως γεγονός είναι
ότι έχουμε 225 διαμερίσματα και
σ’ αυτά μένουν γύρω στα 300

λειτουργούν κάθε Κυριακή όλες
τις γιορτές Πάσχα, Χριστούγεννα
και επειδή πολλοί απ’ αυτούς δεν
μπορούν να περπατήσουν να πάνε
στο εκκλησάκι, έχουμε προσωπικό
ή και εθελοντές οι οποίοι με τα
καροτσάκια τους σπρώχνουν και
κατεβαίνουν στο εκκλησάκι να πάνε
να εκκλησιασθούν.

άτομα στο γηροκομείο. Αλλά αυτό
το σπουδαίο έργο που κάνουμε
ήταν όταν πριν ακριβώς 25 χρόνια
δηλαδή το 1980 που αποκτήσαμε
το νέο τμήμα εκεί που οι άνθρωποι
έχουν φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο.

με πρόεδρο την κυρία Ντότσικα, οι
οποίες σαν μέλισες προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους σχεδόν κάθε
μέρα. Κάθε μέρα έρχονται εδώ
κατεβάζουν κάτω τα άτομα που δεν
μπορούν να κυκλοφορήσουν, τους
παίζουν παιχνίδια, μουσική, κάτι
να τους διασκεδάσουν να σπάσει η
μονοτονία τους μέσα στο σπίτι. Κι
αυτό είναι αξιόλογο και χρειάζεται
θερμά συγχαρητήρια σ’ αυτές τις
κυρίες του γυναικείου τμήματος που
έχουμε και σ’ όλους αυτούς τους
εθελοντές οι οποίοι έρχονται και
προσφέρουν τις υπηρεσίες χωρίς
πληρωμή.

Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε
το γυναικείο τμήμα του Ελληνικού
Σπιτιού του οποίου χρειάζονται
συγχαρητήρια γι’ αυτές τις κυρίες

ΕΡΩΤ- Ας αρχίσουμε από την
αρχή πώς αυτή η παροικία παρ΄
όλες τις δυσκολίες κατόρθωσε
να δημιουργήσει αυτά τα κτίρια
που σήμερα φιλοξενεί άτομα που
πρωτοξεκίνησαν αυτό το έργο.
ΑΠ- Η αρχή έγινε το 1976 όταν οι
ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
λάβανε αυτή την ιδέα και το βάλανε
στο πρόγραμμάτους να κάνουνε
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Έτσι το
1976 χτίστηκε το πρώτο κτίριο το
οποίο φιλοξενεί σήμερα άτομα της
Τρίτης Ηλικίας αυτοσυντήρητα,
αλλά απλώς χρειάζοντα κάποια
βοήθεια από την πολιτεία. Έχουμε
διαμερίσματα του ενός και δυο
δωματίων και τους προσφέρουμε
ορισμένες υπηρεσίες. Κάτω στο
υπόγειο υπάρχει η καφετέρια ΕΣΤΙΑ
και αν δεν θέλουν να μαγειρέψουν
στα δωμάτιά τους, μπορούν να
κατέβουν να πάρουν ένα φθηνό
ελληνικό φαγητό.
ΕΡΩΤ-Ποιά είνα τα κριτήρια για να
φιλοξενεηθεί κάποιος και ποιές είναι
οι διαφορές μεταξύ των δυο κτηρίων
που έχετε;
AΠ- Έχουμε το ένα είνα που
είναι τα διαμερίσματα για άτομα

Στο πρώτο γηροκομέιο που
είναι στο Γουηνόνα υπάρχουν
81 κρεβάτια και σ’ αυτά μένουν
άτομα που είναι κατάκοιτα και
χρειάζονται φροντίδα 24 ώρες. Το
δεύτερο γηροκομείο που έγινε στο
Σκάρμπρουρο το λέμε Ελληνικό
Σπίτι αυτό που είμαστε σήμερα εδώ
χτίστηκε πριν ακριβώς δέκα χρόνια
και φιλοξενεί 128 κρεβάτια, και στα
δύο κτίρια έχουμε εκκλησάκι γιατί
νομίζω αυτό η εκκλησία είναι κάτι
απερίσπαστο για τους ανθώπους
αυτούς που μένουν εδώ 24 ώρες το
24ωρο. Έχουμε δυο εκκλησάκια,
δύο παπάδες λειτουργούν

ΕΡΩΤ-Να επανέρθουμε πάλι στο
θέμα των κριτηρίων για κάποιον
που θέλει να έρθει ή να φέρει τους
γονείς του ή ό ίδιος γιατί δεν μπορεί
να τον κρατήσει η οικογένεια. Από
οικονομικής πλευράς το κράτος
συμμετέχει; Τι δυνατότητες πρέπει
να έχει ο άνθρωπος που φιλοξενείται
εδώ;
ΑΠ- Βεβαίος το κράτος είναι
συνέταιρος μπορούμε να πούμε σ’
αυτόν τον οργανισμό. Υπάρχουν
τρεις κατηγορίες αυτοί που δεν
έχουν τίποτα δεν έχουν εισόδειμα
παίρνουν μια μικρή συνταξούλα,
αυτοί έρχονται με την σύνταξή
τους δίνουμε ένα μικρό ποσό για
τα έξοδά τους και σύμφωνα με την
σύνταξή τους και ό,τι λεφτά έχουνε
πληρώνουν αυτό είναι το γουόρντ
ρέιτ που λέμε. Επίσης υπάρχει το
ατομικό δώμάτιο και το δώματιο

(Συνέχεια στη σελίδα 22)
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Kαλώς όρισες, νοστιμιά!
Τα κόκκινα αβγά της Λαμπρής
16/3/2015

Το πασχαλινό αβγό, «σύμβολο» του ερμητικά
κλειστού τάφου του Ιησού, κρύβει στο περίβλημά
του τη δημιουργία της Ζωής και το θαύμα της
Ανάστασης
Εμπνευση από τη φύση
Αν θέλουμε να κάνουμε σχέδια όπως εκείνα των
γιαγιάδων μας,
μπορούμε να
τοποθετήσουμε
πέταλα λουλουδιών
ή μυρωδικά επάνω
στο λευκό αβγό και
να το δέσουμε καλά
με ένα κομμάτι
καλσόν. Βάφουμε
μαζί με το καλσόν,
το οποίο αφαιρούμε
στο τέλος μαζί με
το φύλλο για να
αποκαλυφθεί το
σχήμα του πάνω
στο αβγό. συμβουλή: καλό θα ήταν να καλύψουμε
τον πάγκο της κουζίνας με εφημερίδες για να
αποφύγουμε να τον λερώσουμε.
Προτού αρχίσουμε να βράζουμε τα αβγά,
φροντίζουμε να τα έχουμε βγάλει από το
ψυγείο αρκετή ώρα νωρίτερα, ώστε να είναι
σε θερμοκρασία δωματίου όταν μπουν στην
κατσαρόλα και έτσι να έχουμε τις λιγότερες
δυνατές απώλειες.
Τρόποι βαφής
1. Οι κλασικές βαφές, όπου βράζουμε τα αβγά
μαζί με τη βαφή και λίγο ξίδι, οι κρύες βαφές που
διαλύονται σε κρύο νερό στο οποίο βυθίζουμε ήδη
βρασμένα αβγά.
2. Οι φυσικοί τρόποι βαφής, όπου βράζουμε πρώτα
κάποιο λαχανικό με έντονη κόκκινη χρωστική (π.χ.
παντζάρια) και μετά βράζουμε τα αβγά στο υγρό
αυτό μέχρι να πάρουν χρώμα. Αν χρησιμοποιήσετε
κρεμμύδια, τα αβγά θα γίνουν πιο «χάλκινα».
3. Μια εναλ-λακτική λύση είναι να
χρησιμοποιήσουμε χρώμα μαγειρικό –υπάρχουν
άπειρα στο εμπόριο, τα οποία συνήθως
προέρχονται από φυσικές πηγές, όπως χρώμα από
ντομάτα.
Συμβολισμοί
Το πασχαλινό αβγό, «σύμβολο» του ερμητικά
κλειστού τάφου του Ιησού, κρύβει στο περίβλημά
του τη δημιουργία της Ζωής και το θαύμα της
Ανάστασης.Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις
σχετικά με το εορταστικό έθιμο των αβγών.
Λέγεται πως η μητέρα του εσταυρωμένου Ιησού
τα τοποθέτησε στα πόδια του και βάφτηκαν με το αίμα που έτρεχε από τις
πληγές του. Μια άλλη ιστορία λέει πως λίγες ώρες μετά τη Σταύρωση του
Ιησού, μια γυναίκα περπατούσε στον δρόμο κρατώντας ένα καλάθι με αβγά.
Μαθαίνοντας πως αναστήθηκε εκείνη απάντησε δύσπιστα «ότι αν αυτό
είναι αλήθεια, να κοκκινίσουν τα αβγά της»! Ω του θαύματος, αμέσως τα
αβγά άλλαξαν χρώμα.

Η λαμπριάτικη σούπα
Βράζουμε σε άφθονο νερό 2 κιλά γίδα, αρνί ή κατσίκι, ακόμη και ζυγούρι.
Ξαφρίζουμε μόλις πάρει βράση και προσθέτουμε αλάτι, 2 δαφνόφυλλα, 2
καρότα σε ροδέλες, 2-3 κρεμμύδια χοντροκομμένα, 1 μικρό ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο, 3-4 κλωνάρια σέλινο ψιλοκομμένο και 2 πατάτες κομμένες
σε μεγάλους κύβους. Μόλις βράσει το κρέας, το βγάζουμε σε πιατέλα και
είτε σερβίρουμε τη σούπα όπως είναι με λεμονάκι είτε την αβγοκόβουμε.
Εναλλακτικά, σοτάρουμε σε ελαιόλαδο μερικά κρεμμυδάκια φρέσκα
ψιλοκομμένα με λίγο άνηθο και τα ρίχνουμε τελευταία στιγμή στη σούπα, την
οποία έχουμε ήδη αβγοκόψει. Προαιρετικά, τα τελευταία 15 λεπτά μπορούμε
να ρίξουμε στο φαγητό μας 1 φλιτζάνι του καφέ ρύζι για σούπες.
Εναλλακτική «μαγειρίτσα»
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, το βράδυ της Ανάστασης δεν τρώνε μαγειρίτσα,
αλλά σούπα που φτιάχνεται με αρνί ή κατσίκι, ενίοτε με τα ποδαράκια ή με το
κεφάλι του ζώου. Μετά τη νηστεία και αργά τη νύχτα, το στομάχι υποδέχεται
σαν βάλσαμο τον ελαφρύ ζωμό, που είναι πιο εύπεπτος από τη μαγειρίτσα.
Μπατζαβούσα, H παραδοσιακή βλάχικη μαγειρίτσα
Στερεώνουμε ένα καλαμάκι στην άκρη του εντέρου και αφήνουμε το νερό
της βρύσης να τρέξει μέσα του πιέζοντας με το δάχτυλό μας σε όλο το μήκος.
Επαναλαμβάνουμε 3-4 φορές. Ζεματίζουμε τα έντερα και τη συκωταριά
σε νερό που βράζει για 2-3 λεπτά, τα ψιλοκόβουμε και τα σοτάρουμε σε
ρηχό σκεύος με 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε 1 κιλό
κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Μόλις
μαραθούν, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε ½ φλιτζάνι ρύζι καρολίνα και
από 1 μάτσο άνηθο, μαϊντανό και φρέσκο δυόσμο, όλα ψιλοκομμένα. Ρίχνουμε
2 φλιτζάνια νερό και σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα συκωτάκια και
να μείνει μόνο η σάλτσα. Σερβίρουμε με πιπέρι και λεμόνι.
Πολύχρωμη αβγοσαλάτα
Ξεφλουδίζουμε 6 σφιχτά αβγά και τα κόβουμε στα τέσσερα. Σοτάρουμε
σε 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο 200 γρ. μανιτάρια σε φέτες και 50 γρ.
καθαρισμένες γαρίδες σε δυνατή φωτιά για ελάχιστα λεπτά. Σβήνουμε με
λίγο λεμόνι και αφήνουμε να κρυώσουν. Ανακατεύουμε σε μπολ μία μικρή
κονσέρβα καλαμπόκι, 6 ραπανάκια σε λεπτές ροδέλες, τα μανιτάρια, τις
γαρίδες, 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση, 3-4 κλωναράκια μαϊντανό
ψιλοκομμένο και 2 κουταλιές σούπας φιστίκια cashew καβουρδισμένα και
αλατισμένα. Χτυπάμε στο multi 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά
σούπας ξίδι, τον χυμό από 1 λεμόνι, 1 κουτ. γλυκού μουστάρδα, 1 κουτ.
γλυκού μέλι και 1 σκελίδα σκόρδο. Ανακατεύουμε τη σαλάτα με τη sauce και
στολίζουμε με τα αβγά.

Εθιμικά πρόκειται για
διατροφική αντίληψη που
χάνεται στα βάθη της
παράδοσης. Αρχίζει από
την Καθαρά Δευτέρα και
ολοκληρώνεται το Μεγαλο
Σάββατο Χαρακτηριζεται από
την αποχή από κάθε ζωική
τροφή. Τα παλιά χρόνια, κατά
τη διάρκεια της Σαρακοστής
δεν έτρωγαν λάδι ούτε
έπιναν κρασί, εκτός από τα
Σαββατοκύριακα. Η νηστεία είχε
διπλό όφελος: Την κάθαρση του
οργανισμού και την απόκτηση
της εσωτερικής ηρεμίας που
προέτρεπε σε μια ζωή με
σεμνότητα και ταπεινότητα.
Στη σημερινή εποχή –και λόγω
των εργασιακών ρυθμών– σας
προτείνουμε να διατηρήσετε
το λάδι στο μαγείρεμα και να
νηστέψετε χωρίς ακρότητες.
Η νηστίσιμη διατροφή μπορεί
να έχει μεγαλύτερο γευστικό
και μαγειρικό ενδιαφέρον,
αφού στις μέρες μας υπάρχουν
πολλά υλικά που αντικαθιστούν
πλήρως τα ζωικά λιπαρά,
δίνοντας εξαιρετικά φαγητά και
γλυκά.
Παλαιά, την Καθαροδευτέρα
έτρωγαν μόνο λαγάνα, ταραμά
κι αλάδωτα φασόλια. Σήμερα,
την εξόρμηση για τον αετό
συνοδεύουν θαλασσινά,
ορεκτικά και αποστάγματα,
αποκτώντας έναν τόνο γιορτής!
Οσπρια
Τα όσπρια έχουν την τιμητική
τους, όχι μόνο για τον νηστίσιμο
χαρακτήρα και τις θρεπτικές
τους ουσίες, αλλά και για τους
μαγειρικούς συνδυασμούς τους.
Φάβα Η αγαπημένη μας φάβα,
ανάλογα με την παρασκευή
της, μπορεί να αποτελέσει
το πιο λιτό, γκουρμέ πιάτο.
Τρώγεται με κρεμμύδι και λάδι
ή παντρεμένη με ντομάτα και
κάππαρη. Βράσιμο 30’-40’
Ρεβίθια Καταναλώνονται είτε
μαγειρεμένα ως σούπα, ως
ρεβιθάδα φούρνου, σουρωμένα
σε σαλάτα μόνα τους ή με
άλλα όσπρια, ενώ ταιριάζουν
εξαιρετικά με σπανάκι ή
σέσκουλα. Επίσης, γίνονται
νηστίσιμοι κεφτέδες ή χούμους.
Βράσιμο 50’-60’
Φακές Οι μαγειρικές τους
δυνατότητες είναι πολλές,
ενώ δεν απαιτούν μούλιασμα.
Μαγειρεύονται κλασικά ως
σούπα με σκόρδο, ξίδι και
δάφνη, αλλά και ως σαλάτα
με πιπεριές και ντομάτα, ως
φακόρυζο ή σε δημιουργικές
βελουτέ. Βράσιμο 20’

Γίγαντες Τεράστια φασόλια,
συνυφασμένα με την ελληνική
κουζίνα. Μαγειρεύονται στην
κατσαρόλα ή στον φούρνο και
έχουν πλούσια, βουτυράτη
γεύση. Βράσιμο 40-60’
Μαυρομάτικα Βολικά στο
μαγείρεμα καθώς βράζουν
απευθείας χωρίς προεργασία.
Εχουν επίγευση ξηρού καρπού
και η συνδυαστική τους
δυνατότητα με άλλα λαχανικά
ή σαλάτες τα αναδεικνύει σε
αγαπημένα της σαρακοστιανής
περιόδου. Βράσιμο 30-45’
Κατάλυσις ιχθύος
Τρώμε κυρίως μπακαλιάρο
παστό με σκορδαλιά, μόνο του
Ευαγγελισμού και την Κυριακή
των Βαΐων.
Το Εδεσματολόγιο του
Ευαγγελισμού
Μπακαλιαροκεφτέδες:
Καθαρίζουμε από την πέτσα και
τα κόκαλα και ψιλοκόβουμε 1
κιλό ξαλμυρισμένο μπακαλιάρο.
Προσθέτουμε 3 φέτες ψωμί
μουσκεμένο και στραγγισμένο,
3 κουτ. σούπας αλεύρι, λίγο
αλατοπίπερο, μαϊντανό και
άνηθο ψιλοκομμένο και
ζυμώνουμε. Πλάθουμε κεφτέδες,
αλευρώνουμε και τηγανίζουμε
σε καυτό λάδι.
Σκορδαλιά στο γουδί:
Λιώνουμε στο γουδί 5 σκελίδες
σκόρδο με λίγο αλάτι και 1
κουτ. σούπας ξίδι. Ρίχνουμε
λίγο ελαιόλαδο (συνολικά θα
πάρει 1,5 φλιτζάνι) και σταδιακά

προσθέτουμε 1 κιλό ψωμί
μουλιασμένο και στυμμένο
με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και
δουλεύουμε το μείγμα μέχρι να
πάρει μορφή κρέμας.
Σουτζουκάκια από ρεβίθια
Ετοιμάζουμε πρώτα μια σάλτσα:
Βράζουμε σε κατσαρολάκι 1/2
φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 κιλό
ντομάτες τριμμένες, 1 κουτ.
σούπας πελτέ ντομάτας, 5
κόκκους μπαχάρι, 10 κόκκους
πιπέρι μαύρο, 1 ξύλο κανέλας, 1
κουτ. σούπας ζάχαρη, αλάτι και
πιπέρι κι αφήνουμε να βράσουν
για 15 λεπτά. Λιώνουμε στο
πολυκοπτικό 3 φλιτζάνια ρεβίθια
μαγειρεμένα και στραγγισμένα.
Μεταφέρουμε σε βαθύ μπολ.
Μουσκεύουμε 4 φέτες ψωμί
μπαγιάτικο τριμμένο σε 1/2
φλιτζάνι κρασί γλυκό. Το
στύβουμε και το τρίβουμε μέσα
στο μπολ με τα ρεβίθια, μαζί με
3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες,
1,5 κουτ. γλυκού κόλιαντρο
τριμμένο σε σκόνη, 1,5 κουτ.
γλυκού κύμινο τριμμένο, 1/2
φλιτζάνι κόλιαντρο φρέσκο
ψιλοκομμένο, 1/2 φλιτζάνι
δυόσμο ψιλοκομμένο, αλάτι και
πιπέρι.
Ζυμώνουμε καλά το μείγμα,
πλάθουμε σουτζουκάκια και τα
αλευρώνουμε. Ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο ή άλλο λάδι και μόλις
κάψει τα τηγανίζουμε.
Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα
τα σουτζουκάκια και τα
μεταφέρουμε στο σκεύος με
την ντομάτα. Σιγοβράζουμε για
10 λεπτά, έως ότου μελώσει
η σάλτσα. Συνοδεύουμε με
λιωμένη βραστή πατάτα ή ρύζι.
Σκορδαλιά με αμύγδαλο και
κουκουνάρι
Μουλιάζουμε 1/2 φρατζόλα
ψωμί μπαγιάτικο χωρίς κόρα.
Πολτοποιούμε σε μπλέντερ 8
σκελίδες σκόρδο με 50 γρ. αμύγδαλα και 50 γρ. κουκου-νάρι.
Προσθέτουμε το ψωμί πολύ
καλά στυμμένο και χτυπάμε
ξανά. Οταν δημιουργηθεί μια
αλοιφή, βάζουμε 2 1/2 φλιτζάνια
λάδι και 2/3 φλιτζανιού ξίδι
και συνεχίζουμε το χτύπημα.
Δοκιμάζουμε κι αν χρειαστεί
προσ-θέτουμε αλάτι.
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Minister Kenney issues statement to mark
Greek Independence Day
Ottawa, March 25, 2015 – The Honourable Jason Kenney, Minister for Multiculturalism, issued the following statement to mark Greek Independence Day:
“On this day in 1821, Bishop Germanos of Patras raised the Greek flag in the Monastery of Agia Lavra,
proclaiming independence from the Ottoman Empire.
“This proclamation came on the same day that the Greek Orthodox Church celebrates the Archangel
Gabriel’s Annunciation to the Theotokos – the Virgin Mary. Because of this, the annual celebration of
Greek Independence Day carries great cultural, national and religious significance for Canadians of
Greek heritage and for people of Hellenic descent all over the world.
“Greek migration to Canada began over 150 years ago, and in the years since, Greek immigrants and
their descendants have made significant contributions to the development and success of our country.
“Today, more than 250,000 Canadians proudly claim Greek ancestry, and many will participate in Independence Day parades, galas, and other celebrations across the country. Families across Canada gather
to share in the traditional meal of Bakaliaros Skordalia – salt cod fritters with garlic and potato puree,
and mark the happy occasion in the company of friends.
“Greek Independence Day is a great opportunity for Canadians of Hellenic descent to show pride in
their history, and for all Canadians to share in the richness of the Greek community’s cultural heritage.
“As Minister for Multiculturalism, I offer my best wishes to everyone celebrating today.
“Ζήτω η 25η Μαρτίου! Long Live the 25th of March!”

PRIME MINISTER STEPHEN HARPER ANNOUNCES SUPPORT
TO OPEN NEW MARKETS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES
March 18, 2015
Ontario

Mississauga,

Prime Minister Stephen Harper
today announced a number of measures to assist small and mediumsized enterprises (SMEs) seize
opportunities abroad as part of the
Government’s pro-jobs and proexport plan. These measures will
help SMEs expand their businesses
and create jobs by exploring new
export opportunities for their goods
and services, including to new and
emerging markets. He was joined by
Brad Butt, Member of Parliament
for Mississauga-Streetsville.
The Prime Minister first announced
a new export market development
program that would provide direct
financial assistance to entrepreneurs
seeking to develop new export opportunities and markets, especially
in high-growth emerging markets.
These initiatives will be particularly

helpful in helping SMEs finance
activities such as participation in
trade fairs and missions, and market
research to create new business opportunities.
He also announced that the Canadian Trade Commissioner Service
(TCS) will receive new staffing and
programming resources to further
assist Canadians doing business
with the world. The TCS has more
than 160 trade offices in Canada and
around the world to help provide
export advice and guidance to entrepreneurs.
Today’s announcements build on
the Government’s commitment to
encourage and support entrepreneurship by connecting them with the
tools and resources they need to
succeed. Small and medium-sized
enterprises represent 99 per cent
of all businesses in Canada and account for nearly 90 per cent of jobs
in the private sector.

Following the conclusion of negotiations of the trade agreement with
the EuropeanUnion and the cominginto-force of the Canada-Korea Free
Trade Agreement on January 1st,
2015, Canadian businesses will soon
benefit from preferential access to
more than half of the entire global
marketplace.
These measures build on the
Government’s Global Markets
Action Plan’s goal to nearly double
the number of SMEs exporting to
emerging markets to 21,000 and our
“Go Global” export workshops that
provide SMEs the tools and practical information they need to take
advantage of international business
opportunities to export.
The announcements made today
were informed by consultations with
SMEs and would be implemented
on an expedited basis.

Statement by Liberal Party of Canada
Leader Justin Trudeau on International Day for the Elimination of Racial
Discrimination
OTTAWA – March 21, 2015
The Leader of the Liberal Party of Canada, Justin Trudeau, today
issued the following statement on the International Day for the
Elimination of Racial Discrimination:
“In far too many corners of the world, discrimination is at the
forefront of daily life for many members of racial minority
groups. Today, we acknowledge and raise awareness of the fact
that racial oppression is real and persistent, even in this day and
age. We also take this opportunity to recognize and celebrate those
working diligently toward a truly free and fair world.
“Canada is a country defined by – and celebrated for – its pluralism. Our ethnic, religious, and racial diversity is what makes us
uniquely Canadian, and allows our society to operate and thrive
within a multicultural fabric. As citizens of this great country, we
know that we are made stronger, not in spite of our differences,
but precisely because of them.
“Most importantly, we reaffirm today that the politics of fear and
division have no place in our society, and that true leadership
means bringing Canadians together, not dividing them against one
another. On this day, as on all others, Liberals remain steadfast in
our resolve to work tirelessly toward a society that is free from
racial discrimination.”

BC Liberals have lost touch with northern and
rural B.C. Fair Share renegotiations set to punish growth in the northeast
KAMLOOPS - MARCH 23rd, 2015 - Dan Brooks, leader of the
BC Conservative Party, today pointed out that Minister Coralee
Oakes’ comments on Fair Share renegotiations show how out of
touch the BC Liberals are with northern and rural British Columbia.
The Fair Share memorandum of understanding, a regional property tax sharing agreement with northeast B.C. municipalities
originally started in 1994, isn’t due to expire until 2020 but the
BC Liberals have recently determined they will be renegotiating
or imposing a new deal by April 30th 2015. Fair Share is tied to

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0
Συντάκτης: Onsports Team Δημοσίευση: Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

MAD GREEK
RESTAURANT

7260 Westminster Hwy, Richmond B.C.

Tel: 604-278- 9598

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ισόπαλη με 2-2 η Εθνική Νέων με την Ουκρανία
Sport.gr Δημοσίευση: 28 Μαρ. 2015

Καλή εμφάνιση από την Ελλάδα στη Βουδαπέστη όπου είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα, ωστόσο έμεινε στο ισόπαλο 0-0 καθώς υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη δημιουργία
φάσεων – Δυσκολεύει το έργο της πρόκρισης για τη «γαλανόλευκη»
Do or die ήταν η αναμέτρηση με την Ουγγαρία για την Ελλάδα. Η ομάδα του Σέρχιο Μαρκαριάν,
στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Εθνικής ομάδας αναζητούσε μόνο τη νίκη για να μπορέσει να
πλησιάσει στην 3η θέση της βαθμολογίας και να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης.
Μπορεί να έκανε καλή εμφάνιση και να είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο
υπήρχαν προβλήματα στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα να λείψουν οι φάσεις και δικαιολογημένα να
μείνει το ισόπαλο 0-0.
Με αυτό το αποτέλεσμα, τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά περισσότερο, καθώς η Ελλάδα
χρειάζεται να καλύψει την απόσταση των έξι βαθμών από την 3η θέση και την Ουγγαρία στα
επόμενα πέντε παιχνίδια της προκριματικής φάσης.
Σκληρό ματς από την αρχή
Οι Ούγγροι προσπάθησαν από το ξεκίνημα να δείξουν τις διαθέσεις τους και πως δύσκολα θα
έκαναν εύκολο το έργο για την Ελλάδα. Οι ποδοσφαιριστές του Ντάρνταϊ επέλεξαν να παίξουν
σκληρά και στο πρώτο 20λεπτο είδαμε ουσιαστικά ένα παιχνίδι γεμάτο σκληρά μαρκαρίσματα.
Η πρώτη σοβαρή φάση, ήταν για την πλευρά των Ούγγρων όταν ο Τζούτζακ έκανε το σουτ στο 19’
και ο Καρνέζης απέκρουσε στη γωνία του. Στη συνέχεια, η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο του αγώνα.
Δεν απειλήθηκε καθόλου και προσπάθησε από τα πλάγια να φτιάξει τις φάσεις που θα έφερναν το
γκολ. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν ευδοκίμησε με αποτέλεσμα να… πετάξουμε
το πρώτο μέρος χωρίς κάτι ουσιαστικό.

«Έκατσε» μετά το δυνατό ξεκίνημα
Στην επανάληψη, η ομάδα του Σέρχιο Μαρκαριάν μπήκε πολύ δυνατά με στόχο το «χρυσό» γκολ.
Στο 48’ ο Σταφυλίδης έκανε τη σέντρα με την κεφαλιά του Κονέ να καταλήγει άουτ.
Στο επόμενο λεπτό, ο Τοροσίδης έκανε την παράλληλη σέντρα ωστόσο η μπάλα πέρασε κάτω από
τα πόδια του Αθανασιάδη που δεν μπόρεσε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Η πίεση από την πλευρά της Ελλάδας συνεχίστηκε και δύο λεπτά αργότερα, ο Φετφατζίδης έκανε
το σουτ με την μπάλα να πηγαίνει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Κίραλι.
Αυτή, ήταν και η τελευταία σημαντική φάση για τη «γαλανόλευκη». Όσο πλησίαζε το τέλος, το
άγχος γινόταν ολοένα και περισσότεροι. Οι αλλαγές των Φορτούνη, Κατσουράνη και Γιαννιώτα
δεν βοήθησαν καθόλου την Ελλάδα και έτσι η Ουγγαρία, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες με τους
Πίντερ (87’) και Νίκολιτς (89’) για να… κλέψει το παιχνίδι.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Κίραλι, Καντάρ, Φιόλα, Γιουχάζ, Λεάντρο, Ελέκ (70’ Πίντερ), Τζούτζακ, Τόζερ,
Στίμπερ, Γκέρα, Σαλάι (68’ Νίκολιτς).
ΕΛΛΑΔΑ: Καρνέζης, Σταφυλίδης, Μανώλας, Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης,
Κονέ (77’ Γιαννιώτας), Χριστοδουλόπουλος (69’ Φορτούνης), Φετφατζίδης (77’ Κατσουράνης),
Σάμαρης, Αθανασιάδης.

Η Εθνική Νέων αναδείχτηκε ισόπαλη με 2-2 κόντρα στην Ουκρανία σε φιλικό
παιχνίδι που διεξήχθη στην Τρίπολη με τους παίκτες του Γιάννη Γκούμα να
βρίσκονται πίσω στο σκορ με 2-0 και να καταφέρνουν να φτάσουν στην
ισοφάριση με δυο τέρματα του Πόζογλου στο δεύτερο μέρος.
Χωρίς νικητή έληξε το φιλικό ανάμεσα στην Εθνική Νέων και την αντίστοιχη
ομάδα της Ουκρανίας με τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες σε
φιλικό που έγινε στην Τρίπολη. Η ομάδα του Γιάννη Γκούμα στο πλαίσιο
της όσο το δυνατόν καλύτερης προετοιμασίας της ενόψει του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος αναδείχτηκε ισόπαλη με 2-2 με την αντίστοιχη ομάδα της
Ουκρανίας.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 αλλά
κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια στο δεύτερο ημίχρονο όταν και ανέβασε
την απόδοση της με δυο γκολ που πέτυχε ο Πόζογλου.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Γκούμας
δήλωσε ικανοποιημένος από τα όσα είδε ενώ η Εθνική ομάδα θα δώσει ένα
ακόμη φιλικό την Δευτέρα και πάλι με αντίπαλο την Ουκρανία.
Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει:
“Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Νέων με την αντίστοιχη της Ουκρανίας
σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα τελικά του EURO που θα φιλοξενηθεί
το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Η ελληνική ομάδα ήταν ανώτερη, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, και έχασε
πολλές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη. Και τα δύο τέρματα για την Εθνική
πέτυχε ο Πόζογλου (46΄, 52΄).
Ελλάδα: Κότσαρης, Σάλιακας (76΄ Χατζητερζόγλου), Κυριακόπουλος,
Μαρκοπουλιώτης (81΄ Σταμπουλίδης), Τσελεπίδης, Πόζογλου (76΄
Γαρεφαλάκης), Ορφανίδης (76΄ Βελισσάρης), Κουλούρης (81΄
Τσατσόπουλος), Δώνης (69΄ Δεληγιαννίδης), Ρούσσος, Βέργος (67΄
Κυνηγόπουλος)

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο ομοσπονδιακός
προπονητής Γιάννης Γκούμας έκανε την εξής
δήλωση:
«Παίξαμε με μια πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα. Ήμασταν άτυχοι γιατί
στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε δύο γκολ από στημένες φάσεις, τα οποία
θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Είμαι, όμως, χαρούμενος γιατί στο
δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά μπήκαν αποφασισμένα στον αγωνιστικό χώρο
για να γυρίσουν το ματς.
Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, όμως ανεξαρτήτως αποτελέσματος
είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας. Υπάρχει ταλέντο, αλλά
χρειάζεται να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να παρουσιαστούμε
έτοιμοι στο EURO το καλοκαίρι»”.
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AHEPA
Column
Throughout my 25 years in
AHEPA, I have been asked three
questions most frequently. How
did AHEPA start? What does
AHEPA do? What is in it for me
if I join AHEPA?

Ku Klux Klan. It was time for
them to unify and organize,
to protect and defend life and
livelihood.

Today I will answer the first
question. How did AHEPA
start? The following story by
James S. Scofield was published
in numerous newspapers on the
75th anniversary of AHEPA in
1997. The story, republished
here, is a sobering reminder of
the struggles Greek immigrants
to the United States and Canada
faced when they arrived in the
New World.

The widespread and often
violent discrimination against
immigrants from Greece is an almost forgotten page of American
history. This is probably because
of their subsequent success and
the great accomplishments of
their descendants. Very few
persons today, Hellenic or not,
are even vaguely aware of the
massive continental strength of
the Klan of the 1920s and its
intensive persecution of foreignborn Greeks, including those
who had chosen to become
American citizens.
They do not know how deeply

It was 1922, Americans of Hellenic heritage were suffering
personal and economic intimidation orchestrated by the revived

BC Liberals have lost touch with northern and
rural B.C. Fair Share renegotiations set to punish
growth in the northeast
(Continued from Page 7)
local industrial growth, and the recent boom in the northeast has seen
a proportional growth in Fair Share transfers to those municipalities.
“Renegotiating the MOU now, five years before it has expired and
just as growth begins to take off is punitive to those communities
who rely on Fair Share to improve services and infrastructure that
improve quality of life and make the northeast an attractive place to
live and work,” said Brooks.
Minister Oakes made comments to the media explaining that the
government was renegotiating Fair Share so that it would be “affordable to all taxpayers” and “fair for taxpayers across the province”.
“Fair Share revenue comes directly from industrial property taxes
collected exclusively in northeast B.C.,” Brooks said, “so when
Minister Oakes says she’s concerned for all taxpayers, what she really means is that she intends to reduce the amount given under the
Fair Share MOU and redistribute that money to other regions and
priorities.
“This is just another example of how out of touch the BC Liberals
are with the real needs and concerns of northern and rural communities in B.C.. These communities, who for decades have been one of
the major economic engines of this province, deserve to be rewarded
for growth and prosperity, not penalized and lose funding when they
succeed,” said Brooks, who comes from a northern rural community
himself.
Rural population has been steadily declining in British Columbia,
losing over 57,000 people from 1996 to 2011 and giving B.C. the
lowest percentage of rural population in all of Canada at 13.8 percent.
“If Premier Clark and Minister Oakes want to make Fair Share more
fair to all of British Columbia they should start by looking at how
similar agreements could be put in place in other rural regions of the
province, and help those regions achieve similar growth and prosperity as those in the northeast.
“Premier Clark’s pillage and plunder approach without returning the
benefits shows a lack of regard for the people who live and work in
the north and their contribution to British Columbia.”
There is strong support for the BC Conservative Party in the northeast, with Peace River South candidate Kurt Peats garnering 27
percent of the vote in the last provincial election.
The BC Conservatives are committed to rebuilding and reinvigorating rural British Columbia, and believe prosperity in those regions
will result in greater prosperity for the entire province.

the evil shadows of bigotry,
hatred and intolerance cast their
malignant darkness over North
America. Perhaps it is time to
remind them.
The newly-reorganized KKK
rampaged against frightened immigrants and helpless minorities
throughout the U.S. It dominated
politics in states in both the
North and South. In Canada, its
dangerous wicked ways were
transplanted and flourished,
especially in the western provinces.
An estimated three million militant hooded Klansmen stalked
across our continent, burning
crosses and spawning terror.
During its reign of power, the
Klan elected sixteen U.S. Senators, eleven Governors and an
undetermined large number of
Congressmen, both Republican
and Democrat. It reportedly
exerted considerable influence in
the White House.
Klan organizations ruled local
politics in the major cities of
Dallas, Denver, Indianapolis and
Portland, Oregon, as well as in
such smaller communities as
Anaheim, California; El Paso,
Texas; Youngstown, Ohio and
Portland, Maine.
In 1902, California and Oregon
voters elected Klan-endorsed
gubernatorial candidates. Then
in 1924, a Klan candidate won
the governorship in Kansas. The
same year, the Klan endorsed
U.S. Senate winners in Alabama,
Colorado, Georgia, Indiana,
Oklahoma and Texas. It also
won the gubernatorial contests
in five of these six states, barely
losing in Texas.
At U.S. election polls, Klansmen
passed out cards which crudely
and defiantly declared:
When cotton grows on the fig
tree And alfalfa hangs on the
rose
When the aliens run the United
StatesAnd the Jews grow a
straight nose
When the Pope is praised by every one In the land of Uncle Sam
And a Greek is elected President
THEN–the Ku Klux won’t be
worth a damn.
Meanwhile, embattled but visionary Greek immigrant leaders
met on July 26, 1922, in Atlanta
to form the American Hellenic
Educational Progressive Association, now better known as the
Order of Ahepa. Not by coincidence, Atlanta was the home of
the national Imperial Headquarters of the Klan.
The most important goal of the
Ahepa founders was to quickly
and solidly establish better relations with non-Greeks. They
agreed to do this by taking the
positive high road of reason emphasizing assimilation, cooperation, persuasion and unlike their
marked foes, non-violence.
Their main discussion was how
to best contain the wave of hostility which had almost drowned
them. The ominous specters of
twisted Americanism and KKK
aggression spurred them to
create a patriotic fraternal order
espousing undivided loyalty to
the United States. American citizenship, proficiency in English,

active participation in the civic
mainstream, economic stability,
social unity and the pursuit of
education. The latter was considered vital for its obvious gifts of
knowledge and as the essential
key to upward mobility.
The Ahepa founders were profoundly disturbed and alarmed
by their bitter experiences with
Klan prejudice and by reports of
worse bigotry elsewhere. Even
before the Klan reappeared,
there had been senseless attacks
on foreign-born Greeks, some
fatal. However, the new Klan
expertly and abrasively honed
intolerance with brutal efficiency
to silence and subdue all of its
alleged inferiors.
Many Greek-owned confectioneries and restaurants failed financially or were sold at sacrificial
prices to non-Greeks because of
boycotts instigated by the Klan.
Greek establishments doing as
much as $500 to $1,000 a day
business, especially in the South
and Midwest, dropped to as little
as $25 a day. The only recourse
was to sell or close.
The Klan often bolstered its
boycotts by openly threatening
or attacking customers entering
and leaving.
A Klan Imperial Lecturer told
Klansmen in Spokane that Mexicans and Greeks should be sent
back to where they came from
so that white supremacy and the
purity of Americans be preserved. Meanwhile, in Palatka,
Florida, a Greek immigrant was
flogged for dating a “white”
woman.

our American institutions; and,
Klans in Washington, Oregon
and Idaho are actively at work
to combat these foreign and unAmerican influences.”

The Royal Riders of the Red
Robe was a Klan affiliate assembled “as a real patriotic organization” for approved naturalized
citizens unluckily born outside
the United States. However,
in the ultimate snub of exclusion, immigrants from Greece,
Italy and the Balkans were not
eligible to join.
In Indiana, the state most politically controlled by the 1920s
Klan, burning crosses were
ignited in the yards of outspoken
Hellenes. Unprovoked beatings
of Greeks were not reported to
police lest another beating soon
follow. Others were warned of
dire consequences if they spoke
Greek in public, even in their
own business establishments.
Hoosier Democrat and Republican leaders actively discouraged
naturalized Hellenes from filing
for public office, forcing them
to run as Socialist Party candidates. Fearful Greek Orthodox
Christians indefinitely postponed
impending plans to organize
parishes. To avoid constant
confrontation, long and difficult
to pronounce first and last names
of Greek origin were shortened
or changed to more acceptable
Americanized versions. False
rumors spread by the Klan about
supposed unsolved murders of
Greeks in other states produced
the desired dread.
The Klan Grand Dragon of Oregon said in a spirited speech in
Atlanta: “The Klan in the western states has a great mission to
perform. The rapid growth of
the Japanese population and the
great influx of foreign laborers,
mostly Greeks, is threatening

Ahepa validated its patriotic
roots during World War II by
selling over five hundred million dollars of U.S. War Bonds,
more than any organization in
America. Meanwhile, Ahepa
officials first visited the White
House to meet with President
Calvin Coolidge in 1924 and
have conferred with all twelve
Presidents since Presidents
Franklin Roosevelt, Harry Truman and Gerald Ford became
Ahepa members.

Probably the most blatant hardline bullying, almost humorous,
occurred in Pensacola, Florida.
A Klansman handed a note to
a Greek restaurateur which
read: “You are an undesirable
citizen. You violate the Federal
Prohibition Laws and laws of
decency and are a running sore
on society. Several trains are
leaving Pensacola daily. Take
your choice but do not take too
much time. Sincerely in earnest,
KKK.”
Today, according to sociologist Charles C. Moskos, Jr., of
Northwestern University,
American Hellenes proudly rank
first among all ethnic groups in
individual educational attainment and second in individual
educational attainment and second in individual wealth. They
have succeeded in every facet
of American life. The Order of
Ahepa has played the prime
historic role in this ascent.
True to its original mission,
Ahepa financially supports
scholarships, educational chairs,
housing for the elderly, medical
research, community programs, charitable projects and
other worthy endeavors through
contributions of more than two
million dollars a year from its
chapter, district and national
levels.

More recently, Ahepa raised
$400,000 for the restoration
of Ellis Island and the Statue
of Liberty and $775,000 for a
sculpture commemorating the
Centennial Olympic Games in
Atlanta. Ahepa has received
congressional and presidential recognition for promoting
friendship and goodwill among
the people of the United States,
Canada, Greece and Cyprus.
President George Bush hailed
Ahepa as one of “the thousand
points of light.”
Ahepa moved its headquarters
to Washington DC in 1924 and
later expanded its scope by adding three auxiliaries to complete
the Ahepa Family: the Daughters
of Penelope for women, the Sons
of Pericles for young men and
the Maids of Athena for young
women. Its combined eight
hundred chapters, consisting of
about 35,000 members, cover
the United States and Canada
and have planted successful
units in Australia and Greece. It
held its 75th annual convention
in Atlanta in August.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου,
δήλωσε αμέσως μετά την παρέλαση:
«Γιορτάζουμε σήμερα με περηφάνια την επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας.
Η Ελληνική Επανάσταση, πνευματικό τέκνο του Διαφωτισμού και των πανανθρώπινων αξιών της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής απελευθέρωσης, απότοκο του μεγάλου ξεσηκωμού του
λαού μας, όρισε το αξιακό πλαίσιο πάνω στο οποίο συγκροτήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος.
Ένα πλαίσιο που μας ορίζει, μας προστάζει, να διατηρούμε ως κόρη οφθαλμού την ελευθερία, την
ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.
Σήμερα πρέπει να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν χαρίστηκε στον λαό μας. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες.
Και όταν ένας λαός διεκδικεί, όση δύναμη και αν έχουν οι αντίπαλοι του, αν διεκδικεί και είναι
αποφασισμένος και, κυρίως, έχει το δίκιο με το μέρος του, τότε όλα μπορεί να τα καταφέρει».

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

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

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

PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY
“ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CATHEDRAL”
1-4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C., V6J 4A2

Father C. Economos, and Father D. Partsafas, along with St. George’s
Philoptochos Ladies Society wish everyone Happy Easter.
Christ showed us His endless love by giving His life to wash away
our sins. May you have a wonderful Easter filled with love, peace and
happiness.
O π. Κων/νος Οικονόμου, ο π. Δημ. Παρτσάφας, η Πρόεδρος και το
Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου, εύχονται στα
μέλη, στους δωρητές και σε όλη την ελληνική παροικία το φως της
Ανάστασης του Χριστού να φέρει σε όλους το μήνυμα της Αγάπης,
της Ελπίδας και της Ειρήνης.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

11 Γνώμη

TO ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
«ΜΑΧΗ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οπως όλοι πλέον γνωρίζετε ο Οργανισμός ΜΑΧΗ προπαθεί
συνεχώς να παραστέκεται στα αδέλφια μας που περνούν δύσκολες
μέρες, σε όλα τα σημεία της Ελλάδος.

Από αριστερά: O Γεν. Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας, η κα Άννα Ζιμπάρα, η κα
Γκόλφω Τσακούμη και ο Προξενικός Λιμενάρχης κ. Γιώργος Γιαννάκης, μπροστά
στο φορτωμένο κοντέϊνερ.

Την περασμένη Παρασκευή όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες,
στείλαμε το τέταρτο κατα σειρά, κοντέϊνερ στην Ελλάδα.
Μέχρι τώρα η βοήθεια που εστάλη με την συμβολή όλου του
Ελληνισμού του Βανκούβερ, έχει προσληφθεί επιτυχώς και έχει
αναγνωριστεί δεόντως από:
1- Το χαμόγελο του
παιδιού
2- Την Κιβωτό
3- Τον Σύλλογο αγάπης
4- το ΚΕΜΟΠ
5- Τα χωριά SOS
Ελλαδος
6- Το μαναστήρι
του Σωτήρος για
τους άπορους του
μοναστηριού
7- 50 άπορες
οικογένειες που τους
δόθηκαν Κουπόνια από Supermarkets
8- Τον Δήμαρχο του Ληξουρίου εκ μέρους των σεισμοπλήκτων
9- Το Ορφανοτροφείο ΜΗΤΕΡΑ
10- Τα Tails of Greece για τα αδέσποτα ζωα
11- 4 άτομα με ειδικές ανάγκες
12- Δημοτικό σχολείο Ναυπάκτου για πρωινό, σε παιδιά απόρων
γονέων
13- Τους πλημμυροπαθείς της Κρητης
14- Τους άπορους της Μακεδονίας
Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε, με οτιδήποτε
τρόπο μπορείτε, για να μπορούμε και στο μέλλον να βοηθήσουμε
την Πατρίδα μας, που περνάει δύσκολες μέρες.
Κάθε είδους συμβολή σας κάνει μεγάλη διαφορά στα θύματα της
οικονομικής κρίσης και στους άνεργους.
Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την φιλανθρωπία σας και σας
ευχόμαστε τα ελέη του Θεού.
Εκ μερους του Οργανισμου ΜΑΧΗ
Άννα Ζιμπάρα
Γκόλφω Τσακούμη.

Ανέκδοτα
Ήταν τρεις ξανθιές που ήθελαν να
γίνουν αστυνομικίνες.
Πάνε λοιπόν στην επιτροπή και ο
εξεταστής λέει στην πρώτη:
– Αυτή είναι η φωτογραφία ενός
υπόπτου. Πώς θα τον αναγνωρίσεις
αν τον συναντήσεις στο δρόμο;
– Από το ότι έχει ένα μάτι, λέει η
ξανθιά.
Τρελαίνεται ο εξεταστής και πριν
την απορρίψει, της εξηγεί πως δεν
έχει ένα μάτι, απλώς η φωτογραφία
του υπόπτου έχει τραβηχτεί προφίλ.
Έρχεται η σειρά της δεύτερης
ξανθιάς και ο εξεταστής την ρωτάει
ακριβώς το ίδιο πράγμα, για να
πάρει την απάντηση:
– Μπορώ να τον αναγνωρίσω
από το ότι έχει ένα αυτί” και μη
πιστεύοντας και στα δικά του
αυτιά ο εξεταστής, την απορρίπτει
και αυτή, λέγοντάς της ότι η
φωτογραφία είναι προφίλ.
Μπαίνοντας και η τρίτη ξανθιά,
εκνευρισμένος ο εξεταστής της λέει
δείχνοντάς της τη φωτογραφία:
– Αυτός είναι ένας ύποπτος.
Πώς θα τον αναγνωρίσεις αν
τον συναντήσεις στο δρόμο; Και
πρόσεξε να σκεφτείς καλά πριν
απαντήσεις.
– Αυτό είναι πανεύκολο, λέει η
ξανθιά και συνεχίζει. Ο ύποπτος
φοράει σίγουρα φακούς επαφής!.
Ξαφνιασμένος ο εξεταστής και μη
μπορώντας να καταλάβει από που
προέκυψε αυτό το στοιχείο, τρέχει
στα αρχεία για να δει αν η κοπέλα
έχει δίκιο. Πράγματι! Ο ύποπτος
φορούσε φακούς επαφής!
– Μα καλά, πώς το κατάλαβες;
ρωτάει την ξανθιά.
-Είναι πολύ απλό, απαντά εκείνη.
Με ένα αυτί και ένα μάτι δε μπορεί
να φοράει γυαλιά!!!

***

Φθάνει ένας καταζητούμενος, μετά
από πολύωρο κυνηγητό στην πόρτα
ενός γυναικείου μοναστηριού.
Χτυπάει την πόρτα και ζητάει άσυλο
προσωρινά.
Η Ηγουμένη….. μετά από πολύ
σκέψη τον δέχεται, να περάσει μόνο
την νύχτα του όμως.
Την ώρα του ύπνου προσφέρθηκε
να τον φιλοξενήσει η Ηγουμένη στο
δωμάτιο της. Το πρωί όμως όταν
ξύπνησε δεν τον είδε στο δωμάτιο
της και άρχισε να ψάχνει ένα ένα τα
κελιά των Καλογριών.
Ανοίγει το πρώτο τίποτα ανοίγει το
δεύτερο τίποτα, ανοίγοντας όμως το
τρίτο, τι να δει
ο καταζητούμενος γυμνός στο
κρεβάτι και η καλόγρια να του κανει
στοματικο ερωτα.
-Μοναχή τι κάνεις εκεί; Δεν
ντρέπεσαι;
-Ηγουμένη μου είπε ότι είναι
γλειφιτζούρι και επέμενε να το
γλύψω.
-Aααα τον ψεύτη!!!!
Εμένα μου έλεγε το βράδυ ότι είναι
υπόθετο.
Γιατί τον αποκαλούσε χρυσό μου
Μια ηλικιωμένη κυρία που είχε
προσκληθεί στο σπίτι ενός παλιού
φίλου για δείπνο ένα βράδυ, ήταν
εντυπωσιασμένη από τον τρόπο με
τον οποίον η κυρία για κάθε πράγμα
που ζητούσε από τον άνδρα της
τον καλούσε; Αγάπη μου, χρυσό
μου, μωρό μου κλπ. Το ζευγάρι
είχε παντρευτεί πριν από 70 χρόνια
και φαινόταν πολύ ερωτευμένο. Σε
μιά στιγμή που ο άνδρας πήγε στο
σαλόνι, σκύβη η προσκεκλημένη
κυρία στη φίλη της και ψυθυριστά
στο αυτί της λέει:
-Eίναι υπέροχο μετά από τόσα
χρόνια παντρεμένοι να αποκαλείς
τον σύζυγό σου με όλα αυτά τα
ονόματα αγάπης.
Γυρίζει η ηλικιωμένη κυρία στη
φίλη της και της λέει;
«Έλα να σου πω την αλήθεια, έχω

ξεχάσει το όνομά του και δεν θέλω
να με σκοτώσει ο μαλάκας άμα τον
ρωτήσω ποιό είναι το όνομά του»
(Πηγή: Today’s Smile)

O ‘Ανεργος Μηχανικός
Ένας άνεργος μηχανικός σκέφθηκε
να ανοίξει μια κλινική για να βγάζει
λεφτά. Μια ταμπέλα απέξω έγραφε:
Θεραπευθείτε για τα πάντα με €50.
Αν δεν θεραπευθείτε σας
επιστρέφουμε εμείς €100.
Ένας γιατρός νομίζοντας ότι είναι
μια καλή ευκαιρία να βγάλει ένα
100ρικο πάει επίσκεψη.
Γιατρός (ως ασθενής): -«Γιατρέ έχω
χάσει τη αίσθηση της γεύσης.»...
Μηχανικός (ως γιατρός): -«Αδελφή
φέρτε παρακαλώ το φάρμακο Νο 22
και ρίξτε 3 σταγόνες στο στόμα του
ασθενούς.»
Ο γιατρός-ασθενής φτύνει το
φάρμακο και λέει: -«Μα αυτό δεν
είναι φάρμακο. Είναι πετρέλαιο.»
Ο μηχανικός-γιατρός:
-«Συγχαρητήρια. Η γεύση σας
επέστρεψε. 50 ευρώ παρακαλώ.»
Ο δήθεν ασθενής γιατρός φεύγει
τσατισμένος αλλά δεν το βάζει κάτω
και επιστρέφει σε μερικές μέρες
αποφασισμένος να πάρει πίσω τα
χρήματά του.
Ο ασθενής-γιατρός: -«Γιατρέ έχασα
τη μνήμη μου και δεν θυμάμαι πια
τίποτα.»
Μηχανικός-γιατρός: -«Αδελφή
φέρτε παρακαλώ το φάρμακο Νο 22
και ρίξτε 3 σταγόνες στο στόμα του
ασθενούς.»
Ο γιατρός-ασθενής πανικόβλητος:
-«Μα αυτό το φάρμακο είναι για τη
θεραπεία της γεύσης.»
Μηχανικός: -«Συγχαρητήρια. Η
μνήμη σας επανήλθε. 50 ευρώ
παρακαλώ.»
Ο γιατρός φεύγει εξαγριωμένος με
τον εαυτό του.
Αμετανόητος μετά μερικές μέρες
επιστρέφει.
-«Γιατρέ η όρασή μου έχει
αδυνατίσει πολύ. Μπορείτε να
κάνετε κάτι?»
Μηχανικός: -«Δυστυχώς κύριε δεν
έχουμε φάρμακο γι αυτό. Παρακαλώ
πάρτε αυτό το 100ρικο.»
-«Μα αυτό είναι 50ρικο.»
-«Συγχαρητήρια. Η όρασή σας
επανήλθε. 50 ευρώ παρακαλώ.»

Εύπορη, μοναχική κυρία
δημοσιεύει αγγελία ζητώντας
σύντροφο:
“Κυρία σεβαστής ηλικίας με
αμύθητα πλούτη (κινητά, ακίνητα,
καταθέσεις κλπ) ζητά κύριο να τη
συντροφέψει στο υπόλοιπο της
ζωής της ο οποίος θα τηρεί τις
εξής 3 προϋποθέσεις: 1. Δε θα την
εγκαταλείψει ποτέ, 2. Δε θα την
χτυπήσει ποτέ, 3. Στο κρεβάτι θα
είναι...ταύρος.”
Η αγγελία δημοσιεύεται, η κυρία
περιμένει 1 εβδομάδα, 1 μήνα,
1εξάμηνο, 1 χρόνο.... Έχει πια
απελπιστεί: “Τι να τα κάνω τα
πλούτη όταν δεν έχω έναν άνθρωπο
δίπλα μου! Θα με φάει η μαύρη
μοναξιά!”..
Κι ενώ η κυρία μοιρολογεί χτυπάει
το κουδούνι της πόρτας. Η κυρία
ακούει το κουδούνι και τρέχει να
ανοίξει. Έκπληκτη αντικρίζει έναν
κύριο σε αναπηρικό καρότσι χωρίς
χέρια και πόδια.
- “Γεια σας”, λέει ο κύριος. “Ήρθα
για την αγγελία!!”.
Η κυρία μένει έκπληκτη αλλά
προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη.
- “Δεν ξέρω αν το προσέξατε
αλλά υπήρχαν και κάποιες
προϋποθέσεις”.
- “Το γνωρίζω”
- “Ναι, αλλά χωρίς να θέλω να σας
προσβάλω, εσείς δεν έχετε πόδια”
- “Άρα δεν πρόκειται να φύγω ποτέ
μακριά σας”
- “Ε, ναι....Ίσως έχετε δίκιο αλλά
και πάλι χωρίς να θέλω να σας
στενοχωρήσω εσείς δεν έχετε και
χέρια...”
- “Άρα δεν πρόκειται ποτέ να σας

χτυπήσω!”
-”Ίσως έχετε και πάλι δίκιο αλλά
δεν ξέρω αν προσέξατε ότι υπήρχε
και τρίτη προϋπόθεση!”
- “Και πως νομίζετε ότι χτύπησα το
κουδούνι;...!!!!!!!!”

Tο Κλειδί
Ένα βράδυ ένας τύπος και ένα
κορίτσι έφτασαν στην πόρτα του
διαμερίσματος του. Μόλις πριν
ανοίξει την πόρτα είπε το κορίτσι :
– Περίμενε ένα λεπτό να δω, μπορώ
να εκτιμήσω πως κάνει έρωτα
κανείς, από τον τρόπο που ανοίγει
την πόρτα.
– Α, ναι; για πες μου ένα
παράδειγμα
– Κοίτα, αν κάποιος σπρώχνει το
κλειδί στην πόρτα και την ανοίγει
απότομα, σημαίνει ότι είναι άγριος
και απρόσεκτος εραστής και αυτό
δεν μου αρέσει καθόλου. Αν ένας
ψάχνει και δεν μπορεί να βρει την
κλειδαρότρυπα σημαίνει ότι είναι
πρωτάρης και ούτε αυτό μου αρέσει.
Λοιπόν εσύ πως ξεκλειδώνεις την
πόρτα;
– Πρώτα από όλα, γλύφω το κλειδί.

Δυό σφαίρες
Μπαίνει ένας ελεύθερος σκοπευτής
σε ένα κατάστημα που πουλάνε
όπλα και ζητάει ένα όπλο μεγάλης
απόστασης με διόπτρα.
Ο υπάλληλος βγάζει αμέσως το
καλύτερο και του λέει δείχνοντας
έξω από το παράθυρο :
– Αυτό το όπλο είναι τόσο καλό που
μπορείς να δεις από εδώ μέσα στο
σπίτι μου που είναι εκεί πάνω στον
λόφο. Ο πελάτης ρίχνει μια ματιά
προς το σπίτι με την διόπτρα και
αρχίζει να γελάει.
– Που είναι το αστείο; του λέει ο
υπάλληλος.
– Βλέπω ένα γυμνό άνδρα να
κυνηγάει μια γυμνή γυναίκα στο
σπίτι σου, απαντά ο πελάτης.
Αμέσως ο υπάλληλος βάζει το μάτι
του στη διόπτρα και βλέπει την
γυναίκα του γυμνή να κυνηγιέται με
ένα γυμνό άνδρα. Έξαλλος γυρίζει
στον πελάτη και του λέει:
– Επειδή εγώ δεν ξέρω καλό
σημάδι, θα σου δώσω 2 σφαίρες.
Την μια θέλω να την φυτέψεις στο
κεφάλι αυτής της πουτ@ν@ς και
την άλλη στο πέος αυτού του αλήτη.
Αν το κάνεις αυτό θα σου χαρίσω
το όπλο.
– Έγινε ,απαντά ο πελάτης.
Βάζει το μάτι του στη διόπτρα και
στοχεύει.
Πριν πυροβολήσει σταματά, του
επιστρέφει την μια σφαίρα και του
λέει:
– Γίνεται και με μία…..

ς πουτ@ν@ς και την άλλη στο
πέος αυτού του αλήτη. Αν το
κάνεις αυτό θα σου χαρίσω το
όπλο.
– Έγινε ,απαντά ο πελάτης.
Βάζει το μάτι του στη διόπτρα
και στοχεύει.
Πριν πυροβολήσει σταματά, του
επιστρέφει την μια σφαίρα και
του λέει:
– Γίνεται και με μία…..
***
Όταν είναι μωρό τη φωνάζουν
“γυναικάρα μου” όταν είναι
γυναίκα “μωρό μου” στο ΚΑΠΗ
της λένε “πάμε εκδρομή με
τα κορίτσια” Όλα λάθος ρε
παιδιά...!!

12 Γνώμη

Άνω:O Γεν. Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας

Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 στο Βανκούβερ
Την Κυριακή 22 Μαρτίου, εψάλη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου από τους ιερείς π. Κων/νο Οικονόμου, π. Δημ. Παρτσάφα και π. Δωρ.
Τρυφωνόπουλο.

Άνω: O Κώστας Νικολάου, Πρόεδρος
της Ελλην Ορθ. Κοινότητας Ανατ.
Βανκούβερ

Στην Δοξολογία παραστάθηκαν
οι Αρχές, κ. Ηλίας Κρεμμύδας,
Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας, ο
Προξενικός Λιμενάρχης κ. Γεώργιος
Γιαννάκης. Η επίτιμος Πρόξενος της
Κύπρου η κα Τασούλα Berggren, o
Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Β.Κ. κ. Γιώργος Βασσίλας, η Αντιπρόεδρος της
Φιλοπτώχου Καναδά κα Ελένη Τσεμπερλή οι αντιπρόσωποι των σχολείων,
προέδροι Ελληνικών Κοινοτήτων οργανώσεων,σωματείων και συλλόγων.
Μετά την δοξολογία έγινε επιμνημόσυνο δέηση στο μνημείο των πεσόντων
και στην συνέχεια έγινε η κατάθεση στεφάνων. Στη συνέχεια η Ελληνική
Κοινότητα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο πρόσφερε καφέ αναψυκτικά και
γεύμα. Εν απουσία της Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ
κας Έφης Κερασιώτη, καθήκοντα τελετάρχη έκανε ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατ. Βανκούβερ κ. Κώστας Νικολάου, ο οποίος καλωσόρισε τους επισήμους
και μίλησε για την ενότητα του ελληνισμού, καυτηριάζοντας την πολιτική μας αδυναμία όταν δεν είμαστε ενωμένοι,
παρακινούμενος από την αδιαφορία του Δημάρχου της πόλεως που επί σειρά ετών τώρα δεν έρχεται ο ίδιος να
ανταμώσει και να επιδόσει την Προκήρυξη για την ανεξαρτησία των Ελλήνων και να παραλάβη την Ελληνική
Σημαία, στην Ελληνική Αντιπροσωπεία όπως γινότανε όλα τα χρόνια από τους
προηγούμενους Δημάρχους, παρά στέλνει την Αντιδήμαρχο.
Στη σειρά μίλησε ο π. Κων/νος Οικονόμου, η επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου
κα Τασούλα Berggren και για το ιστορικό της ημέρας μίλησε ο Γεν. Πρόξενος κ
Ηλίας Κρεμμύδας. Η γιορτή έκλεισε με ποιήματα από τα παιδιά των σχολείων και
χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών και το χορευτικό
συγκρότητα της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας του Σούρεη.
Κώστας Καρατσίκης

13 Γνώμη

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

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

ANDREAS KOTSIRIS
Tel:604-649-0299

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

HELLENIC COMMUNITY
OF VANCOUVER
4500 Arbutus, Vancouver B.C.
Η Πρόεδρος, τo Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ιερέας
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλη
την παροικία

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

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!
H Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται στην ομογένεια
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

14 Γνώμη

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Γράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*

Όλοι αργά ή
γρήγορα θα κληθούμε κάποια στι γμή να τακτοποιησουμε τα κληρονομικά θέματα καποιου αγαπημένου
συγγενικού
μας
προσώπου.
Η κληρονομιαία
περιουσία χωρίζεται
σε δύο κατηγορίες
το ενεργητικό και
το παθητικό.
Το ενεργητικό
περιλαμβάνει όλα
τα ακινητα, (σπίτια,
οικοπεδα, αγροτεμαχια), τους τραπεζικους λογαριασμούς και τα
υπολοιπα τραπεζικα προϊοντα (ομόλογα, μετοχές κ.τ.λ.), οχήματα,
κοσμήματα, έργα τέχνης και οικοσκευή.
Το παθητικό περιλαμβάνει τα χρέη της περιουσίας.
Αν το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό της κληρονομίας τότε
υπάρχει το δικαίωμα αποποίησης του κληρονόμου, που μπορεί να
γίνει εντός 4 μηνών από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης, αν υπάρχει.
Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία αποποίησης είναι ένας
χρόνος από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από την δημοσίευση
της διαθήκης. Αν ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί να αποδείξει το
χρονικό σημείο που πληροφορήθηκε το θάνατο του κληρονομούμενου
τότε η ετήσια προθεσμία για την αποποίηση ξεκινάει από εκείνο το
χρονικό σημείο.
Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται σιωπηρά ή και με συμβολαιογραφικό
έγγραφο. Αν δεν γίνει αποποίηση, τεκμαίρεται ότι έχει γίνει σιωπηρή
αποδοχή μετά την πάροδο των 4 μηνών.
Εντός έξι μηνών από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από την
δημοσίευση της διαθήκης αν αυτή υπάρχει πρέπει να γίνει η δήλωση
φόρου κληρονομίας στην Εφορία του αποβιώσαντος. Για όσους
απεβίωσαν στο εξωτερικό αρμόδια για την υποβολή της δήλωσης
φόρου κληρονομίας είναι η ΔΥΟ Κατοίκων Εξωτερικού και η
προθεσμία για την δήλωση φόρου κληρονομίας είναι ένα έτος από το
θάνατο του κληρονομούμενου ή από την δημοσίευση της διαθήκης.
Στην δήλωση φόρου κληρονομίας δηλώνονται όλα τα κληρονομιαία
στοιχεία, δηλ. ακίνητα, χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς,
περιεχόμενο θυρίδων, αυτοκίνητα, κοσμήματα, έργα τέχνης οικοσκευή
κ.τ.λ.
Με συμβολαιογραφικό έγγραφο γίνεται η αποδοχή μόνο των
ακινήτων της κληρονομιάς.
Οταν δεν υπάρχει διαθήκη, κληρονόμουν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι
που είναι κατά το νόμο οι εγγύτεροι συγγενείς του αποβιώσαντος.
Αυτοί ειναι τα τέκνα και ο σύζυγος. Αν τα τέκνα έχουν προαποβιώσει,
την θέση τους καταλάμβανουν τα παιδιά τους (εγγόνια) αν υπάρχουν.
Αν δεν υπάρχουν τέκνα αλλά υπάρχει σύζυγος, τότε κληρονομούν ο/η
σύζυγος και τα αδέλφια του αποβιώσαντος, αν δεν υπάρχουν τέκνα
και σύζυγος κληρονομούν τα αδέλφια κ.τλ.
Με την διαθήκη ορίζονται οι κληρόνομοι κατά την βούληση του
διαθέτη σε άλλα ποσοστά ή σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Επίσης με την διαθήκη, δίνεται το δικαίωμα στον διαθέτη να
συμπεριλάβει άτομα που δεν θα κληρονόμουσαν χωρίς διαθήκη
(εξωτικοί).
Η συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής κληρονομίας, μπορεί να
γίνει οποτεδήποτε μέσα στα χρόνια. Ο καθένας μπορεί ξεχωριστά
από τους υπόλοιπους συγκληρονόμους να αποδεχτεί μόνο το δικό του
μερίδιο.
Επίσης με την αποδοχή κληρονομιάς, οι κληρονόμοι μπορούν να
αποδεχθούν για λογαριασμό του κληρονομούμενου, την κληρονομιά
που είχε περιέλθει σε αυτόν σε προγενέστερο χρόνο και που δεν είχε
αποδεχθεί.
Π.χ. αποβιώνει ο πατέρας Α, ο οποίος είχε στο χωριό του ακίνητα
τα οποία ανήκαν αρχικά στον δικό του πατέρα Β, αλλά δεν είχε γίνει
αποδοχή κληρονομίας όταν ο Β προ 40 περίπου ετών απεβίωσε.
Μπορούμε εμείς να αποδεχθούμε πρώτα για λογαριασμό του πατρός
μας Α την κληρονομιά που περιήλθε σε εκείνον κατά το χρόνο θανάτου
του πατέρα του Β. Αν υπήρχε και ποσοστό που κληρονομούσε η
σύζυγός του Γ και μητέρα του πατρός μας, η οποία απεβίωσε
αργότερα, περιλαμβάνουμε στην αποδοχή κληρονομιάς και το δικό
της μερίδιο που αποδέχεται ο πατέρας μας Α και στην συνέχεια τα
δύο αυτά μερίδια τα αποδεχόμαστε εμείς ως κληρονομιά του πατέρα
μας. Αυτή ειναι μια τριπλή αποδοχή κληρονομιάς, γιατί περιλάμβάνει
τρείς θανάτους και τρία κληρονομικά δικαιώματα.
Ο λόγος που πρέπει να συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για
την αποδοχή κληρονομιάς είναι για να υπάρχει συνέπεια, συνέχεια
και ακρίβεια στους τίτλους κτήσης ενός ακινήτου, έτσι ώστε σε
περίπτωση που θελήσουμε να το μεταβιβάσουμε σε τρίτον να μην
γεννιούνται αμφιβολίες ως προς την κυριότητάς μας επ’αυτού.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

Ζευγάρι Γερμανών πλήρωσε
€875 για τις γερμανικές
επανορθώσεις στον Δήμο
Ναυπλίου!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/03/2015
O Λούντβιχ Ζακάρο (δεξιά)
και η Νίνα Λάγκε (αριστερά)
την ώρα που καταβάλλουν
875 εθρώ για τις γερμανικές
αποζημιώσεις.
Το αίτημα για την
καταβολή των γερμανικών
επανορθώσεων και του
κατοχικού δανείου στην
Ελλάδα, που το τελευταίο
διάστημα βρίσκεται στην
πολιτική επικαιρότητα,
συμμερίστηκε ένα ζευγάρι
γερμανών πολιτών.
Η Νίνα Λάγκε και ο Λούντβιχ
Ζακάρο επηρεάστηκαν, όπως είπαν, από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη,
κατά τη συνάντηση που είχε με τον γερμανό ομόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο Βερολίνο, και
επισκέφθηκαν, συμβολικά, το Ναύπλιο επειδή ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας.
Εκεί ζήτησαν συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης Δημήτρη Κωστούρο, στον οποίο ανέφεραν ότι
θέλουν να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί από το κατοχικό δάνειο.
Ο κ. Κωστούρος τούς εξήγησε ότι δεν μπορεί ο Δήμος να εισπράξει χρήματα γι’ αυτό τον σκοπό και
τους παρότρυνε, εφόσον επιθυμούν, να δώσουν χρήματα στον κοινωφελή φορέα «Πύλη Πολιτισμού»
που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με τη λειτουργία
κοινωνικού παντοπωλείου το οποίο προσφέρει δωρεάν τρόφιμα σε οικονομικά αδύναμους πολίτες του
Ναυπλίου.
Στη συνέχεια, το ζευγάρι προσέφερε στην «Πύλη Πολιτισμού» το ποσό των 875 ευρώ, το οποίο, όπως
είπε, θεωρεί ότι αναλογεί σε κάθε γερμανό πολίτη από το συνολικό ποσό που οφείλει η Γερμανία για
το κατοχικό δάνειο.
Παράλληλα, εξήγησαν ότι αυτή η κίνηση είναι συμβολική και έχει στόχο να αφυπνίσει, ενώ τόνισαν
πως εάν τους ζητηθεί από τη χώρα τους να πληρώσουν για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας, θα το
πράξουν.
Επίσης, δήλωσαν ότι αγαπούν την Ελλάδα και συμμερίζονται όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα,
ενώ ντρέπονται για τον τρόπο συμπεριφοράς των μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία αλλά και των
γερμανών πολιτικών.
Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους: «Ο ελληνικός πληθυσμός δεν είναι υπεύθυνος για τα κρατικά
χρέη που έγιναν παλιότερα. Λόγω των τωρινών αναμενόμενων βελτιώσεων θα έπρεπε η Ελλάδα να μην
μπλοκαριστεί, αλλά να υποστηριχθεί. Η σημερινή κυβέρνηση, για πρώτη φορά, εκφράζει την πρόθεση
να διαπραγματευτεί υπέρ του λαού και εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου και να εμποδίσει τη λεηλασία
της οικονομίας. Εξ’ αυτού και μόνο θα έπρεπε να υποστηριχθεί από την ΕΕ και να μην μπλοκάρεται.
Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ελληνικός λαός δεν ευθύνεται για την
παταγώδη αποτυχία προηγούμενων κυβερνήσεων. Η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε χρέη προς
όφελος της ολιγαρχίας, αλλά ο λαός θα πρέπει να πληρώσει γι’ αυτά».
«Αντιθέτως η Γερμανία είναι που οφείλει στη χώρα σας. Καταβολή χρημάτων επανόρθωσης από
την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως εξ ‘αυτών είναι ο αναγκαστικός δανεισμός του 1942,
υπολογιζόμενος σε 11 δισ. ευρώ, ο οποίος ανέρχεται σήμερα με τους τόκους στα 70 δισ. ευρώ»
προσθέτουν.
Το ζευγάρι των Γερμανών υπολόγισε ότι το αναγκαστικό δάνειο είναι 70 δισ. ευρώ και το διαίρεσαν
με τα 80 εκατ. του πληθυσμού της Γερμανίας.
Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ποσό που αναλογεί σε κάθε γερμανό πολίτη είναι 875 ευρώ,
χωρίς να υπολογίζει κανείς τα χρήματα για τις επανορθώσεις από τις καταστροφές του πολέμου.
Θέλοντας, λοιπόν, να καταδείξουν το πρόβλημα στους υπόλοιπους πολίτες της χώρας τους,
αποφάσισαν να καταβάλουν συμβολικά το ποσό που τους αναλογεί στην Ελλάδα από τα χρήματα του
κατοχικού δανείου.
Η Νίνα Λάγκε και ο Λούντβιχ Ζακάρο εξήγησαν ότι δεν έχουν πολλά χρήματα, αφού ο ίδιος είναι
συνταξιούχος και η σύζυγός του εργάζεται 30 ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Όμως, συγκέντρωσαν το ποσό με την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλοι
γερμανοί πολίτες.
Ακόμη, ανέφεραν ότι παρακολούθησαν στην τηλεόραση την κοινή συνέντευξη του κ. Βαρουφάκη και
του κ. Σόιμπλε και ακούγοντας τις δηλώσεις του γερμανού υπουργού Οικονομικών για παραγραφή των
γερμανικών υποχρεώσεων, τους κίνησε το ενδιαφέρον να μάθουν λεπτομέρειες για την υπόθεση, τις
οποίες βρήκαν στο διαδίκτυο.
Όπως υπογράμμισαν, θεώρησαν ντροπιαστικό το δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, σύμφωνα με το
οποίο η Γερμανία δεν χρωστάει κανένα ευρώ στην Ελλάδα.
Εκ μέρους της «Πύλης Πολιτισμού» η Βούλα Δεδέα παρέλαβε το ποσό των 875 ευρώ, δίνοντας
απόδειξη στο ζευγάρι των Γερμανών, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συμβολική κίνησή τους,
υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει φιλία μεταξύ των λαών και η πολιτική είναι αυτή που διχάζει τους
ανθρώπους και υποβιβάζει τους λαούς.
Ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε: «Είναι
εμφανές ότι η ηγεσία του γερμανικού λαού δεν μπορεί να εκπροσωπείται από δύο-τρία ανθελληνικά
πρωτοσέλιδα, όπως και οι σχέσεις των δύο λαών πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζονται από τις κινήσεις
της πολιτικής σκακιέρας. Οι λαοί οφείλουν να αναλογιστούν ο καθένας την προσφορά του άλλου σε
ιστορικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, με αποκλειστικό στόχο τη συνεργασία και την κοινή
ευημερία».
Πηγή:TA NEA

15 Γνώμη

ΜΙΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚO
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Η διοργάνωση αυτή μας έδωσε μια ελπίδα ότι στις φλέβες της νεολαίας του Μακεδονικού συλλόγου ρέει το αίμα
της ρίζας τους. Μας έδειξαν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στην επάνω αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου, ότι
γνωρίζουν την ιστορία της καταγωγής των. Διοργάνωσαν μια όμορφη ρεμπέτικη βραδιά, με μια τετραμελή ορχίστρα,
Μπουζούκι, Κιθάρα, Μπαγλαμά και το τουμπελέκι, που έπαιζαν οι καλλιτέχνες Γιάννης Σαχάμης Μπουζούκι και
τραγούδι, Γιάννης Νοβάκης Κιθάρα και τραγούδι, Hank Bradley Mπαγλαμά, και Κώστας Ρουμελιώτης Τουμπελέκι.
Ο στολισμός της αίθουσας με παλαιά έπιπλα, όργανα και αντικείμενα, θύμιζαν εποχή του ξερισμού του Ελληνισμού
Πόντου και Μικράς Ασίας. Εγώ 47 χρόνια στο Βανκούβερ αυτή τη βραδιά ένοιωσα ότι είμαι Έλληνας. Ηταν τόσο
καλά οργνανωμένη η βραδιά που δεν ακούσαμε μόνο τραγούδια, χορέψαμε, φάγαμε και φύγαμε, αλλά η Πρόεδρος
του Μακεδονικού Συλλόγου κα Ρένα Νικολαϊδη, μας μίλησε και λίγα για την ιστορία για τα ρεμπέτικα που στηρίζονται
στη Βυζαντινή μουσική, διακόπτοντας τους μουσικούς κατά διαλείμματα για να μας θύμισει την πονεμένη αυτή
ιστορία που έχουν τα ρεμπέτικα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που την διατήρησαν για μας.
Η παρουσία του Γενικού Προξένου κ. Ηλία Κρεμμύδα, και του Προξενικού Λιμενάρχη κ. Γιώργου Γιαννάκη,
επισφράγισε την εκδήλωση αυτή που δεν αποσκοπούσε μόνο στο φαγητό και το χορό αλλά είχε και κάτι
πολιτιστικό.
Νέοι, νέες και ομογενείς κάθε ηλικίας σηκώθηκαν και χόρεψαν ακατάπαυστα όλη την βραδιά, όπως βλέπετε και
στις φωτογραφίες που αποθανάτισε η «ΓΝΩΜΗ» στις σελίδες 15 & 24.
Eμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε το τί κάνει το τραγούδι και ο χορός για την ψυχή μας. Τα Ζεϊμπέκικα τραγούδια
είναι πονεμένα τραγούδια που εκφράζουν την προσφυγιά, την φτώχεια αλλά και την ελπίδα της ζωής. Μπράβο στις
διοργανώτριες και διοργανωτές της αξέχαστης αυτής εκδήλωσης που μας έκανε να βρισκόμαστε τόσο κοντά στην
μεγάλη κουλτούρα μας.
Χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις στην παροικία μας που παράλληλα με την διασκέδαση να
θυμόμαστε και τις ρίζες μας.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ !!!
Κώστας Kαρατσίκης

Άνω: O Γεν. Πρόξενος κ.Ηλίας
Πλεξίδας (αριστερά) μαζί με τον
Προξενικό Λιμενάρχη κ. Γιώργο
Γιαννάκη στην Ρεμπέτικη βραδιά
του συλλόγου Μακεδονίας και
Θράκης “Μέγας Αλέξανδρος”

(Συνέχεια στη σελίδα 24)

16 Γνώμη

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜ ΚΑΡΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΣΦΗΝΑΚΙ”
ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ

17 Γνώμη

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

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

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

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

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Σε κλειστό κύκλο φίλων τα μέλη
του συλλόγου μελών από την
Κωνσταντινούπολη και την Μικρά
Ασία την Κυριακή 15η Μαρτίου
2015 απόγευμα στην οικία της
κας Φιλίτσας και του κ. Γιώργου
Αποστολόπουλου το απόγευμα
θέλησαν αποκλειστικά να
ευχαριστήσουν τις υπηρεσίες του
συνταξιούχου π. Δημ. Παρτσάφα
και στην πρεσβυτέρα Ειρήνη.

Στην απογευματινή αυτή
συνάντηση η οικοδέσποινα κα
Φιλίτσα Αποστολοπούλου και
άλλες κυρίες του συλλόγου
ετοίμασαν μεζέδες φαγητό και
τούρτα για τον π. Δημ. Παρτσάφα
και την πρεσβυτέρα Ειρήνη. Η δε
κα ‘Αννα Ζιμπάρα, εκ μέρος του
συλλόγου ευχαρίστησε τον π. Δημ.
Παρτσάφα για τις υπηρεσίες του
στην παροικία και στο σύλλογό
τους που είναι και κύριο μέλος, απευθύνοντας τις καλύτερες ευχές των μελών του συλλόγου για υγεία
και ευτυχία στη ζωή του. Ο Σύλλογος εύχεται σε όλους Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
Κώστας Καρατσίκης

ORDER OF AHEPA
“Golden West” District #26

105-4500 Arbutus Street, Vancouver B.C., V6J 4A2

O Eπαρχιακός Κυβερνήτης κ. Γιώργος Βασσίλας,
οι αξιωματικοί της οργάνωσης και
οι Θυγατέρες της Πηνελόπης
εύχονται στα μέλη της οργάνωσης και
σε όλη την παροικία

Καλή Ανάσταση
και
Καλό Πάσχα

18 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ

Συγγραφείς: Βασίλης Κουτσιαρής & Γιάννης Διακομανώλης
Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος
Εκδόσεις: Κόκκινη κλωστή δεμένη
Το δεντρόσπιτο είναι του Νικόλα και της Αλίκης.
Εκεί πηγαίνουν και παίζουν. Όμως δεν είναι απλώς
ένας χώρος παιχνιδιού. Είναι το σπίτι των παιχνιδιών.
Η μπαλαρίνα, η χορεύτρια, η ακροβάτισσα, ο
ποδοσφαιριστής και τόσα άλλα παιχνίδια ζουν
εκεί. Όχι και τόσο αρμονικά. Τα παιχνίδια του
Νικόλα δεν θέλουν τα παιχνίδια της Αλίκης. Σε μια
δύσκολη στιγμή όμως συνειδητοποιούν πως όλα
μπορούν να αντιμετωπιστούν αν συνεργαστούν.
Μια ιστορία που ζωντανεύει τα παιχνίδια αλλά και
το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ομαδικότητας. Οι συγγραφείς με έμμεσο
τρόπο δείχνουν πως δεν υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδια,
ούτε αγορίστικες και κοριτσίστικες συμπεριφορές. Η φιλία δεν βασίζεται σε
στερεότυπα αλλά στην αγάπη.

ΜΙΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
Συγγραφέας: Μαριάννα Κουμαριανού
Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη
Εκδόσεις: Κόκκινη κλωστή δεμένη

Μια ιστορία παιχνιδιάρικη και χιουμοριστική με
πρωταγωνιστές που θα διασκεδάσουν τους μικρούς
αναγνώστες. Η μύγα Φρειδερίκη, η γουρουνίτσα
Αφροδίτη, το περιστέρι Άλκης, η σπουργιτίνα
Γιάννα και τόσοι άλλοι μαθητές της σχολής χορού
προετοιμάζονται για τον «Πανζού» διαγωνισμό
μπαλέτου. Όλα καλά κι ωραία, μέχρι που εμφανίζεται
ένας πολύχρωμος παπαγάλος και φέρνει τα πάνω
κάτω. Άραγε θα καταφέρει η ομάδα να επαναφέρει την
«τάξη» στη σχολή;
Εικόνες και λέξεις που ταξιδεύουν τα παιδιά. Ένα βιβλίο που διαβάζεται και
χορεύεται.

Θέμα χρόνου η εξίσωση ευρώ – δολαρίου,
εκτιμούν αναλυτές March 15, 2015 : Washington, Αμερικη, ΕΥΡΩΠΗ,
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Η εξίσωση ευρώ – δολαρίου
φαίνεται να είναι θέμα χρόνου,
σύμφωνα με την Ντόιτσε Βέλε.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα
της, το εξασθενημένο ευρώ
είναι ασφαλώς καλοδεχούμενο
για πολλούς, καθώς ενισχύει
τις εξαγωγές και κάνει τα
ευρωπαϊκά προϊόντα πιο
φθηνά και ως εκ τούτου πιο
ανταγωνιστικά στην παγκόσμια
αγορά.
Επιπλέον, αναφέρει ότι “με την
εξασθένηση του ευρώ μπορεί
να τονωθεί ο πληθωρισμός
και να μπει φραγμός στις
αποπληθωριστικές τάσεις”,
σημειώνοντας, ωστόσο, ότι
όταν ένα από τα σημαντικότερα
εισαγόμενα προϊόντα, το
πετρέλαιο, γίνεται και αυτό
φθηνότερο, τότε η ευνοϊκή
επίδραση της εξασθένησης του
ευρώ περιορίζεται.
Την ίδια άποψη έχει και ο Άντον
Μπέρνερ, πρόεδρος της Ένωσης
Εξωτερικού Εμπορίου, ο οποίος
μιλώντας στην Deutsche Welle
επισήμανε: «Ο πρόεδρος της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι λέει πως

οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν
μπορούν πια να εξάγουν διότι το
ευρώ είναι τόσο ισχυρό. Με την
κίνηση όμως που αποφάσισε να
κάνει (σ.σ. ο Ντράγκι) γίνονται
πιο φθηνά και τα γερμανικά
προϊόντα. Πιστεύετε ότι κάποιος
θα αγοράσει ένα Fiat, ένα
Peugeot ή ένα Citroen όταν
ένα γερμανικό αυτοκίνητο θα
κοστίζει 20% λιγότερο;».

οι χώρες της κρίσης
Το ασθενές ευρώ πλήττει πάντως
περισσότερο τις χώρες της
κρίσης, υποστηρίζει ο Στέφαν
Κουθς από το Ινστιτούτο για
την Παγκόσμια Οικονομία στο
Κίελο.
Κυρίως πλήττονται οι χώρες της
κρίσης «διότι τα προϊόντα που
πρέπει να εισάγουν γίνονται πιο
ακριβά και η μικρή αγοραστική
δύναμη που έχουν περιορίζεται
ακόμα περισσότερο», σημειώνει.
Αντίθετα, η Γερμανία φαίνεται
να βγαίνει κερδισμένη από
τις μεταπτώσεις του ευρώ,
σύμφωνα με την Ντόιτσε Βέλε.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις που
έχουν την έδρα τους στο
Μόναχο, την Στουτγάρδη,
το Έσεν ή το Βόλβσμπουργκ
μπορούν να εξάγουν φθηνότερα
τα προϊόντα τους. Χώρες όμως
όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και
η Πορτογαλία, οι οποίες δεν
διαθέτουν σημαντικό εξαγωγικό
εμπόριο, δεν επωφελούνται
από τη σημερινή οικονομική
συγκυρία στην ευρωζώνη.
ΠΗΓΗ: Deutsche Welle, ΚΥΠΕCNA

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Ένας παππούς πήγε
το τηλέφωνό του σε ένα
κατάστημα να του
το φκιάξουν.
Ο υπάλληλος τό ψαξε και
του είπε:
Kύριε, το τηλεφωνό σας
είναι μια χαρά!
Και ο παππούς με δάκρυα
στα μάτια είπε....
Τότε γιατί τα παιδιά
μου ποτέ δεν μου
τηλεφωνούν;

ΠΟΙΗΜΑ
ATI MOY..
Άτι μου περήφανο.
Καλπάζεις νύχτα μέρα.
Σκίζεις τον άνεμο. Περνάς. Το φόβο κάνεις πέρα.
Και γω που στέκω πάντα εδώ.. .Κρυφά σε καμαρώνω..
Αχ και να σου έμοιαζα πιστά , τις ώρες που βαλτώνω!
Όχι γιατί δεν έχω περισσή...Στο νού μου περηφάνια ..
Αλλά γιατί τα βήματα βαρύναν στην αντάρα..
Μα μη με ακούς και κάλπαζε...
Ίσως και να προλάβεις!
Στον άνωμον τα θέλγητρα ...
Δέσμιο μη πεθάνεις!
Χριστίνα Γαλιανδρα Strada
Αυτό το ποίημα κέρδισε σε διαγωνισμό το τρίτο βραβείο.
Διαγωνισμό που έκανε ο Πειραϊκός Σύνδεσμος με το περιοδικό
Μανδραγόρα.

Greek Senior Citizen
Society of B.C.
3634 West Broadway, Vancouver, B.C. V6R 2V7

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Ντόιτσε Βέλε αναφέρει ότι
το ευρώ δέχεται πιέσεις και
εξαιτίας της νομισματικής
πολιτικής της αμερικανικής
Ομοσπονδιακής Τράπεζας
(FED), σημειώνοντας ότι
την ερχόμενη εβδομάδα η
πρόεδρος της FED Τζάνετ Γέλεν
ενδέχεται να ανακοινώσει την
πρώτη αύξηση των επιτοκίων
από τότε που ξέσπασε η
χρηματοοικονομική κρίση.
Αναφέρει επίσης ότι οι
περισσότεροι αναλυτές
προβλέπουν πάντως και νέα
άνοδο του δολαρίου πριν από το
καλοκαίρι.

Δεν επωφελούνται

Ο Πήτερ Κουρής branch Manager και το προσωπικό της εταιρείας
Saputo Dairy Products Canada G.P.
εύχονται στους πελάτες τους και σε όλη την ελληνική παροικία

Kαλό Πάσχα –Happy Easter

19 Γνώμη

Eurostat: Στα 7,7 εκατ. ο πληθυσμός
της Ελλάδας έως το 2080
Όποιος
διαβάζει
την
πρόβλεψη της Eurostat για
τον πληθυσμό της Ελλάδας
το 2080 καταλαβαίνει ότι
πρόκειται για ασύλληπτο
νούμερο, αδιανόητο και
φοβερά αποκαρδιωτικό…
Με βάση τα στατιστικά των
γεννήσεων- θανάτων από το
2011 και μετά, αλλά και με
βάση τη μαζική μετανάστευση
νέων
και
οικογενειών
στο εξωτερικό, η Ελλάδα
βρίσκεται στο χειρότερο
σημείο
δημογραφικής
κατάρρευσης.
Eurostat: Στα 7,7 εκατ. ο
πληθυσμός της Ελλάδας έως
το 2080
Δυστυχώς,
οι
αρμόδιοι
κοιμούνται τον ύπνο του
δικαίου. Πλήρης αδιαφορία
από Πολιτεία, κόμματα και
επίσημη Εκκλησία. Ειδικότερα
για την Εκκλησία μόνο μια
αναφορά να κάνουμε, για την
εβδομάδα ιερατικών κλήσεων
: Όταν δεν γεννιούνται
νέα παιδιά, λόγω των
δυσβάσταχτων οικονομικών
( και άλλων ) μέτρων ενάντια
στους Πολύτεκνους και τους
Τρίτεκνους, πως ελπίζει η
Εκκλησία να βρει νέους ιερείς

;Τις εκτιμήσεις της για την
διαμόρφωση του πληθυσμού
των ευρωπαϊκών χωρών έως το
2080 έδωσε στην δημοσιότητα
η Ευρωπαϊκή Στατιστική
Αρχή. Όπως φαίνεται από τα
στοιχεία και τον παρακάτω
χάρτη,
ο
μεγαλύτερος
αριθμός πληθυσμού θα είναι
συγκεντρωμένος στη Γαλλία
και την Βρετανία, με τον
αριθμό των πολιτών να φτάνει
τα τα 78,84 εκατομμύρια
και
85,14
εκατομμύρια
αντίστοιχα. Η Γερμανία,
η
μεγαλύτερη
σήμερα
οικονομία της Ευρώπης,
θα έχει πληθυσμό 65,37
εκατομμυρίων ανθρώπων.

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

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Όπως δείχνουν τα στοιχεία
της Eurostat, ο πληθυσμός
της χώρας μας μέχρι το
2080 αναμένεται να μειωθεί,
καθώς υπολογίζεται πως
θα διαμορφωθεί στα 7,69
εκατομμύρια ανθρώπους.

συνεχίζει να είναι αρνητικό,
με τους θανάτους περίπου Ο ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
στις 26.000 και τις γεννήσεις
στις 15.500, σύμφωνα με
Ο πρώην βασιλιάς Κωνσταντίνος,
την Ελληνική στατιστική
που βρίσκεται στην Αθήνα τις
υπηρεσία.

Το 2080, πάντως, η χώρα με
τον μικρότερο πληθυσμό στην
Ευρώπη θα είναι η Ισλανδία,
στην οποία υπολογίζεται
πως θα ζουν 467 χιλιάδες
άνθρωποι.
Να σημειώσουμε ότι μέχρι
6 Μαρτίου 2015 το ισοζύγιο

Η
Ελλάδα
σβήνει
δημογραφικά και κανείς δεν
συγκινείται. .Θα αδειάσουν
τα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα
ερημώσουν οι παραμεθόριες
περιοχές και τα νησιά, η
Ελλάδα θα μετατραπεί σε
«κρανίου τόπο»

τελευταίες ημέρες, παρακολούθησε
την στρατιωτική παρέλαση της 25ης
Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε
στο Σύνταγμα,από μπαλκόνι του
δεύτερου ορόφου του ξενοδοχείου
Μεγάλη Βρεταννία.

Αρκετοί ήταν αυτοί που ξαφνιάστηκαν με την παρουσία του
και τον χαιρέτησαν εγκάρδια, ενώ και ο ίδιος έδειχνε να το
απολαμβάνει. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της παρέλασης, ο βασιλέας
επέστρεψε στο Πόρτο Χέλι.

Η οικογένεια
Ιωάννου ΑΣΠΡΑΚΗ
εύχεται
σε όλη την ελληνική
ομογένεια

Καλό Πάσχα !!!
TEL: 604-792-0744
4 - 45739 Hocking Avenue
Chilliwack, B.C. , V2P 6Z6

Η Aνάσταση Του Κυρίου
να χαρίσει Υγεία, Aγάπη, και
Ειρήνη σε όλον τον κόσμο.
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SUPREME PRESIDENT OF
AHEPA PHILLIP T. FRANGOS
VISIT AHEPA DISTRICT #26
OF BRITISH COLUMBIA

PHOTOS FROM THE VISIT OF THE SUPREME PRESIDENT
OF THE AHEPA PHILLIP T. FRANGO

From left to right: Kostas Nikolaou, Phillip Frangos and George Vassilas

AHEPA Supreme President Phillip T. Frangos visited with members of the Vancouver and Burnaby
Chapter on March 13. The event, hosted by AHEPA District #26, was attended by 45 current and prospective Brothers. Following introductory remarks by District Governor George Vassilas, Supreme President Frangos spoke about the history and mission statement of AHEPA and the importance of AHEPA
to Hellenism in the U.S. and Canada today. Themistocles Frangos, President of Chicago Lakeshore 205
who accompanied the Supreme President to Vancouver, spoke on the success of programs which attract
young members to AHEPA. Father Constantinos Economos of St. George parish in Vancouver indicated
how the church and AHEPA working together in harmony promote the success of Hellenism. Pictured
in the front row is John Preovolos, Burnaby Secretary;
Kosta Nikolaou, Lt Governor; Philip Frangos, Supreme
President; George Vassilas District Governor; Fr. Economou Parish Priest Vancouver; Paul Michael District
Treasurer; Nicholas Mesotopitis Vancouver Treasurer.
George Vassilas
District Governor, AHEPA Golden West District #26

From Left:Ilias Tsiotas Seaspan Manager, Production Control, and
George Vassilas, District GovernorAHEPA Golden West District #26

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

TEL:604-438-4033

Λαμπάδες για δώρο και φρέσκες βαφές αβγών θα βρείτε στο κατάστημά μας

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
1824 COMMERCIAL DR., VANCOUVER, B.C.

From Left: George Vassilas, Phillip Frangos with the priest
Fr. Constantino Economos
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PM participates in ceremony to mark completion of Saint-Apollinaire Multipurpose
Centre

Letter to the Editor
justin.trudeau@parl.gc.ca
Dear editor,
The Conservative government talks a good game on freedom, but
their words don’t match their record.
Their instincts are now to be suspicious of people who do not share
their beliefs, to harden divisions with people whose views differ
from their own. This is an extension of Stephen Harper’s politics of
fear and division.
They have accused two leaders of the NDP of sympathizing with
terrorists, acclaimed human rights activist and former Minister of
Justice Irwin Cotler of anti-Semitism, and declared that “you’re
either with us, or you’re with the child pornographers.”
Such rhetoric might work politically in the short term, but it’s corrosive over time. It stokes anxiety and foments fear. That’s not how
we do things in Canada.
While we’ve had dark moments in our history—like the internment
of Ukrainians, Japanese and Italian Canadians during the First and
Second World Wars—we have had thousands more hopeful, open
moments—like the Underground Railroad or the Multiculturalism

Saint-Apollinaire, Quebec- 27 March 2015
PM Harper, Jacques Gourde, Parliamentary Secretary to the Prime Minister, for Official Languages
and for the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec, and Bernard Ouellet, Mayor of Saint-Apollinaire, participate in a ribbon-cutting ceremony to mark the completion of the
new multipurpose centre in Saint-Apollinaire, Quebec. PMO photo by Jason Ransom
Prime Minister Stephen Harper today participated in a ribbon-cutting ceremony to mark the completion of the new multipurpose centre in Saint-Apollinaire, Quebec. This new facility will support the
fitness and well-being of people from Saint-Apollinaire and neighbouring communities in Quebec’s
Lotbinière region by offering a multitude of sports and recreational activities. He was joined by Denis
Lebel, Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs and Minister of the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec, Steven Blaney, Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, Jacques Gourde, Parliamentary Secretary to the Prime Minister,
for Official Languages and for the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec, Bernard Ouellet, Mayor of Saint-Apollinaire, and Laurent Lessard, Quebec’s Minister of Forests,
Wildlife and Parks, Minister responsible for the Centre-du-Quebec region, and Member for LotbinièreFrontenac.
Support for the multipurpose centre was provided by the 2007 Building Canada Fund. The multipurpose centre, which is expected to officially open to the public in June, is a new two-floor, 3,800
square-metre facility that includes a double gymnasium, locker rooms, multipurpose rooms, administrative offices, a parking lot and outdoor landscaping.
Our support for this project demonstrates our Government’s unprecedented and historic investment
in infrastructure to ensure Canada’s future economic growth. Since 2006, the Government of Canada
has provided significant support for both new infrastructure in Quebec and enhancing existing assets,
generating thousands of new jobs and improving the well-being of Quebecers and their families. This
infrastructure support will generate benefits and long-term prosperity for the province and its citizens.

Act—that have come to define who are as a country.
Unlike many others, we have built our country around shared values
and our core value is a very Canadian idea of liberty: inclusion, and
it is deeply woven into our public institutions. From the protection of
both official languages to the acceptance of refugees fleeing persecution, Canadian inclusiveness should be celebrated.
In this country we understand that people are defined both by the
things that unite and distinguish us from one another.
Yet despite these traditions, it will take political leadership to sustain
liberty in Canada.
Recently we have seen our Prime Minister telling women what they
can and cannot wear on their head at public ceremonies. That ought
not to be his business. Whatever happened to disagreeing about
someone’s choices, but defending their right to make them?
The Prime Minister ought never blur the line between a real security
threat and simple prejudice. Fear is a dangerous thing. Once it is
sanctioned by the state, there is no telling where it might lead.
We must reject Mr. Harper’s politics of fear. Canada is strong not in
spite of our differences, but because of them. Our leaders must work
to bring Canadians together, not divide them against one another.
Yours sincerely,
Justin Trudeau
Leader of the Liberal Party of Canada
613-947-5100

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S
SOCIETY OF METROPOLITAN
VANCOUVER
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C. V5R 1B6
Tel: 604-568-3994

O Πρόεδρος και το Δοικητικό Συμβούλιο, εύχεται
στα μέλη και σε όλους τους Έλληνες της παροικίας

ΦΡΕΣΚΑ
ΚΡΕΑΤΑ
ΑΡΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΒΟΔΙΝΟ - ΧΟΙΡΙΝΟ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα

Tel : 604-291-9373
Ask for Rino
Διαθέτουμε όλα τα Μεσογειακά Προϊόντα Φέτα και μεγάλη ποικιλία
τυριών και Αλλαντικών μια επίσκεψη στα καταστήματά μας θα σας πείσει.

HAPPY EASTER

4156 East Hastings Street, Burnaby, B.C.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙANNH ΦΑΝΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΣΠΙΤΙOY ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
και νομίζουν επειδή δίνουν το
χιλιάρικο ή δυο χιλιάδες δολλάρια
αυτά που πληρώνουν τον μήνα
είναι το ελληνικό εγώ πληρώνω.
Το Υπουργείο για κάθε άτομο
τους στοιχίζει γύρω έξι χιλιάδες
δολλάρια τον μήνα κι αυτός που
έχει το ιδιωτικό δωμάτιο πληρώνει
δυόμισυ. Και όπως βλέπετε το
Υπουργείο είναι συνέταιρος και γι’
αυτό σήμερα δεν δίδονται και άδειες
για καινούργεια γηροκομεία.

(Συνέχεια από σελίδα 5)
με δυο άτομα. Εδώ μιλάμε για τα
άτομα πρώτης ανάγκης που θέλουν
24 ώρες φροντίδα., τους φξιάχνουμε
το φαγητό τους, κάθε μέρα τους

έχουμε πρωινό, μεσημέρι και βράδι
φαγητό με δύο επιλογές.
Για παράδειγμα να τους πούμε
σήμερα έχουμε ντολαμαδάκια
και φασολάδα. Αλλά επειδή τα
άτομα αυτά δεν μπορούν να το
φαντασθούνε ή δεν μπορεί να το
καταλάβουν και να μην θυμούνται
πως είναι η φασολάδα και τα
ντολμαδάκια, αναγκαζόμαστε
γιατί αυτοί είναι οι κανονισμοί του
Υπουργείου Υγείας πρέπει να τους
δείξουμε το φαγητό. Έτσι όταν
θα πάμε να τους προσφέρουμε
να καθήσουνε να φάνε τους
λέμε Γιαγιά ή Παππού, έχουμε
φασουλάδα να το πιάτο και από εδώ
είναι τα ντολμαδάκια, τί θές να φάς;
Kαι διαλέγει ο παππούς ή η γιαγιά.
ΕΡΩΤ- Δηλαδή τους προσφέρεται
μια ποιότητα ζωής που μερικές
φορές μπορεί να μην την είχανε και
στο σπίτι τους.
ΑΠ- Βεβαίως και όχι μόνο αυτό,

ορισμένοι επειδή έχουν μάθει
με το ελαιόλαδο με την φέτα, η
κουζίνα έχει κι αυτά τα έξτρα,
φυσικά η κουζίνα είναι πάντοε
ελληνική κουζίνα αλλά εμείς
θέλουμε φέτα Δοδώνης, ελαιόλαδο

από την Καλαμάτα ή από την
Σπάρτη προσπαθούμε να κάνουμε
ότι μπορούμε. Αυτά τα λεφτά δεν
βγαίνουνε από τα λεφτά που μας
επιχορεί το κράτος και ότι μας
δίνουν αυτό που παίρνουνε αυτό
που πληρώνουν κάθε μήνα. Αυτά τα
λεφτά βγαίνουνε από τις διάφορες
κοινωνικές εκδηλώσεις που
κάνουμε τους χορούς, το Γκόλφ,
το Γουόκαφον, αυτά μαζεύουνε
λεφτά και τα δίνουμε στα άτομα
που μένουν εδώ στο γηροκομείο,
όλα αυτά πέφτουν στο ταμείο του
Ελληνικού Σπιτιού.
ΕΡΩΤ- Είναι φανταστικό να βλέπεις
ότι έχουν μια ποιότητα ζωής γιατί
εμείς έχουμε και τις ιδιοτροπίες μας.
ΑΠ- Βεβαίως και πολλές
απαιτήσεις. Και το δυσάρεστο είναι,
οι πιό πολλοί είναι ευχαριστημένοι
το εκτιμούν μας μιλάνε κάθε
μέρα και μας λένε τί υπέροχος
οργανισμός, αλλά πάντα υπάρχουν
κι αυτοί που έχουν απαιτήσεις

ΕΡΩΤ- Ποιοί είναι οι κανονισμοί
και τι επιρροή και ποιός ο έλεγχος
που έχει το κράτος στη λειτουργία.
ΑΠ- Το κράτος έχει ορισμένους
κανονισμούς οι οποίοι κανονισμοί
αυτοί πρέπει να τους ακολουθούμε.
και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε
του κεφαλιού μας όπως θέλουμε,
όχι μόνο αυτό έρχονται κάθε
λίγο και λιγάκι για να δούνε αν
πραγματικά τηρούμε αυτούς τους
κανονισμούς. Και σας πληροφορώ
το Ελληνικό Σπίτι θεωρείται ένα
από τα πρώτα πέντε στην επαρχία
του Οντάριο. Δηλαδή υπάρχουν
σήμερα και είναι 620 τα γηροκομεία
στο Τορόντο και είμαστε ένα από τα
πρώτα πέντε, είμαστε υπερήφανοι
γι’ αυτό το πράγμα. Επίσης δίδεται
η ευκαιρία σ’ αυτούς που έχουν
κανένα παράπονο άν δεν μπορούν
να λύσουν το πρόβλημά τους,
υπάρχει μια γραμμή τηλεφώνου
Hot Line που λέμε με την οποίαν
μπορούν να τηλεφωνήσουν
στο Υπουργείο και λένε έγινε η
τάδε παραβίαση και έρχεται το
Υπουργείο Υγείας στέλνει κάποιον
ελεγκτή να δει το ακριβώς έγινε.

κάποιος γεροντολόγο, ψυχίατρο
έρχονται τους φαίρνουμε όταν
χρειάζεται. Συμήθως η αναλογία
προσωπικού με αυτούς που
φροντίζουν και μένουν εδώ είναι
μια νοσοκόμα ή κέαρ γουόρκερ ένα
με δέκα και αυτό είναι επί 24ώρου
βάση.΄Εχουμε τρία διαφορετικά
σήφτ όλη την ημέρα, επίσης έχουμε
και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται
σαν εθελοντές στο φαγητό αν δεν
έχουμε αρκετό προσωπικό κια θέλει

κάποιος να προσφέρει προσωπική
εργασία, πολύ ευχαρίστως
δεχόμαστε, αλλά αυτός που θα είναι
εθελοντής πριν ταϊσει κανέναν
πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε για να
είμαστε σίγουροι η δουλειά θα γίνει
σωστά.
Στο τέλος της συνεντευξης
σύμφωνα με το κ. Γιάννη Φαναρά
ο προυπολογισμός των δυο
γηροκομείων ανέρχεται στο ποσό
20 εκατομμύρια δολλάρια.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΚΟΥΒΕΡ
ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Ιερατικός Προϊστάμενος, η Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη, στην ελληνική παροικία και σε
όλους τους υποστηρικτές της οργάνωσης

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Καλή Ανάσταση, το Άγιο φως της Ανάστασης ας φωτίσει
τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

GREEK ORTHODOX COMMUNITY EAST VANCOUVER
4641 Boundary Rd, Vancouver, B.C., V5R 2N5

Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΡΩΤ- Πώς επιλέγεται το
προσωπικό;
ΑΠ- Kατ’ αρχήν έχουμε στο κάθε
κτίριο και στο Σκάρμπουρο και στο
Γουηνόνα, έχουμε τους γιατρούς ποτ
εργάζονται στα δυο κτίρια έχουμε
δυο γιατρούς στο Σκάρμπουρο και
νομίζω είναι τρείς στο Γουηνόνα
οι οποίοι φροντίζουν για ό,τι
χρειαστεί γι’ αυτούς πουμένουνε
εδώ. Το προσωπικό οι νοσοκόμες
διέκειται από κανονισμους πρέπει
να έχεις μια νοσοκόμα ή πέρσοναλ
κέαρ γουόρκερς όπως λέγονται
οι οποίοι πρέπει να έχουν κάποια
πτυχία, κάποια εκπαίδευση δεν
μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει στο
σπίτ, επείσης έχουμε κοινωνικούς
λειτουργούς για τα προβλήματα
όταν έχουνε, όποιος χρειαστεί
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O Iερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη της Κοινότητας και σε όλη
την ομογένεια

τις καλύτερες ευχές, καλή
Ανάσταση και καλό Πάσχα,
με υγεία, ευτυχία και χαρά!

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
SURREY & FRASER VALLEY
13181 96th Avenue Surrey, B.C., V3V 1Y5
I.N. TΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
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Ο Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη και στην ελληνική παροικία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Καλό Πάσχα σε όλους με αγάπη και υγεία
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ΠΕΝΘΗ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1926-2015

Πέθανε στο Βανκούβερ ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ τον Φεβρουάριο 2015.
Γεννήθηκε στον Πειραιά και εγκαταστάθηκε στο
Βανκούβερ (Κιτσιλάνο) το 1950 εργάστηκε στο
CPR, BCGEU. Ήταν καλός σύζυγος, πατέρας
παππούς και αγαπούσε το ψάρεμα.
Το τρισάγιο έγινε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στις 25
Φεβρουαρίου 2015 και η κηδεία στις 26 Φεβρουαρίου 2015. Η
ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial Park,
Burnaby.
Στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμ’α συλλυπητήρια.

Η Ελληνική γλώσσα
στη Βουλή της
Αυστραλίας

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
1964-2015
Πέθανε στις 25 Φεβρουαρίου 2015 η ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, το τρισάγιο έγινε στις 3 Μαρτίου
2015, στο Mt. Pleasant Funeral Home 306, East 11th
Avenue και η κηδεία στις 4 Μαρτίου 2015 στον Ι.Ν.
των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου. Η δε ταφή έγινε
στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στην κόρη
του Νκόλ,, μητέρα της Ρούλα,, στην αδελφή της Ντέπη (Mάριο),
στον αδελφό της Γιάννη (Αρετή) ανηψιές, ανήψια και σε όλους τους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλληπητήρια.

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ (nee Blancoflore)
1948-2015
Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 12
Μαρτίου 2015 η ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ.
Τρισάγιο έγινε στις 20 Μαρτίου 2015 στην
εκκλησία St. Francis of Assisi Parish. 10.π,μ.
Η Κηδεία έγινε στο κοιμητήριο του Ocean
View Burial Park το Σάββατο 21 Μαρτίου
2015. Γεννήθηκε στο Μπάρη Ιταλίας και ήρθε
στον Καναδά τεσσάρων χρόνων και ζούσε
στο Βανκούβερ όλα τα χρόνια, Στον σύζυγό
της Πέρρη, στα παιδιά της Γιώργο και Χριστίνα, στη μητέρα της
Λήνα, στα αδέλφια της Cid (Eva), Fred (Wendy), αδελφές της Nuccia και Elizabeth, καθώς στις ανηψιές και ανήψια της ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια

ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
1930-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13 Μαρτίου
2015, η ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ. Γεννήθηκε
στο χωριό Μεσοχώρι Μεσσηνίας και
εγκαταστάθηκε στο Βανκούβερ (Κιτσιλάνο)
το 1957. Το τρισάγιο έγινε την Δευτέρα 16
Μαρτίου 2015 σον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, όπου περισσότερα από 700 άτομα
παρευρέθηκαν στο τρισάγιο της αγαπητής
ΕΛΕΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ, υπόδειγμα
συζύγου,μητέρας, γιαγιάς και φίλης. Η
αγάπη που έτρεφαν οι συγγενείς, φίλοι και
ολόκληρη η παροικία αποδείχθηκε με την παρουσία του κόσμου.
Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Τρίτη
17 Μαρτίου 2015 και η ταφή της στο κοιμητήριο του Forest Lawn
Park Burnaby.
Στον σύζυγό της Πέτρο στα παιδιά της Έφη (Νίκο), και Πήτερ
(Angela), στα εγγόνια Γιάννη, Πέτρο, Ελένη, Πέτρο, Στέφανο και σ’
όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1933-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13
Μαρτίου 2015 ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ.
Γεννήθηκε στο Λεβίδη Αρκαδίας στις
8
Ιουνίου 1933. Το τρισάγιο έγινε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου στις 17 Μαρτίου 2015 και
η κηδεία στις 18 Μαρτίου 2015.
Η
ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Park Burnaby.
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ήταν
ιδρυτικό μέλος μέλος του συλόγου
ΠΑΝΑΡΚΑΔΩΝ της Βρετανικής Κολομβίας. Στην σύζυγό
του Λίτσα και κόρη του Χρηστίνα (Δημήτρη) και στα εγγόνια
Χρηστιάνα και Γρηγόρη, συγγενείς και φίλους, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Το θέμα της διατήρησης της Ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία,
απασχόλησε αυτή την εβδομάδα τόσο την ομοσπονδιακή Βουλή, όσο
και τη Βουλή της Βικτώριας.
Στην Καμπέρα, εισήγηση να καθιερωθεί η 21η Φεβρουαρίου ως Μέρα
Μητρικών Γλωσσών, υπέβαλε, στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο,η
ομογενής βουλευτής του Εργατικού κόμματος Μαρία Βαμβακινού,
ενώ παράλληλα έκανε και ιδιαίτερη μνεία στην εκστρατεία της
ομογένειας «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο».
«Θέλω να συγχαρώ τους εμπνευστές αυτής της καμπάνιας, της οποίας
η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 21 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη»
είπε η κ. Βαμβακινού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
3634 West Broadway,
Vancouver,B.C. V6R 2V7
TEL:604-737-8070

ANAKOINΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη
και σ’ όλη την ομογένεια ότι
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
για το 2015 αποτελείται από
τα παρακάτω άτομα που
εκλέχθηκαν από το μέλη του
Συλλόγου.
Πρόεδρος: Παπαγιάννης
Χρήστος. Αντιπρόεδρος:
Δημητρακόπουλος Γεώργιος.
Α’ Ταμίας: Παπαβασιλείου
Ανδρέας. Β’ Ταμίας: Φήλης
Αποστόλης. Γραμματέας:
Φανδράκης Ιωάννης.
ΜΕΛΗ: Μανάρας Ηλίας,
Κολάκης Νικόλαος, Τσάμος
Κώστας, Βούλγαρης Ευάγγελος,
Πετρέλης Σταύρος, Καλιονώτης
Βασίλειος και Κεφάλας
Νικόλαος.

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

24 Γνώμη

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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

REMPETIKI VRADIA
(Cont. from page 15)

The Macedonian Association gives us hope that in the veins of our youth flows the blood of their roots. Showed that
on Friday 27 March 2015 in the upper Hall of the Hellenic Centre, that they know the story of the origin. We had a
lovely evening of rebetiko, with a four-band orchistra, Bouzouki, guitar, Baglama and the Goblet drum, playing the
artists John Sachamis Bouzouki and vocals, John Novakis Guitar and vocals, Hank Bradley Baglama and Kostas
Roumeliotis Goblet drum. In my 47 years in Vancouver this evening I felt that I am Greek. It was so well organise
and at this night we heard not only songs, also only we danced and ate, and the President of the Macedonian Association Ms. Rena Nicolaides, she talk a little about the history of rebetiko who rely on Byzantine music, interrupting
periodicaly the musicians during breaks to remind us the story of the zeibekika songs and the names of artists who
publicly introducing to us.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
ΣΤΟ ANVIL CENTRE, 777 COLUMBIA STREET,
NEW WESTMINSTER
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ $85.00

