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AHEPA District #26 of Vancouver Μακελειό στο Παρίσι:
12
νεκροί
από
επίθεση
celebrates 26th Annual Christmas στην εφημερίδα Charlie
and Scholarship Dinner
Hebdo
On December 14, 2014, the AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association)
family and friends gathered in friendship for the 26th year to celebrate the birth of our Lord
Jesus and to recognise the academic accomplishments of 10 young students of Greek heritage.

Master of ceremonies Kostas
Nicolaou welcomed everyone
and invited Father Constantine
and Father Partsafas to offer
the blessing over the bountiful
meal, those who prepared it and
all those present to partake. The
MC welcomed all the distinguished guests in attendance as
well as officers and members of
both AHEPA and the Daughters
of Penelope. Mr. Paul Michael
was invited to speak about the
organisation and those responsible for initiating the scholarship program like Dr. Basil
Colletis and Mr Tom Karass to
name only two of the many. He
also asked Mr. Kostas Karatsikis
to introduce the man in whose
honour a District Scholarship was named, Past District
Governor, Mr. Larry Campinas.
Mr Campanas has always been
a tireless worker, contributing
innumerable service hours to
the organisation, instrumental in
establishing the Annual District
#26 Golf Tournament that is a
fun-filled event and a great fund
raiser. Past District Governor
Larry Campanas was presented
with a Past District Governor’s
pin before presenting a District
Scholarship named in his honour
to Athina Pilarinos. Past Canadian President of the Daughters of
Penelope, Mrs. Bernadette Falias

was honoured to introduce each
of the recipients as they were
presented their scholarship. The
following are excerpts of the introductions. “Athina Pilarinos is
not with us this evening as she is

participating in the Dig Greece
program through Simon Fraser
University in Paros and Kefalonia and is demonstrating her
skills in archeology, but to accept on her behalf is her brother
Andreas. Athina is a fourth year
undergraduate student at Simon
Fraser University, currently
completing the requirements of
a Bachelor of Arts degree with a
major in sociology and a minor
in biology. Athina is an active
member of her university, participating as a student-member
of the SFU Senate and also act-

ing as a senator on the Advocacy
Committee of the Simon Fraser
Student Society. In the past few
years, the committee has focused
on tasks such as advocating with
the provincial government and
the Translink system. Outside
of her busy academic career she
has taken the time to volunteer
with the Urban Native Youth
Association as a mentor, empowering native youth through
personal support; participated
as chapter president in the Best
Buddies program where the goal
is to create a more inclusive
environment for individuals
with intellectual disabilities;
volunteered as an instructor for
the Vancouver Adaptive Ski
School allowing accessibility
to our world renowned ski and
snow boarding slopes to children
with disabilities. Athina is also a
member of the Maids of Athena
a Junior Order of AHEPA. Well
done Athina, we the AHEPA
family are proud of your contributions!”
The second scholarship, another
District #26 Scholarship, was
presented by Past Daughters of
Penelope President and advisor to the Maids of Athena,
(Continued on Page 10)

Το περιοδικό είχε δημοσιεύσει
στο παρελθόν σκίτσα του
Μωάμεθ προκαλώντας σφοδρές
αντιδράσεις

περιοδικού Charlie-Hebdo
στην οδό Νικολά Απέρ 10, στο
11ο διαμέρισμα της γαλλικής
πρωτεύουσας

Δυο οι δράστες, φώναζαν «ο
Αλλάχ είναι μεγάλος»

Σε ύψιστο συναγερμό, στο
επίπεδο “συναγερμός για
επίθεση”, κηρύχθηκε η περιοχή
της γαλλικής πρωτεύουσας,
ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία
της κυβέρνησης.

Αιματηρή επίθεση στα γραφεία
του περιοδικού Charlie Hedbo
στο Παρίσι. Σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες,ένοπλοι
εισέβαλαν κρατώντας
Καλάσνικοφ και εκτέλεσαν εν
ψυχρώ 12 ανθρώπους,ανάμεσά
τους και δύο αστυνομικούς
και σύμφωνα με αστυνομική
πηγή,10 είναι μέχρι στιγμής οι
τραυματίες, οι πέντε από τους
οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη
κατάσταση.
Η επίθεση ξεκίνησε στις
11.30 τοπική ώρα (12.30
ώρα Ελλάδος),την Τετάρτη 7
Ιανουαρίου, δύο άνδρες που
φορούσαν κουκούλες και ήταν
οπλισμένοι, ο ένας με αυτόματο
όπλο καλάσνικοφ και ο άλλος
με ατομικό εκτοξευτήρα
ρουκετών, εισέβαλαν στο κτήριο
του εβδομαδιαίου σατιρικού

Στο παρελθόν,το περιοδικό είχε
δημοσιεύσει σατυρικά σκίτσα
του Μωάμεθ, προκαλώντας
σφοδρές αντιδράσεις.
“Πριν από μισή ώρα
δύο άνδρες με μαύρες
κουκούλες και οπλισμένοι
με Καλάσνικοφ εισέβαλαν
στο κτίριο. Λίγα λεπτά μετά
ακούσαμε πυκνά πυρά”, είπε ο
μάρτυρας Μπενουά Μπρενζέ,
προσθέτοντας ότι άνθρωποι
έφευγαν τρέχοντας από το
κτίριο.Πρόκειται για σφαγή”,
δήλωσε δημοσιογράφος του
σατιρικού περιοδικού.
Τα πυρά αυτομάτων όπλων

σ(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Βανκούβερ

Άνω: οι τρεις ιερείς των εκκλησιών των τριών κοινοτήτων κατευθύνονται
στην παραλία του Κιτσιλάνου για τον Αγιασμό των Υδάτων.

Πλήρες φωτορεπορτάζ στη σελίδα 20
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δημόσιες υπηρεσίες της».

Φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια
της εξόδου της Ελλάδας από το
ευρώ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ (Πηγή: H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)
Ο κοινοτικός επίτροπος, κ. Π.

Μοσκοβισί, δήλωσε σε συνέντευξή
του πως «επιθυμούμε η Ελλάδα να
παραμείνει στην Ευρωζώνη».
Η πρόωρη διεξαγωγή εθνικών
εκλογών έχει αναζωπυρώσει τις
συζητήσεις για πιθανή έξοδο
της Ελλάδας από το ευρώ, ενώ
αυξάνονται οι δηλώσεις περί
τήρησης των δεσμεύσεων από
τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Ο
αρμόδιος κοινοτικός επίτροπος,
κ. Π. Μοσκοβισί, αναφέρθηκε
– εμμέσως πλην σαφώς– στο
ενδεχόμενο αυτό χθες, δηλώνοντας
πως «επιθυμούμε η Ελλάδα να
παραμείνει στην Ευρωζώνη».
Την ίδια ώρα, ολοένα και
περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν
ότι πλέον η Ευρωζώνη είναι
καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι
παλαιότερα έναντι του κινδύνου
αποχώρησης της Ελλάδας από το
ευρώ.
Μία ημέρα μετά το μήνυμα του
υπουργού Οικονομικών της
Γερμανίας, κ. Β. Σόιμπλε, χθες
ο κ. Μοσκοβισί -σε συνέντευξή
του στον γαλλικό ραδιοφωνικό
σταθμό Rtl- συντάχθηκε με την
άποψη του Γερμανού υπουργού και
δήλωσε πως «όποιο κι αν είναι το
κόμμα που θα κερδίσει (σ.σ. στις
επερχόμενες εκλογές στην Ελλάδα)
οι δεσμεύσεις που ελήφθησαν από
την Ελλάδα θα πρέπει να τηρηθούν.
Αυτό είναι όλο. Μετά είναι οι
Ελληνες που πρέπει να επιλέξουν
ελεύθερα. Το επαναλαμβάνω, το
μέλλον το έχουν στα χέρια τους».
Σημείωσε, δε, ότι «επιθυμούμε
η Ελλάδα να παραμείνει στην
Ευρωζώνη» κάτι που θα είναι
καλό και για τις δύο πλευρές με
«σεβασμό των δεσμεύσεων και
πάνω απ’ όλα στον δρόμο της

ανάπτυξης», υποστηρίζοντας πως «ο
ελληνικός λαός έκανε προσπάθειες
που αρχίζουν να αποδίδουν
καρπούς».
Επί της ουσίας, ο κ. Μοσκοβισί
προχώρησε ένα βήμα παραπέρα
από τις προχθεσινές του δηλώσεις
βάζοντας στη συζήτηση με έμμεσο
τρόπο και το ενδεχόμενο εξόδου
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Πάντως, ανέφερε ότι «δεν ασκώ
πιέσεις σε μία εκλογή. Εγινε μια
προεδρική εκλογή που δεν κατέληξε
και διαλύθηκε η Βουλή. Αυτό είναι
η Δημοκρατία και αυτό σημαίνει
ότι οι Ελληνες ελεύθερα θα
επιλέξουν το μέλλον τους και τους
νόμιμους ηγέτες τους». Ωστόσο,
εξέφρασε την επιθυμία του όπως
και της Κομισιόν, η εκλογική
διαδικασία να καταλήξει «σε μια
επιλογή μεταρρυθμίσεων που είναι
απαραίτητες για την ελληνική
οικονομία», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν
είναι θέμα κόμματος.
Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών
της Ισπανίας, κ. Λουίς ντε Γκίντος
με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό
σταθμό Cope, υποστήριξε ότι «η
Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της όχι μόνο επειδή
το επιβάλει η τρόικα, αλλά επειδή
είναι καλό για το μέλλον της
ελληνικής οικονομίας». Μάλιστα,
ανέφερε πως «η Ελλάδα έλαβε
210 δισεκατομμύρια ευρώ από
την Ευρωζώνη, από τα οποία τα
26 δισ. από την Ισπανία», η οποία
αντιμετώπιζε επίσης οικονομική
κρίση και αναγκάστηκε να ζητήσει
βοήθεια από την Ε.Ε. και αυτό είναι
«μια απόδειξη αλληλεγγύης. Χάρη
σε αυτή τη χρηματοδότηση, την
οποία η Ελλάδα δεν μπορούσε να
λάβει από τις αγορές, μπόρεσε να
διατηρήσει (σε λειτουργία) όλες τις
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Την ώρα που ανοίγει η συζήτηση
περί εξόδου της χώρας από το
ευρώ, ξένοι αναλυτές και μέσα
ενημέρωσης στέλνουν μήνυμα
ψυχραιμίας για τον υπόλοιπο κόσμο,
σημειώνοντας ότι η Ευρώπη είναι
πλέον καλύτερα προετοιμασμένη
για να αντιμετωπίσει μία πολιτική
κρίση στην Ελλάδα. «Οι ηγέτες,
οι οικονομίες και οι αγορές
της Ευρώπης είναι καλύτερα
προετοιμασμένες στον κίνδυνο
που δημιουργείται από αυτή
την κατάρρευση της ελληνικής
κυβέρνησης» σύμφωνα με το
Bloomberg το οποίο ανέφερε ότι
«κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας στην Ελλάδα θα
ακουστούν απειλές για έξοδο της
χώρας από το ευρώ, αλλά αυτή τη
φορά, ο κίνδυνος μετάδοσης στην
Ευρώπη θα είναι περιορισμένος».
«Εχουμε ένα ελληνικό πρόβλημα.
Η κρίση του ευρώ έχει τελειώσει»
υποστήριξε από την πλευρά του
ο κ. Χ. Σμίντινγ, της Berenberg
Bank και πρόσθεσε πως «η κρίση
του ευρώ αφορούσε τον κίνδυνο
μετάδοσης. Δεν εκτιμώ ότι οι
αγορές θα αμφισβητήσουν σοβαρά
τους αμυντικούς μηχανισμούς
της Ευρώπης». Ο κ. Ερ. Θιορέτ
της Scotiabank που μίλησε στους
Financial Times δήλωσε πως το
ευρώ είναι σταθερό παρά το νέο
πολιτικό κίνδυνο από την Ελλάδα,
ενώ συμπλήρωσε ότι οι εκλογές
στη χώρα θα περιπλέξουν τους
συλλογισμούς της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για την
ποσοτική χαλάρωση και τις αγορές
κρατικών ομολόγων ενόψει της
συνόδου της 22ας Ιανουαρίου.
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θα τηρήσω το Ραμαζάνι”. Το
αμφιλεγόμενο βιβλίο του Γάλλου
συγγραφέα, που εκδόθηκε την
περασμένη εβδομάδα, προβλέπει
την άνοδο στην εξουσία ενός
μουσουλμανικού κόμματος το
2022. Μέχρι στιγμής πάντως δεν
είναι σαφές εάν η επίθεση αυτή
έχει κάποια σχέση με το σατιρικό
δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε
“με τον εντονότερο τρόπο” την
επίθεση εναντίον των γραφείων
της σατιρικής εφημερίδας Charlie
Hebdo, από την οποία έχασαν τη
ζωή τους 12 άνθρωποι.

προκάλεσαν “θύματα”, δήλωσε ο

σκιτσογράφος της εφημερίδας Luz.
Σύμφωνα με άλλη πηγή,οι δράστες
ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και
εκτοξευτήρα ρουκετών”.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το
Charlie Hebdo βρίσκεται στο
επίκεντρο επιθέσεων εξαιτίας των
σκίτσων του για τον Μωάμεθ.
Τα ξημερώματα της 2ας Νοεμβρίου
του 2011 το Charlie Hebdo, έγινε
στόχος επίθεσης με βόμβες. Είχε

που διέφυγαν. Αντιλαμβάνεστε
την κατάσταση στην οποία
βρίσκομαι. Εδώ και οκτώ χρόνια
ζούμε κάτω από την απειλή, αλλά
όλο αυτό δεν μοιάζει σε τίποτα
με τους βάρβαρους που ήρθαν
με τα καλάσνικοφ” αναφέρει και
συμπληρώνει. “Οι απειλές ήταν
μόνιμες από την δημοσίευση
των σκίτσων του Μωάμεθ.
Πρόκειται για μια εφημερίδα που
υπερασπίζεται την ελευθερία της
έκφρασης, την ελευθερία όλων μας

“Όλοι στον Λευκό Οίκο εκφράζουμε
την αλληλεγγύη μας στις
οικογένειες όσων σκοτώθηκαν
ή τραυματίστηκαν στην επίθεση
αυτή”, είπε ο Τζος Έρνεστ, ο
εκπρόσωπος του προέδρου των
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας
στο τηλεοπτικό κανάλι MSNBC.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» της
επίθεσης, χαρακτηρίζοντάς την ως
«απαράδεκτη πράξη».
«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος
από τη βίαιη και απάνθρωπη
επίθεση στα γραφεία της Charlie
Hebdo. Είναι μια απαράδεκτη
ενέργεια, μια βαρβαρότητα που
μας σοκάρει όλους, ως ανθρώπους
και Ευρωπαίους», ανέφερε σε
ανακοίνωσή του ο Γιούνκερ.
Την καταδίκη της εξέφρασε και η
Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ, κάνοντας λόγο για επίθεση
εναντίον της ελευθερίας του λόγου
και του Τύπου.

ήδη προαναγγελθεί η κυκλοφορία
ενός τεύχους που είχε -μάλιστααλλάξει όνομα στο περιοδικό,
ονομάζοντάς το Charia Hebdo,
δηλαδή «περιοδικό της Σαρίας»,
του εμπνευσμένου από το Κοράνι
ισλαμικού δίκαιου και ισλαμικού
τρόπου ζωής.

Απτόητο από τις απειλές, τον
Σεπτέμβριο του 2012 το περιοδικό
παρουσίασε μία σειρά από σατιρικά
σκίτσα του Μωάμεθ. Ειδικά,
οι γυμνές καρικατούρεςτου,
προκάλεσαν τέτοιες αντιδράσεις
στους μουσουλμάνους που
οδήγησαν σε αυξημένα μέτρα
ασφαλείας στις πρεσβείες και τα
προξενεία της Γαλλίας σε όλο τον
κόσμο και να κλείσουν μία σειρά
από διπλωματικές και πολιτιστικές
υπηρεσίες σε 20 μουσουλμανικές
χώρες.
Μιλώντας πριν από λίγο ο Ρισάρ
Μαλκά, δικηγόρος της εφημερίδας,
δήλωσε σοκαρισμένος. “Έχω
φίλους τραυματισμένους και άλλους

Ο υπουργός Εξωτερικών της
Αλβανίας Ντιτμίρ Μπουσάτι
σημείωσε πως η χώρα του
«καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό
τρόπο την τρομοκρατική επίθεση
στην Charlie Hebdo. Είμαστε
στο πλευρό της Γαλλίας αυτή τη
δύσκολη ώρα».
«Είμαι συγκλονισμένος από αυτή
τη βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια
που διαπράχθηκε στη Γαλλία»,

και σήμερα, δημοσιογράφοι και
απλοί σκιτσογράφοι το πλήρωσαν
αυτό πολύ ακριβά”.

Φεύγοντας από τον τόπο της
επίθεσης οι ένοπλοι πυροβόλησαν
και τραυμάτισαν έναν αστυνομικό
Στη συνέχεια έβαλαν στο στόχαστρο
έναν οδηγό και παρέσυραν έναν
πεζό, στην προσπάθειά τους
να διαφύγουν προς άγνωστη
κατεύθυνση.
“Άκουσα πυρά, είδα τους
μασκοφόρους να φεύγουν με
αυτοκίνητο. Ήταν τουλάχιστον
πέντε” είπε ο Μισέλ
Γκολντεμπέργκ, το γραφείο του
οποίου βρίσκεται στον ίδιο δρόμο
με το Charlie Hebdo, στην οδό
Νικολά Απέρ.
Ένας άλλος μάρτυρας, ο Μπρινό
Λεβεγιέ, είπε στο Γαλλικό
Πρακτορείο ότι άκουσε “περίπου
τριάντα πυροβολισμούς επί δέκα
λεπτά”. Στο τελευταίο τεύχος
της η εφημερίδα σατίριζε στο
πρωτοσέλιδό της τις “προβλέψεις
του μάγου Ουελμπέκ: το 2015 θα
χάσω τα δόντια μου... Το 2022

«Δεν μπορούμε να
υπερασπιστούμε το Ισλάμ
με μια τέτοια σφαγή.
Η επίθεση αυτή είχε στόχο να
ενισχύσει την αρνητική αντίληψη
προς τους αλλοδαπούς και τους
μουσουλμάνους στο τρέχον κλίμα
που κυριαρχεί στην Ευρώπη, όπου
η ισλαμοφοβία και ο ρατσισμός
αυξάνονται», κατέληξε ο Τσελίκ.
Ολάντ: Είναι τρομοκρατική η
επίθεση στα γραφεία της Charlie
Hebdo

«Μία τρομοκρατική επίθεση
ασύγκριτης βαρβαρότητας»
κατήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας
Φρανσουά Ολάντ ο οποίος έσπευσε
στον τόπο της επίθεσης, στα
γραφεία του Charlie Hebdo.

Σε ένα βίντεο που τράβηξε ένας
μάρτυρας από τη στέγη ενός
κτιρίου, το οποίο αναρτήθηκε στον
ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης
France Televisions, ακούγεται

εξάλλου ένας άνδρας να φωνάζει
“Αλλάχ Άκμπαρ” (Ο Θεός είναι
μεγάλος).

Στην Τουρκία, ο υπουργός
Τουρισμού και Πολιτισμού
Ομέρ Τσελίκ δήλωσε στο CNN
Türk ότι καταγγέλλει αυτή τη
«δειλή επίθεση». «Πρόκειται
για μια επίθεση εναντίον της
ανθρωπότητας. Αυτή η επίθεση θα
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
πολιτική και τις κοινωνίες όλου του
κόσμου», πρόσθεσε, ενώ επεσήμανε
ότι απορρίπτει «κάθε σύγχυση
μεταξύ του Ισλάμ και της επίθεσης
αυτής».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός βρέθηκε
στα γραφεία της εφημερίδας Charlie
Hebdo, και δήλωσε ότι πρόκειται
για τρομοκρατική επίθεση. Στους 12
οι νεκροί.

«Αυτή η απεχθής ενέργεια δεν
είναι μόνο μια επίθεση εναντίον
των ζωών των Γάλλων πολιτών
και της ασφάλειάς τους», ανέφερε
η Μέρκελ στην ανακοίνωσή της.
«Ήταν επίσης μια επίθεση εναντίον
της ελευθερίας του λόγου και του
Τύπου, θεμέλια του ελεύθερου και
δημοκρατικού μας πολιτισμού.
Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με
κανέναν τρόπο», υπογράμμισε η
καγκελάριος.
Στο πρωτοσέλιδο ο Μωάμεθ
παρουσιαζόταν ως ο αρχισυντάκτης
του περιοδικού που απειλούσε τους
αναγνώστες με 100 βουρδουλιές αν
δεν πεθάνουν από τα γέλια.
Το Charlie Hebdo βρισκόταν τα
τελευταία χρόνια σε πόλεμο με
τους φανατικούς μουσουλμάνους
με αφορμή τα σκίτσα του για τον
Μωάμεθ.

Βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση
της ένοπλης επίθεσης εναντίον των
γραφείων του γαλλικού σατιρικού
περιοδικού δήλωσε ο πρωθυπουργός
της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα,
εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του
στις οικογένειες των θυμάτων.
«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την
είδηση της επίθεσης στο Παρίσι.
Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας
στις οικογένειες των θυμάτων
και στον γαλλικό λαό», έγραψε ο
Ρουμάνος πρωθυπουργός, στον
λογαριασμό του στο Twitter.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του
ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ χαρακτήρισε την επίθεση
«ένα απίστευτα βίαιο έγκλημα».
Και η Ισπανία καταδίκασε «τη
χυδαία και δειλή τρομοκρατική
ενέργεια» εναντίον του Charlie Hebdo και υπερασπίστηκε
την ελευθερία του Τύπου ως
«ένα θεμελιώδες δικαίωμα».
«Πληροφορηθήκαμε με τρόμο
τα νέα για τη χυδαία και δειλή
τρομοκρατική ενέργεια που
διαπράχθηκε σήμερα εναντίον των
γραφείων του γαλλικού περιοδικού
Charlie Hebdo στο Παρίσι»,
αναφέρει η ισπανική κυβέρνηση σε
ανακοίνωσή της.
«Η κυβέρνηση, εξ ονόματος του
Ισπανικού λαού, εκφράζει την
καταδίκη της με τον πιο έντονο
τρόπο», προσθέτει. Η Ισπανία
«υπερασπίζεται σήμερα με τον πιο
σαφή τρόπο από ποτέ την ελευθερία
του Τύπου ως ένα θεμελιώδες και
αμετάκλητο δικαίωμα», σημειώνει η
ανακοίνωση.

έγραψε ο Καναδός πρωθυπουργός
Στίβεν Χάρπερ στον λογαριασμό
του στο Twitter. Πρόσθεσε ότι
η σκέψη και οι προσευχές των
Καναδών βρίσκονται «με τα θύματα
και τους συγγενείς τους».
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν από την πλευρά του
καταδίκασε την τρομοκρατία «σε
όλες της τις μορφές», σύμφωνα με
τον εκπρόσωπό του.
Η Ρωσία «καταδικάζει έντονα
την τρομοκρατία σε όλες της
τις μορφές», δήλωσε ο Ντμίτρι
Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι ο
Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά
του στους Γάλλους.

Μία επίθεση πραγματοποιήθηκε
κατά μία εφημερίδας, κατά των
δημοσιογράφων που ήθελαν πάντα
να αποδεικνύουν ότι μπορούσαν
να ενεργούν, στη Γαλλία, για την
υπεράσπιση των ιδεών τους. Είχαν
αστυνομικούς για την προστασία
τους. Δολοφονήθηκαν άνανδρα.
Έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο
Vigipirate. Οι δράστες της επίθεσης
αυτής θα διωχθούν. Η Γαλλία
βρίσκεται σε σοκ, είπε.
Οφείλουμε να ενεργήσουμε με
αυστηρότητα, αλλά με γνώμονα
την εθνική ενότητα. Βρισκόμαστε
σε μία δύσκολη στιγμή, πολλές
επιθέσεις έχουν αποτραπεί,
γνωρίζαμε ότι δεχόμασταν απειλές
διότι είμαστε μία ελεύθερη χώρα.

Θα τιμωρήσουμε τους δράστες.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Σαρλ
Μισέλ έκανε λόγο για «σοκ, φρίκη
και τρόμο» μετά την επίθεση.

Συγκαλώ στο προεδρικό μέγαρο
τους υπουργούς και τους αρμόδιους
αξιωματούχους για την προστασία
που πρέπει να διασφαλίσουμε σε
όλους τους τόπους όπου μπορούν να
επαναληφθούν τέτοιες πράξεις».

«Όλες μας οι σκέψεις είναι με τα
θύματα και τους συγγενείς τους»,
πρόσθεσε.

Μεγάλες διαδηλώσεις για
την ελευθερία του Τύπου
στο Παρίσι και άλλες πόλεις

Ο Ιταλός ομόλογός του Ματέο
Ρέντσι έγραψε στον λογαριασμό
του στο Twitter: «Τρόμος και
φρίκη για τη σφαγή στο Παρίσι,
πλήρης αλληλεγγύη με τον (Γάλλο
πρόεδρο Φρανσουά) Ολάντ αυτές
τις φοβερές στιγμές, η βία θα χάνει
πάντα απέναντι στην ελευθερία».
Ο Φινλανδός πρωθυπουργός
Αλεξάντερ Στουμπ «καταδίκασε
έντονα» την επίθεση, καλώντας
όλο τον κόσμο «να ξεσηκωθεί υπέρ
της ελευθερίας του λόγου και της
έκφρασης».

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους
δρόμους του Παρισιού για να
διαδηλώσουν υπέρ της ελευθερίας
του Τύπου,εκφράζοντας έτσι
τον αποτροπιασμό τους για τη
δολοφονική επίθεση,και ανάλογες
διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες
μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, όπως
η Λιόν,αλλά και σε πόλεις άλλων
χωρών.
Για παράδειγμα,στο Βερολίνο πολύς
κόσμος διαδήλωσε μπροστά στην
πρεσβεία της Γαλλίας,στέλνοντας
μήνυμα συμπαράστασης στον
Γαλλικό λαό.

4 Γνώμη
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Χριστουγεννιάτικες συνεστιάσεις Κληρικών
στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο

Έχει γίνει πλέον παράδοση και η Ιερά μας Μητρόπολη παραθέτει
Χριστουγεννιάτικο – Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα για τους Κληρικούς
στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο.
«Ἡ προσευχή τῆς «Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν» μέ τούς ἐξαίσιους αὐτῆς ὕμνους, ἐνδυναμώνει,
ἐνθαρρύνει, προστατεύει, καθοδηγεῖ, φωτίζει, αὐξάνει τήν πίστιν, βοηθεῖ τόν πιστόν νά καταλάβῃ τόν
ὑπερφυσικόν αὐτόν τρόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τό “μέγα καί ὑπερφυές Μυστήριον”, νά καταλάβῃ
τόν παράδοξον αὐτόν τρόπον, ὁ ὁποῖος ἀνήκει μόνον εἰς τήν δύναμιν καί τήν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ»
Μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί εὐπρεπείας καί προσευχῆς κατανυκτικῆς,
ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία συγκινεῖ, ἀλλά καί χαροποιεῖ πνευματικά τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, καί
μάλιστα τούς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐγκωμιάζουν ἀφ’ ἑνός μέν τήν μεγαλοπρέπειαν τῆς παλαιφάτου καί
μεγαλοπρεποῦς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, (νῦν Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ), ἀφ’ ἑτέρου
δέ θαυμάζουν τήν ἀκριβῆ τυπικήν τάξιν, κατά τήν τέλεσιν τῶν ἱερωτάτων Ἀκολουθιῶν, καί ἰδίᾳ τῆς Θείας
Λειτουργίας, εἰς τήν ὁποίαν ὁ ἱερεύς μέ φόβον Θεοῦ, πίστιν καί ἐλπίδα, τελεῖ ταύτην καί γίνεται γέφυρα
μεταξύ Θεοῦ καί πιστῶν. Μέ ἑορταστικόν καί πανηγυρικόν μεγαλεῖον ἀγαλλιάσεως καί χαρᾶς καρδιακῆς,
ἐτελέσθησαν εἰς τήν ἱστορικήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς Δημοκρατίας τῆς Serenissima, Βενετίαν, αἱ
χαρμόσυνοι Ἀκολουθίαι τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Μητροπολιτικός Ναός, ὁ ὁποῖος, κατά τάς
ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου γίνεται
ἰσχυρόν σημεῖον ἐπικοινωνίας καί κέντρον
σημαντικόν διά τούς προσκυνητάς, μεταξύ τῶν
ξένων, προερχομένων ἐκ τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς,
Καναδᾶ καί Αὐστραλίας, ἀπολαμβάνει ἰδιαιτέρας
προσοχῆς καί ἀναλόγου ἐνδιαφέροντος,
μάλιστα δέ παρακολουθοῦν τάς λαμπροτάτας
καί ἀνεπαναλήπτους Ἀκολουθίας τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας μας, αἱ ὁποῖαι, μέ τούς ἄφθαστους
εἰς περιεχόμενον καί εἰς μουσικήν τέχνην
ὕμνους, τιμοῦν, προβάλλουν καί διαδίδουν τοῖς
πᾶσι τά σωτήρια διδάγματα καί τά αἰώνια αὐτῆς
μηνύματα.
Τό πυκνότατον καί πιστότατον ἐκκλησίασμα
ἤκουσεν, ἀπό πρωΐας, τόν κατανυκτικόν καί
χαρμόσυνον, εἰρηνικόν καί ἐλπιδοφόρον Ὄρθρον
τῆς «Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν», εἰς τόν ὁποῖον
προηξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ.
Γεννάδιος καί ἔμεινε κατενθουσιασμένον καί
κατευχαριστημένον ἀπό τήν ὅλην διεξαγωγήν
τῆς Ἑορτῆς, λατρευτικῆς καί πολιτιστικῆς.
Εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν
διηκόνησαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου Εὐάγγελος, Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης καί
οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Μαδάρος καί
Ἀνατόλιος Μπίτκας.
Εἰς τήν καθωρισμένην, κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥραν, ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις τῆς
Α.Θ.Π. τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἡ ὁποία μετεφράσθη
καί εἰς τήν Ἰταλικήν γλῶσσαν καί ἐδόθη εἰς τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.
Πρός τόν εὐλαβέστατον λαόν τοῦ Θεοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης ἀπευθυνόμενος ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τήν δύναμιν καί τόν φωτισμόν τῆς
Προσευχῆς, δύο ἀνυπέρβλητα δῶρα τά ὁποῖα ὁ προσευχόμενος ἔχει εἰς τήν κατοχήν του: «Ἡ προσευχή
τῆς Ἑορτῆς μέ τούς ἐξαίσιους αὐτῆς ὕμνους, ἐνδυναμώνει, ἐνθαρρύνει, προστατεύει, καθοδηγεῖ, φωτίζει,
αὐξάνει τήν πίστιν, βοηθεῖ τόν πιστόν νά καταλάβῃ τόν ὑπερφυσικόν αὐτόν τρόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ, τό “μέγα καί ὑπερφυές Μυστήριον”, νά καταλάβῃ τόν παράδοξον αὐτόν τρόπον, ὁ ὁποῖος ἀνήκει
μόνον εἰς τήν δύναμιν καί τήν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ».
Ἡ λαμπροφόρος ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος
καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν Κυριακήν μετά τήν Γέννησιν καί μέ τήν τελευταίαν
ἡμέραν τοῦ ἔτους, καθ’ ἥν ἔχομεν τήν μνήμην τῆς ὁσίας Μελάνης, περατοῦται τό Ἔτος 2014, τό ὁποῖον
διά τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης ὑπῆρξεν εὐλογημένον παρά Κυρίου, εἰρηνικόν καί
πλῆρες ἀγαθῶν πνευματικῶν, ὅπως τήν ἀπόκτησιν νέων ἐκκλησιῶν, ἱδρύσεως νέων ἐνοριῶν, χειροτονιῶν
νέων κληρικῶν, καί, μάλιστα, τῆς τακτικῆς λειτουργίας τῆς Μονῆς Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου ἐν Μελικουκκᾶ
- Καλαβρίας, ἔνθα καί τό ἱερόν αὐτοῦ Σπήλαιον, καθώς καί ἡ τοποθέτησις ἐφημερίου ἐν αὐτῇ. Εἰς ταῦτα
προστίθεται καί ἡ τακτική παρουσία ἱερέως τῆς Μητροπόλεως εἰς τόν Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου εἰς Ρίμινι, ἔνθα τεθεισαύρισται ἡ ἀριστερά χείρ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων,
τοῦ Μυροβλήτου καί θαυματουργοῦ, ἔνθα ἡ Μητρόπολις ἔχει μικρόν Παρεκκλήσιον, εἰς ὅ τελεῖται ἡ Θεία
Λειτουργία.
“Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”!

Η συνεστίαση στο Μοντρεάλ, έγινε την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, 2015
και η φωτογραφία αποδεικνύει την προσέλευση των Ιερέων με τις
πρεσβυτέρες τους. Συμμετείχαν ο εξοχώτατος Πρέσβης της Ελλάδας
στον Καναδά κ. Γ. Μαρκαντωνάτος και η σύζυγός του, ο εντιμότατος
Λ. Χουσάκος, Αντιπρόεδρος της Γερουσίας του Καναδά με την
σύζυγό του και ο εντιμότατος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Μοντρεάλ κ. Ν. Σιγάλας. Συνδαιτυμόνας ήτανε και ο ιδιοκτήτης του
Palace Reception Halls κ. Νικόλαος Τσατάς. Ομίλησαν ο Πρέσβης
της Ελλάδας κ. Μαρκαντωνάτος, ο Αντιπρόεδρος της Γερουσίας του
Καναδά κ. Χουσάκος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Η συνεστίαση των Κληρικών στο Τορόντο έγινε στο Μητροπολιτικό
Μέγαρο στις 2 Ιανουαρίου, 2015 και είχε διαφορετικό χρώμα. Ήσαν
οι Ιερείς με τις πρεσβυτέρες τους και τα παιδιά τους. Όλοι μαζί
έψαλαν τα κάλαντα σε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ομίλησε ο
Μητροπολίτης Σωτήριος.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
2 Ιανουαρίου 2015
P.S. Did you know the Metropolis Internet and Social Media
Ministries offers a Live Broadcast of Holy Services?

CAMP MET BC WINTER CAMP 2014
Our 4th annual Winter
Camp
was
a
success!
Winter Camp
at the Zajac
Ranch
for
Children in
Mission, BC
was full with
120
youth
that participated, led by
Rev. Fr. Constantinos Economos – Parish Priest, St. George Vancouver & CAMP
MET BC Director, Administrative Director Ms. Elleni Asimakis and
our amazing group of volunteer staff. The theme of Winter Camp was
Holiness, which campers not only spoke about but also prayed about
during our first Sunday Divine Liturgy at Camp MET BC. Campers
enjoyed the pool, indoor gym, arts and crafts, Orthodox Life discussions, a Winter Dance and many other fun activities and events. Many
thanks to our sponsoring Greek Orthodox Communities (Hellenic
Community of Vancouver, Greek Orthodox Community of East Vancouver, Greek Orthodox Community of Surrey, and the Victoria &
Vancouver Island Greek Community), as well as our generous donors
for making camp accessible through subsidies and sponsorships. Camp
MET BC was blessed to add Rev. Fr. Timoleon Prattas – Parish Priest,
Sts. Nicholas & Demetrios East Vancouver, to our family this year.
Fr. Tim visited Camp, led two Orthodox Life discussions and served
a Holy Unction for all our Campers. Winter Camp was our final event
of 2014, the 5th Anniversary year for Camp MET BC, therefore it was
fitting that Winter Camp took place at the Zajac Ranch where Camp
Metamorphosis BC began in 2010 with 25 campers. We’ve come a
long way and this year was our best yet with 150 at Summer Camp
and 120 at Winter Camp. Glory to God! We pray to continually gather
& enlighten our youth in the New Year – 2015 and for years to come!
Camp MET BC will hold a Camp Reunion on Sunday Jan. 25th, 2015
at St. George G. O. Cathedral – Vancouver.
With love in Christ,
† Fr. Constantinos Economos
Parish Priest, St. George Greek Orthodox Cathedral - Vancouver, BC
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Βρέθηκε βαρύς οπλισμός

Συνελήφθη ο Χριστόδουλος Ξηρός
Στη φωτογραφία από τη σύλληψή
του, που δόθηκε στη δημοσιότητα,
ο Χρ.Ξηρός φαίνεται εμφανώς
αδυνατισμένος, ενώ για να μην
αναγνωρίζεται είχε βάψει τα
μαλλιά του ξανθά και είχε γένια
Συνελήφθη το μεσημέρι του
Σαββάτου έξω από το σπίτι,
που είχε νοικιάσει με πλαστά
στοιχεία στην Ανάβυσσο πριν
από περίπου τρεις μήνες, ο
Χριστόδουλος Ξηρός. Στην
κατοχή του βρέθηκαν ένα όπλο
με σφαίρα στη θαλάμη και ένας
γεμιστήρας με 13 σφαίρες, ενώ
βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο
εσωτερικό του σπιτιού.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν
λόγο για εύρεση τουλάχιστον
πέντε καλάσνικοφ και τμήματος
ρουκετοβόλου RPG. Η έρευνα
στο εσωτερικό του σπιτιού
συνεχίζεται προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει άλλος
οπλισμός,
αποτυπώματα
ή
άλλα στοιχεία που μπορεί να
υποδείξουν συνεργούς του.
Επίσης, βρέθηκε ένα μικρό
φορτηγό τύπου βαν, το οποίο
ανήκει σε συγγενικό του
πρόσωπο που διαμένει στον Άγιο
Δημήτριο.
Μετά τη σύλληψή του ο
Χρ.Ξηρός οδηγήθηκε στην
Αντιτρομοκρατική,
ενώ
το
μεσημέρι ή το απόγευμα της
Κυριακής θα οδηγηθεί ενώπιον
του εισαγγελέα.
Στις φωτογραφίες αμέσως μετά
τη σύλληψή του, που δόθηκαν
στη δημοσιότητα από την
ΕΛ.ΑΣ., ο Χρ.Ξηρός φαίνεται
εμφανώς αδυνατισμένος, ενώ
για να μην αναγνωρίζεται είχε
βάψει τα μαλλιά του ξανθά και
είχε γένια.

Η σύλληψη
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, οι αστυνομικοί
είχαν βρει άνθρωπο με τον οποίο
ο «Μανώλης» της 17Ν είχε
επαφές, ενώ η Αντιτρομοκρατική
τον αναζητούσε το τελευταίο
τρίμηνο στη νοτιοανατολική
Αττική.
Σύμφωνα με το Βήμα, προ
μερικών ημερών κάτοικος της
περιοχής είδε τον Χρ. Ξηρό στον
δρόμο και επειδή του φάνηκε κάτι
ύποπτο κάλεσε την Αστυνομία.
Η Αντιτρομοκρατική
αφού
επεξεργάστηκε τις πληροφορίες
και τις θεώρησε αξιόπιστες, σε
συνδυασμό με παρακολούθηση
κλήσεων άρχισε τις έρευνες
στην περιοχή «πόρτα-πόρτα».
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το
σπίτι προ περίπου τριών ημερών
αργά το βράδυ και το έθεσαν υπό
παρακολούθηση.
Το μεσημέρι του Σαββάτου
δόθηκε το σήμα και του έστησαν
παγίδα. Μόλις τον είδαν έξω από
την οικία, όπως ερχόταν με το
ποδήλατό του, σκηνοθέτησαν
ένα ατύχημα με μοτοσικλετιστή.
Μόλις ο αστυνομικός έπεσε, ο
Χρ. Ξηρός έσπευσε να δει τι
έγινε και τότε έγινε η επέμβαση
και τον συνέλαβαν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
ευρύτερη περιοχή, στα Καλύβια,
διέμενε και ο Ν. Μαζιώτης
με τη σύντροφό του Πόλα
Ρούπα, ενώ αστυνομικές πηγές
αναφέρουν ότι πρέπει να υπήρχε

μέλη της οργάνωσης που γνώριζε
και παραδέχθηκε ότι έλαβε μέρος
σε σειρά επιθέσεων.
Αρχικά, στις καταθέσεις του

υποστήριξε ότι η 17Ν δεν
επιτύγχανε το στόχο της και γι'
αυτό από το 1992 συμμετείχε
μόνο σε ληστείες.
Newsroom ΔΟΛ

Ο Ξηρός άφησε
άναυδο
τον εισαγγελέα
σύστημα
υποστήριξης
από
άλλους αντιεξουσιαστές που
δεν αποκλείεται να μένουν στην
περιοχή.
Κατά τις επίσημες ανακοινώσεις
που έγιναν, o αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. Δ. Τσακνάκης ανέφερε
πως η αστυνομία διεξήγαγε
συστηματική και μεθοδική έρευνα
στην περιοχή, εδώ και τρεις
μήνες, και έγιναν ακόμη έρευνες
πόρτα - πόρτα προκειμένου να
εντοπισθεί το κρησφύγετο του
Χριστόδουλου Ξηρού.
«Ο αγώνας ενάντια στην
τρομοκρατία είναι επίπονος και
διαρκής» δήλωσε ο υπουργός
Δημόσιας
Τάξης
Βασίλης
Κικίλιας, ο οποίος μετέφερε την
ικανοποίηση και τα συγχαρητήρια
του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
και όλο στο Σώμα για τη
σύλληψη του καταζητούμενου
τρομοκράτη.
«Το κράτος λειτουργεί. Είμαστε
ασφαλείς και αυτό ενδυναμώνει
την σταθερότητα που όλοι θέλουμε
και που είναι απαραίτητη για την
χώρα. Είμαι ευτυχής που έχω την
ευθύνη αυτού του υπουργείου.
Είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι
με αυτή τη φυσική ηγεσία της
της Αστυνομίας» δήλωσε ο κ.
Κικίλιας, συγχαίροντας και ο
ίδιος τους άνδρες και τις γυναίκες
της ΕΛ.ΑΣ., που «πιστοί στον
όρκο τους, καθημερινά και με
αυταπάρνηση, αγωνίζονται για
να υπάρχουν επιτυχίες σαν τη
σημερινή, που προστατεύουν
τη νομιμότητα και το κράτος
δικαίου που όλοι επιζητούμε».
• Απέδρασε στη διάρκεια της
άδειάς του ο Χριστόδουλος
Ξηρός
• Ποιος είναι ο Χριστόδουλος
Ξηρός
•
Σε ηγετική εμφάνιση ο
Χριστόδουλος Ξηρός καλεί σε
αντάρτικο

Η απόδραση
Ο Χριστόδουλος Ξηρός απέδρασε
από τις φυλακές Κορυδαλλού
πριν έναν χρόνο, στη διάρκεια
της άδειας που του είχε δοθεί
λόγω των εορτών.
Ο
συναγερμός
στην
Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία
σήμανε ανήμερα των Φώτων,
στις 6 Ιανουαρίου 2014, όταν
διαπιστώθηκε πως δεν έδωσε το
παρών στο αστυνομικό τμήμα
Καλλικράτειας στη Χαλκιδική.
Η άδειά του έληγε στις 8
Ιανουαρίου 2014, όμως έπρεπε να
παρουσιάζεται στο αστυνομικό
τμήμα κάθε ημέρα.

Ο δικηγόρος του, Φραγκίσκος
Ραγκούσης, είχε χαρακτηρίσει την
απόδρασή του «πολιτική στάση,
συνεπή με την επαναστατική
δράση του».

Ποιος είναι
ο Χριστόδουλος Ξηρός

«Φοβόμουν μήπως με κάνουν Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τους, Σαμαράς και Βενιζέλος»
Πριν του ασκηθεί ποινική δίωξη για διεύθυνση άγνωστης
οργάνωσης με άγνωστα μέλη, ο Χριστόδουλος Ξηρός
άφησε εμβρόντητο τον εισαγγελέα, όταν του είπε πως …
σκόπευε να παραδοθεί πριν από δυο μήνες…
Ο Χριστόδουλος Ξηρός είπε στον εισαγγελέα πως σκόπευε

Από τα βασικά στελέχη στον
επιχειρησιακό βραχίονα της
17Ν, ο Χριστόδουλος Ξηρός
-γνωστός στα μέλη της 17Ν ως
«Μανώλης»- ήταν ο πρώτος που
συνελήφθη για συμμετοχή στην
οργάνωση. Έχει καταδικαστεί σε
έξι φορές ισόβια και 25 χρόνια
κάθειρξη, καθώς συμμετείχε
σε έξι δολοφονίες και πέντε
απόπειρες δολοφονίας.
Είναι
γιος
του
πατέρα
Τριαντάφυλλου
και
της
Μοσχούλας.
Γεννήθηκε
το
1958 στην Ικαρία και το 1979
μετακόμισε
στην
Αθήνα.
Εργάστηκε ως οικοδόμος και
οργανοποιός.
Όντας
ενταγμένος
στην
εξωκοινοβουλευτική αριστερά,
γνώρισε το 1983 τον Γιάννη
Σερίφη και τον Δημήτρη
Κουφοντίνα, ο οποίος τον
στρατολόγησε στην 17Ν.
Στην πρώτη ενέργεια που
φέρεται να συμμετείχε, την
απόπειρα δολοφονίας εναντίον
του Αμερικανού λοχία Ρόμπερτ
Τσαντ στις 3/4/84, είχε αναλάβει
να οδηγεί μία μοτοσικλέτα.
Συνέχισε τη δράση του στην
17Ν,
λαμβάνοντας
μέρος
σε δολοφονίες, εκρήξεις και
ληστείες.

να παραδοθεί για να σωθεί η ζωή του Νίκου Ρωμανού ο
οποίος έκανε απεργία πείνας.
«Αισθανόμουν υπεύθυνος για τη ζωή του Ρωμανού»
δήλωσε ο Χριστόδουλος Ξηρός, «επειδή οι άδειες των
κρατούμενων για το πανεπιστήμιο κόπηκαν με πρόφαση
την απόδρασή μου».
Στην ερώτηση του εισαγγελέα γιατί δεν παραδόθηκε, ο
Χριστόδουλος Ξηρός είπε:
«Φοβόμουν μήπως με κάνουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας
τους. Σαμαράς και Βενιζέλος έψαχναν με τόση αγωνία
να βρουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας -για να σώσουν τον
κώλο τους-, που φοβήθηκα πως θα πρότειναν εμένα για
Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους, και μετά δεν θα είχα
μούτρα να κυκλοφορήσω ούτε στους δρόμους, ούτε στις
φυλακές».

Θεωρείται
ο
εκτελεστής
των
Νίκου
Μομφεράτου,
Παναγιώτη Ρουσσέτη, Νίκου
Γεωργακόπουλου,
Δημήτρη
Αγγελόπουλου,
Γουίλιαμ
Νορντίν, και συνεργός στις
δολοφονίες των Ρόμπερτ Τσαντ,
Αλέξανδρου
Αθανασιάδη,
Ρόναλντ
Στιούαρτ,
Θάνου
Αξαρλιάν και στην απόπειρα
δολοφονίας κατά του Γιάννη
Παλαιοκρασσά.

Στην ερώτηση του εισαγγελέα γιατί πήγε να βοηθήσει τον
αστυνομικό που έπεσε με την μηχανή, ο Χριστόδουλος
Ξηρός απάντησε πως οι επαναστάτες έχουν μια φυσική
ευγένεια, την οποία οι μεταλλαγμένοι αστοί δεν πρόκειται
να αποκτήσουν ποτέ αλλά ούτε και μπορούν να την
κατανοήσουν.

Το 1986 στρατολόγησε στην
οργάνωση τον αδελφό του, Σάββα
Ξηρό. Μετά από την έκρηξη
του αυτοσχέδιου μηχανισμού
στα χέρια του Σ.Ξηρού, στον
Πειραιά στις 29 Ιουνίου 2002,
ήταν ο πρώτος που συνελήφθη
για συμμετοχή στην οργάνωση.

Για τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει με τα ξανθά μαλλιά
του, ο Χριστόδουλος Ξηρός είπε πως ήθελε να τα βάψει
ξανθά από μικρός αλλά δεν τον άφηνε ο πατέρας του που
ήταν παπάς, ενώ τόνισε πως ήθελε να δώσει και λίγη χαρά
στους Έλληνες, αφού οι Απόκριες πλησιάζουν και, ήδη,
οι μισοί Έλληνες έχουν αποφασίσει φέτος να ντυθούν
Χριστόδουλος Ξηρός.

Η προσαγωγή του έγινε από τον
Ευαγγελισμό, όπου είχε πάει
να επισκεφθεί τον τραυματία
αδελφό του, για τον οποίο έως
εκείνη τη στιγμή υποστήριζε ότι
είχε πέσει θύμα πλεκτάνης.
Στις καταθέσεις του περιέγραψε
με λεπτομέρειες τον τρόπο
δράσης της 17Ν, αναφέρθηκε σε

Όταν ρωτήθηκε για τις γυναίκες με τις οποίες συναντιόταν
όλο αυτό το διάστημα, ο Χριστόδουλος Ξηρός απάντησε
πως ένας κύριος δεν μιλάει ποτέ για τις γυναίκες με τις
οποίες συνευρίσκεται.

Τέλος, ο Χριστόδουλος Ξηρός είπε στον εισαγγελέα πως
οι δικαστές πρέπει να απολογηθούν για τη συνεργασία
τους με τις δυνάμεις κατοχής, και φώναξε «αντίσταση
στην τρόικα, δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας»,
οπότε δεν υπάρχουν και πολλοί σήμερα στην Ελλάδα
που θα διαφωνήσουν μαζί του, αν και ντρέπονται να το
παραδεχτούν.

6 Γνώμη

Αρνάκι αργοψημένο στον φούρνο
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena
Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Παύλος
Τσοκούνογλου
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 6 ώρες
Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-1 χεράκι αρνίσιο
-8 κρεμμύδια
ολόκληρα
καθαρισμένα
-8 σκελίδες σκόρδο
ολόκληρες
-3 καρότα μέτρια,
χοντροκομμένα
-6 φύλλα φασκόμηλου φρέσκου
-αρκετό θυμάρι φρέσκο
-1/2 φλιτζάνι ξίδι κόκκινο
-1/4 φλιτζανιού ζάχαρη
-ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
Αλείφουμε καλά το αρνίσιο χεράκι με
ελαιόλαδο και το αλατοπιπερώνουμε. Θα
χρειαστούμε μια επίπεδη κατσαρόλα με
καπάκι που μπορεί να μπει στον φούρνο.
Τοποθετούμε στη βάση της τα κρεμμύδια
και το καρότο και πάνω τους τοποθετούμε
το κρέας. Προσθέτουμε το θυμάρι, το
φασκόμηλο και λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε
στον φούρνο για 20 λεπτά περίπου. Βγάζουμε
την κατσαρόλα από τον φούρνο προσεκτικά
για να μην καούμε και χαμηλώνουμε τη
θερμοκρασία στους 110°C. Προσθέτουμε τα
σκόρδα και την ξαναβάζουμε στον φούρνο.
Σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε να σιγοψήνεται 4-4½ ώρες.
Βάζουμε σε μια κούπα το ξίδι και τη ζάχαρη και τα αφήνουμε μέχρι
να λιώσει η ζάχαρη. Βγάζουμε την κατσαρόλα από τον φούρνο,
αφαιρούμε τα κρεμμύδια, τα καρότα και τα σκόρδα και τα κρατάμε
σε πιατέλα. Περιχύνουμε το κρέας με το ξίδι. Ξαναβάζουμε την
κατσαρόλα ξεσκέπαστη στον φούρνο και συνεχίζουμε το ψήσιμο
για μία ώρα. Ενδιάμεσα, αλείφουμε το κρέας με το ζουμί της
κατσαρόλας. Βγάζουμε το κρέας από τον φούρνο, το αφήνουμε
να κρυώσει λίγο και το σερβίρουμε σε μεγάλη πιατέλα μαζί με τα
κρεμμύδια και τα καρότα και αρκετό ζουμί.
(Πηγή: ΤΟ ΕΘΝΟΣ)

Γιουρβαλάκια πολίτικα
Συνταγές: Βασίλης Καλλίδης, Φωτογραφίες: Γιώργος Δρακόπουλος
Προετοιμασία 20 λεπτά
Μαγείρεμα 40 λεπτά
Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
-4 κουτ. σούπας ρύζι γλασέ
-1 κρεμμύδι μεγάλο
ψιλοκομμένο
-1 μικρό ματσάκι άνηθο
ψιλοκομμένο
-1 λίτρο ζωμό κότας σπιτικό
-10 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ
-αλάτι, πιπέρι
-λάδι για το τηγάνι
Εκτέλεση
Ροδίζουμε το ψιλοκομμένο
κρεμμύδι σε ένα τηγανάκι με
4 κουταλιές ελαιόλαδο. Στη
συνέχεια, βάζουμε τον κιμά
σε λεκανάκι και προσθέτουμε
το τσιγαρισμένο κρεμμύδι,
τον άνηθο, το ρύζι και το

αλατοπίπερο. Zυμώνουμε με τα
χέρια μας και προσθέτουμε μισό
ποτηράκι νερό για να γίνουν
τα γιουβαρλάκια πιο αφράτα.
Πλάθουμε το μείγμα σε μικρά
μπαλάκια, αλευρώνουμε και
τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι
να πάρουν χρώμα. Aφήνουμε
να σταθούν πάνω σε χαρτί

κουζίνας. Oσο τηγανίζουμε τα
γιουβαρλάκια, βάζουμε το λάδι
να κάψει σε κατσαρόλα και
προσθέτουμε τον ντοματοπελτέ.
Aνακατεύουμε με ξύλινη
κουτάλα και «καίμε» τον πελτέ
για 3-4 λεπτά. Σβήνουμε με τον
ζωμό της κότας και αφήνουμε
να πάρει βράση. Bάζουμε
τα γιουβαρλάκια μέσα στον
ζωμό, προσθέτουμε το αλάτι
και μπόλικο μαύρο πιπέρι, και
σκεπάζουμε την κατσαρόλα.
Aφήνουμε το φαγητό να βράσει
σε χαμηλή φωτιά για μισή ώρα
περίπου.
ΣΗΜ.: Tι καβγάδες έχουν
γίνει για αυτό το φαγητό
στα ελληνικά σπίτια! Πόσα
παιδιά δεν παρακάλεσαν τη
μητέρα τους να μην φτιάξει
γιουβαρλάκια και πόσοι σύζυγοι
δυσανασχέτησαν μπροστά
στην κατσαρόλα! Eνα φαγητό
με φανατικούς εχθρούς, αλλά
και φίλους. Γι’ αυτό και εγώ
σας δίνω αυτήν τη συνταγή,
που τους ξεγελάει όλους και
τους φέρνει πιο κοντά στο
πιάτο παρά στο... τηλέφωνο
του delivery! Tο τηγάνισμα
του κιμά κάνει βέβαια πιο βαρύ
το φαγητό, γίνεται όμως πιο
νόστιμο. Mπορείτε ακόμη να
το σερβίρετε με γιαούρτι ή και
ρώσικη ξινή κρέμα, που θα του
δώσει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα
γεύση.

Αυθεντική ιταλική
καρμπονάρα
Συνταγή Κώστα Τσίγκα,
Eπιμέλεια: Μime.Com
- Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος
Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-1 πακέτο
σπαγγέτι
-4 φέτες
μπέικον ή
pancetta
ψιλοκομμένα
-4 αβγά
-1 φλιτζάνι
παρμεζάνα
τριμμένη
-2 σκελίδες
σκόρδο ψιλοκομμένο
-1 κουτ. σούπας βούτυρο
-αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση
Bράζουμε αρκετό νερό σε
κατσαρόλα και ρίχνουμε 1
κουταλάκι αλάτι. Bράζουμε
το σπαγγέτι σύμφωνα με τις
οδηγίες της συσκευασίας του.
Παράλληλα, ζεσταίνουμε
το βούτυρο σε τηγάνι και
προσθέτουμε το μπέικον.
Σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά
μέχρι να ροδίσει καλά. Ρίχνουμε
το σκόρδο και συνεχίζουμε το
σοτάρισμα για 1 λεπτό επιπλέον.
Χτυπάμε με πιρούνι την
παρμεζάνα και τα αβγά σε μπολ.
Προσθέτουμε σιγά σιγά λίγο
από το νερό όπου βράζουν τα
μακαρόνια χτυπώντας το μείγμα
πολύ καλά. Mόλις σουρώσουμε
τα μακαρόνια, τα μεταφέρουμε
απευθείας στο τηγάνι με το
μπέικον και τα ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε το μείγμα αβγών
και τυριού και ανακατεύουμε
καλά. Σερβίρουμε με αρκετό
φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Κοτόσουπα με τυρί, μπέικον
και μπίρα
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Studio
Τσοκούνογλου
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 30 λεπτά
Υλικά
-8 μπούτια κοτόπουλου
-2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
-4 φέτες μπέικον καπνιστό ψιλοκομμένο
-2 καρότα κομμένα σε λεπτές ροδέλες
-1 μπουκάλι μπίρα lager
-3 φλιτζάνια ζωμό κότας
-1/2 φλιτζάνι παρμεζάνα τριμμένη
-4 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες
-2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
-2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-1 κουτ. γλυκού θυμάρι ψιλοκομμένο
-4 φέτες γραβιέρα ή γκούντα
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Αλατοπιπερώνουμε καλά το κοτόπουλο. Βάζουμε σε χύτρα
ταχύτητας το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να
πάρει χρώμα και στις δύο πλευρές του. Προσθέτουμε το κρεμμύδι,
το σκόρδο, το μπέικον, το θυμάρι, το καρότο και σοτάρουμε για
4 λεπτά. Σβήνουμε με την μπίρα και το λεμόνι και μαγειρεύουμε
για 4 λεπτά επιπλέον ώστε να πάρει το φαγητό τα αρώματά τους.
Προσθέτουμε το ζωμό και την παρμεζάνα και κλείνουμε τη χύτρα.
Μαγειρεύουμε το φαγητό για 15 λεπτά. Ανοίγουμε τη χύτρα και
απλώνουμε στην επιφάνεια του φαγητού τις φέτες του τυριού.
Αφήνουμε 2 λεπτά να λιώσει και σερβίρουμε σε μπολ μαζί με
φρέσκο ψωμί.

Ριζότο με κριθαράκι, φέτα,
σπανάκι και λευκό κρασί
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Επιμέλεια-food styling: ΜΙΜΕ.
COM, Φωτογραφία: White Studio
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 12 λεπτά
Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-500 γρ. κριθαράκι χοντρό
-2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-2 κουτ. σούπας βούτυρο
αγελαδινό
-100 γρ. φέτα τριμμένη με το
χέρι
-500 γρ. σπανάκι καθαρισμένο
-1 κρεμμύδι ξερό
ψιλοκομμένο
-1 κουτ. σούπας σταφίδες
ξανθές
-2 κουτ. σούπας κουκουνάρι
-1/4 κουτ. γλυκού
μοσχοκάρυδο τριμμένο
-1 φλιτζάνι κρασί λευκό
-2 κουτ. σούπας κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο
-2 λίτρα σπιτικό ζωμό κοτόπουλου
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Ετοιμάζουμε το κριθαράκι χρησιμοποιώντας τη λογική του
ριζότου με ρύζι, δηλαδή αργό μαγείρεμα με αρκετό σπιτικό
ζωμό σε βαθύ τηγάνι ή ρηχή κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι
μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το κριθαράκι και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2 επιπλέον λεπτά. Σβήνουμε
με το κρασί και, μόλις εξατμιστεί το κρασί, προσθέτουμε
τον μισό ζωμό κοτόπουλου και χαμηλώνουμε τη φωτιά.
Βράζουμε για περίπου 5 λεπτά και προσθέτουμε τη φέτα και
το σπανάκι ανακατεύοντας πολύ καλά. Επειτα προσθέτουμε
τον ζωμό σε μικρές ποσότητες, ανανεώνοντάς τον κάθε φορά
που απορροφάται το υγρό. Προσθέτουμε τις σταφίδες, το
μοσχοκάρυδο και το κουκουνάρι. Στο σημείο αυτό, το ριζότο
αρχίζει να χυλώνει. Ελέγχουμε αν έχει γίνει και το βγάζουμε
από τη φωτιά. Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε.
Σερβίρουμε γαρνίροντας με το πράσινο κρεμμυδάκι.
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PM announces that the Canada Apprentice Prime Minister Stephen
Loan Program is now accepting applications Harper highlights GovernDelta, BC - Prime Minister Stephen
ment’s 2014 achievements
Harper tours the British Columbia
Ottawa, Ontario, December 31, 2014

Institute of Technology Annacis
Campus with Steve Perry, Associ-

Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement highlighting some of the Government’s major accomplishments in 2014:

ate Dean of the British Columbia

“I am proud of what our Government has achieved for hard working Canadians and their families in 2014.

Institute of Technology, prior to the
Canada Apprentice Loan Program

“Our Government announced measures that will put considerable money
back in the pockets of Canadians through the doubling of the Children’s Fitness Tax Credit and making it refundable, the Family Tax Cut, the increased
and expanded Universal Child Care Benefit, and the greater Child Care Expense Deduction limits. In fact the average benefit to Canadian families of
measures announced in 2014 will be over $1,100 per year.

announcement.

“Through major infrastructure initiatives under the New Building Canada
Fund and other infrastructure initiatives/investments, the Government is
committing billions of dollars to support projects in communities across the
nation – including roads, bridges, transportation networks, airports, and rail
service – generating tens of thousands of new jobs.
“The conclusion of free trade negotiations with both the European Union
and Korea, together with substantial efforts to boost job training, Canada’s
digital connectivity and research, innovation and the commercialization of
ideas will also help generate job growth in Canada for years to come.
“We continued to live within our means, staying on course towards eliminating the deficit and promoting efficiencies so that we are on track, as
promised, to balance the budget in 2015.

Delta, BC - Prime Minister Stephen Harper meets British Columbia Institute of Technology students while touring the British Columbia Institute of Technology Annacis Campus. (PMO Photos by Jason Ransom)

Statement by the Prime Minister of Canada on
shooting at offices of French news magazine in Paris
Ottawa, Ontario - January 7, 2015
Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement on the shooting that occurred in
Paris, France:
“I am angered and saddened to hear of the terrorist attack today in the offices of the Parisian news
magazine “Charlie Hebdo,” which has killed at least 12 individuals, including two police officers.
“On behalf of all Canadians, I offer my deepest condolences to the family and friends of those who
lost their lives during this heinous crime and wish a speedy recovery to those injured. The perpetrators
of this attack must be apprehended and brought to justice.
“This barbaric act, along with recent attacks in Sydney, Saint-Jean-sur-Richelieu, and Ottawa, is a
grim reminder that no country is immune to the types of terrorist attacks we have seen elsewhere
around the world.
“Canada and its allies will not be intimidated and will continue to stand firmly together against terrorists who would threaten the peace, freedom and democracy our countries so dearly value. Canadians
stand with France on this dark day.”

“Our Government also took significant measures this year to promote the
safety and security of families both at home and abroad.
“In Canada, we introduced ground-breaking legislation which will ensure
that innocent victims of crime have clear rights in our judicial system and
tougher penalties for child predators. In the aftermath of the deadly attacks
on Warrant Officer Patrice Vincent and Corporal Nathan Cirillo and on Canada’s Parliament, we have also begun work to ensure our laws and policing
powers are strengthened.
“On the international front, we took a strong stance against Russian military
aggression and expansionism in Ukraine. Canada is also contributing to the
fight against the terrorist group known as the Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIL), which threatens not just the Middle East, but Canada.
“We continued to lead global efforts in promoting the health of women and
children in developing countries, including by hosting the highly successful Saving Every Woman, Every Child: Within Arm’s Reach Summit in
Toronto, in May, where Canada further committed to improving the health
of mothers and children from 2015 to 2020.
“Our Government also continued to strongly support Israel’s legitimate
right to defend itself against those who would do it harm. I had the chance to
deliver this message in person during a historical appearance before Israel’s
Knesset in January, which was a deep honour.
“In the new year, our Government will continue to build on the remarkable
achievements of 2014 with a view to delivering the prosperity, safety and
well-being that Canadians deserve.”

www.contemporaryrailings.com
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The Current Board of Directors
of the Greek Orthodox Community East Vancouver is :

ÁèëçôéêÜ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 5-0

Τόσο χορταστικό 45λέπτο είχαμε
να δούμε χρόνια
Επιμέλεια: Κώστας Βαϊμάκης Δημοσίευση: 11 Ιαν. 2015
Ο Κώστας Βαϊμάκης γράφει για τα κέρδη, βαθμολογικά και ψυχολογικά,
που αποκόμισε ο Παναθηναϊκός από το ματς με τον Εργοτέλη.
Μόνο κέρδη αποκόμισε ο
Παναθηναϊκός από τα ματς
με τον Εργοτέλη. Κέρδη
βαθμολογικά και ψυχολογικά,
κέρδη σε αυτοπεποίθηση,
σε χτίσιμο χαρακτήρα, σε
νοοτροπία ότι “εδώ είναι
Λεωφόρος και αυτά τα ματς τα
καθαρίζουμε”.........

Executive Board (Elect)
President : Konstantin (Kostas) Nikolaou
Vice President : Mary Papadatos
Treasurer : Alex Tsoukalas
Secretary : Chrysoula Gonidakis
2nd Secretary : - Vacant
Special Commitee / Program Administrators
To Be Announced ( Educational Committee Chair - Elected
Member )
To Be Announced ( Director of Building Operations - Elected
Member )
To Be Announced ( Entertainment Committee Chair - Elected
Member )
Elected Council Members
Panos Bilalakis
Georgia Gazirowski
Helen Ismiorologou
Nick Kassidoulis
George Tsoukas
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Αναστασιάδης: «Χάσαμε δίκαια,
αλλά…»
Συντάκτης: Onsports Team Δημοσίευση: Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Ο ΠΑΟΚ εμφάνισε κακό πρόσωπο απέναντι στον Αστέρα
Τρίπολης σύμφωνα με τον τεχνικό του «Δικεφάλου» που
δεν παρέλειψε να εξαπολύσει τα βέλη του για τη διαιτησία,
ενώ προανήγγειλε και αποφάσεις εντός της ομάδας
Εμφανώς απογοητευμένος από την εμφάνιση του
ΠΑΟΚ στην ήττα με 3-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη
παρουσιάστηκε ο Άγγελος Αναστασιάδης που έκανε μεν
λόγο για ανύπαρκτες φάσεις
στην αρχή του ματς, ενώ τόνισε
πως θα παρθούν αποφάσεις στις
τάξεις του «Δικεφάλου», όταν
επικρατήσει ψυχραιμία.
«Το μόνο που έχω αν πω είναι
ότι χάσαμε δίκαια από τον
Αστέρα γιατί ήμασταν πολύ
κακοί, άσχετα αν μπήκαμε
στο παιχνίδι με δύο φάσεις
που δεν υπάρχουν. Χάσαμε
από μία καλύτερη ομάδα. Τις
αποφάσεις μας θα τις πάρουμε
όταν θα είμαστε πιο ψύχραιμοι
και κατασταλαγμένοι σε αρκετά
πράγματα» επεσήμανε μιλώντας
στη συνέντευξη Τύπου χωρίς να
επεκταθεί ή να δεχτεί ερωτήσεις.
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PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.

9 Γνώμη

ΣΧΟΛΙΟ:

Aπό τον
Ιστοτοπο

O “αντιπροοδευτικος”

Ανέκδοτα
Εξετάσεις Φυσικής

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σε εξετάσεις Φυσικής σε κάποιο
πανεπιστήμιο ο καθηγητής
εξέταζε τους φοιτητές του
προφορικά και έναν έναν.
Περνάει ο πρώτος, του λέει ο
καθηγητής:
- Eίσαι σε ένα τρένο που
κινείται με σταθερή ταχύτητα
80 km/h και κάθεσαι δίπλα στο
παράθυρο. Ξαφνικά ζεσταίνεσαι.
Τι κάνεις τότε;
Ο φοιτητής απαντάει:
- Ανοίγω το παράθυρο.
Οπότε του λέει ο καθηγητής:
- Ποια η αντίσταση του αέρα
που αναπτύσσεται μετά το
άνοιγμα του παραθύρου, ποια
η μεταβολή της τριβής μεταξύ
τρένου και γραμμών και τέλος
ποια η νέα ταχύτητα του τρένου;
O κακόμοιρος ο φοιτητής μην
ξέροντας να απαντήσει κόβεται.
Αυτό συνεχίζεται με όλους
τους φοιτητές ώσπου μπαίνει ο
τελευταίος, ο οποίος είναι στο
τελευταίο έτος.
Του λέει ο καθηγητής:
- Είσαι σε ένα τρένο που
κινείται με σταθερή ταχύτητα
80 km/h και κάθεσαι δίπλα στο
παράθυρο. Ξαφνικά ζεσταίνεσαι.
Τι κάνεις τότε;
- Βγάζω το σακάκι μου, λέει ο
φοιτητής.
Ο καθηγητής του λέει:
- Ζεσταίνεσαι πολύ!
- Ε τότε βγάζω και τη μπλούζα
μου.
- Ζεσταίνεσαι πάρα πολύ!
- Ε, βγάζω και το παντελόνι μου
αν ζεσταίνομαι τόσο πολύ.
- Μα μιλάμε καίγεσαι!
- Ε, τότε βγάζω και το σώβρακό
μου, τι να κάνουμε.
- Ωραία... Είναι κι ένας αράπης
εκεί και αν το βγάλεις θα σε
γ...... Ακόμα θες να γδυθείς;
- Κοιτάξτε κύριε καθηγητά εγώ
προσπαθώ να πάρω πτυχίο εδώ
και πόσα χρόνια και συνέχεια με
κόβετε. Και ΟΛΟ το τρένο να με
γ........., εγώ το παράθυρο ΔΕΝ
το ανοίγω!!!

Αξιότιμη κυρία Ε.Ε.
Έχω τα παρακάτω παράπονα απο εσένα :

Τι διαφορά έχουν;

είπε...

Ολο το κακο ξεκιναει απο τον τροπο που αντιλαμβανεται ο ελλαδιτης την
πραγματικη ζωη. Η πραγματικη ζωη λοιπον κατα τον ελλαδιτη, ειναι η
περιφρονηση της πραγματικης εργασιας και η αγιοποιηση της κατα κανονα
αναποδεικτης γνωσης που πιστοποιειται απο ενα ακαδημαικο κωλοχαρτο
(οπως ειναι σημερα). Ετσι δημιουργηθηκε επι κωλοπασοκ, μια νεα κοινωνικη
ταξη, η ταξη των χαρτογιακαδων. Μια ταξη που κατα κανονα ειναι αχρηστη
(παντελως), και η οποια μονοπωλησε την γραφειοκρατια του ελλαδικου
κρατους-παραγκα. Ετσι στηθηκε μια γιγαντιαια παραγκα με απειρα
παραγκακια που μοιραζαν κωλοχαρτα. Πτυχια, μεταπτυχια, διδακτορικα,
βεβαιωσεις, πιστοποιησεις κλπ κλπ. Τονους απο κωλοχαρτα, τα οποια
κωλοχαρτα, οδηγουσαν στο δημοσιο δηλαδη στην σιγουρια του μισθου
και της συνταξης. Ετσι απομαλακισθηκε ενας ολοκληρος λαος, ο οποιος
γυρισε περιφρονητικα την πλατη σε οτιδηποτε ειχε να κανει με χειρωναξια
ή πραγματικη δημιουργια. Το μεγαλυτερο πανηγυρι στηθηκε στον χωρο
της (ποιας?) παιδειας. Ενας ολοκληρος συρφετος απο χιλιαδες και χιλιαδες,
πουλουσαν εξειδικευμενη γνωση και διαφορα αλλα φουμαρα, μασουλωντας
πακετα ερευνας και τεχνολογιας. Πολλα λεφτα! Φυσικα μεσα σε αυτο το
πανηγυρι η αριστεραντζα ειχε το πανω χερι. Μετετρεψε τα πανεπιστημια
σε βιλαετια ή καλυτερα σε αριστερα χαλιφατα! Εδωσε στεγη και τροφη
σε πακιστανικα (κατα κανονα) αφιονια, τα οποια κοιταγαν ειρωνικα την
αστυνομια μεσα απο τα στεγανα καγκελα του ακαδημαικου ασυλου! Στην
πραγματικοτητα η ακαδημαικη κοινοτητα-γιαφκα, καλυπτομενη πισω απο
την απειλη του φοιτητικου ξεσηκωμου, εθεσε ολοκληρη την κοινωνια σε
ομηρια. Τα πανεπιστημια κανονικα πρεπει να κλεισουν και να ανοιξουν απο
την αρχη. Γενικο reset. H υφισταμενη κατασταση δεν μπορει να βελτιωθει
με παρεμβασεις και με νομοσχεδια. Ο χωρος των πανεπιστημιων ειναι υπο
την τριπλη κατοχη των αριστερων, της νοοτροπιας των ελλαδιτων και του
κατεστημενου (και εγκατεστημενου) ακαδημαικου προσωπικου. Ολα, ενα
κουβαρι χωρις αρχη.
Ο ελλαδικος λαος μπορει να ψαχνει τους δικτατορες του στην μερκελ και
τον σοϊμπλε, αλλα ειναι μεσα στο ελλαδισταν. Ειναι ο πολιτης της διπλανης
πορτας, που πηρε συνταξη 3000 και εφαπαξ 150000 στα 50 του διοτι η
“κυβερνηση” του, αποφασισε να καθαρισει τον ΟΤΕ με δανεικα, που θα
πληρωνεις εσυ μαλακα και το παιδια σου, προκειμενου να τον χαρισει καθαρο
και παρθενο στην τελεκομ.
Ειναι ο κ. καθηγητης της ασοεε, που πηρε την εδρα για να θρονιασει τον
κωλο τον δικο του αλλα και των απογονων του.
Ειναι ο λογω μαιμου αναπηριας, συνταξιουχος. Εισαι εσυ που σκεφτεσαι
πως θα την σκαπουλαρεις απο την δουλεια σου (αν εχεις) οσο το δυνατον
συντομοτερα με μια συνταξη πλασματικου χρονου. Στην πραγματικοτητα
την δικτατορια την κουβαλαμε μεσα μας. Ειμαστε ενας λαος σαπιος κατα
κανονα. Αυτο πληρωνουμε και θα πληρωνουμε στον αιωνα τον απαντα.
3000000 ψηφισαν κωλοπασοκ το 2009! Τωρα θα πανε στο συριζα διοτι
πιστευουν οτι εκει εχουν ελπιδες να φανε καμια μπουκια (αποηχος των
γατοκεφαλων που καταπιναν επι κωλοπασοκ, μεχρι που πνιγηκαν).
Φτηνιαρηδες και τομαρια. Οτι κανουμε εχει πισω του την υστεροβουλια της
αρπαχτης. Τετοια ειναι και τα πανεπιστημια μας.
Ενα παραδειγμα, ειναι το “δημοκρατικο” Ηρακλειο (οπως ελεγε η ταμπελα
καλωσορισματος). Εκει το κωλοπασοκ επαιρνε 95%! Ειμαι περιεργος να δω
τι ποσοστα θα παρει ο συριζα τωρα...
George

1. Συμβούλεψες όλες τις χώρες σου ( που έχουν ακτές στον
Ατλαντικό και την Βαλτική ) να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα
στα 15 μίλια αλλά δεν έκανες το ίδιο για τις μεσογειακές χώρες !!!
Γιατί : Για να μην δυσαρεστήσεις την Τουρκία ; Γιατι δεν θέλεις να
την δυσαρεστήσεις ; Την φοβάσαι ; Αν ολόκληρη Ε.Ε. φοβάται μια
Τουρκία τότε να το κλείσουμε το μαγαζί . Απέτυχε . Δεν έχει λόγο
ύπαρξης . Ξεπληρώνεις κάποια εξυπηρέτηση ; Αν χρωστάς κάτι στην
Τουρκία βάλε το χέρι στην τσέπη και πλήρωσέ την . ΜΗΝ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ !
2. Λές οτι παθιάζεσαι με την δημοκρατία . Δηλαδή ο λαός
να κουμαντάρει . Συγνώμη που τολμώ να έχω απορίες αλλά
κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να απαιτείς να γίνονται
δημοψηφίσματα σε ΟΛΕΣ τις χώρες σου για τα σπουδαία ζητήματα :
- Να μπούμε ( η Ελλάδα ) στην ΕΟΚ ;
- Να δεχτούμε την Βουλγαρία στην Ε.Ε. ;
- - Εγκρίνουμε το Σύνταγμα της Ε. Ε. ;
- Να υπάρχει ή όχι η θανατική ποινή ;
Απ’ όσο θυμάμαι δεν με ρώτησες ΠΟΤΕ και για τίποτα . Είσαι
σίγουρη οτι θέλεις δημοκρατία ;
3. Απο το 1980 που μας βάλανε στην ΕΟΚ , οι πολιτικοί
καταβροχθίζουν τα κονδύλια που μας δίνεις . Ποτέ δεν μίλησες .
Ποτέ δεν είπες στον ελληνικό λαό “Ο τάδε είναι κλέφτης . Τους
έβλεπες και δεν μιλούσες . Τώρα που μας βούλιαξαν λές οτι ο λαός
πρέπει να κάνει θυσίες για να ξελασπώσουμε .
Κυρία Ε. Ε. είσαι σίγουρη οτι νοιάζεσαι για τον λαό ;
4.Κάθε φορά που διαμαρτύρομαι για τα καμώματά σου μου λές
“Θα ήθελες να είσαι έξω απο την Ε.Ε. και να είναι η Τουρκία
μέσα ; “ . Για πές μου κυρία Ε. Ε. , και που είμαι μέσα σε τί με
προφύλαξες ; Εμπόδισες τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στο
Αιγαίο ; Έδιωξες τους τούρκους απο την Κύπρο ;
Δεν με προφύλαξες σε τίποτα κυρία Ε.Ε. . Απλώς με ΑΠΕΙΛΕΙΣ
οτι αν φύγω θα επιτρέψεις στην τουρκία να μου κάνει και άλλα
χειρότερα ! Λοιπόν κυρία Ε.Ε. εγώ ΘΕΛΩ να είμαι στην Ενωμένη
Ευρώπη . Και φυλετικά και πολιτιστικά ανήκω στην Ευρώπη όπως
και η Ευρώπη ανήκει σε μένα .
Θέλω όμως μια ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ . Δεν θέλω ΕΣΕΝΑ οπως
εισαι κυρία Ε.Ε

- Τί διαφορά έχουν τα γουρούνια
από τα Πάντα; - Τα γουρούνια
τρώνε τα πάντα, ενώ τα Πάντα
δεν τρώνε τα γουρούνια!

Παω να δώσω αίμα
Καθότανε το λιοντάρι στο δάσος
και χάζευε. Ξαφνικά περνάει το
μυρμίγκι τρέχοντας! “Για που
το βάλες έτσι βιαστικός;” ρωτά
το λιοντάρι. “Δεν τα έμαθες;
Τράκαρε ο ελέφαντας με τον
ιπποπόταμο!”. “Ε, και εσύ τι
τρέχεις;”. “Πάω να δώσω αίμα!”

Στο Στρατό
Ο λοχίας στους στρατιώτες :
- Σε λίγο θα έρθει ο λοχαγός .
Προσοχή στραβάδια ! Αν σας
ρωτήσει : “ πόσων χρόνων είστε
“ θα πείτε 22 , “ πόσα χρόνια
υπηρετείτε “ θα πείτε 2 , “ ποιο
φαγητό σας αρέσει , τα φασόλια
ή το κρέας “ θα πείτε και τα δύο
. Έρχεται ο λοχαγός και ρωτά
ένα στρατιώτη που ήταν Πόντιος
:
- Πόσα χρόνια υπηρετείς παιδί
μου ;

- Είκοσι δύο λοχαγέ μου .
- Είκοσι δύο ; Και πόσο χρονών
είσαι ;
- Δύο ...
- Δύο ; Μα δεν μου λες με
περνάς για τρελό ή για ηλίθιο ;
- Και τα δύο λοχαγέ μου .

Ενα τέταρτο
Ένας πόντιος πιάνει δουλειά σε
ένα σούπερ - μάρκετ . Κάποιος
πελάτης τον πλησιάζει και του
λέει :
Σε παρακαλώ κόψε μου ένα
τέταρτο σαλάμι .
Ο πόντιος αρχίζει να κόβει την
μία φέτα μετά την άλλη χωρίς να
λέει να σταματήσει .
Τι θα γίνει ρε παλικάρι , ρωτάει
ο πελάτης , ένα τέταρτο σου
είπα .
Σιγά ρε φιλαράκο , του απαντά
ο πόντιος , ούτε πέντε λεπτά δεν
έχουν περάσει ακόμα !

Η ευχή του Γιωρίκα
Ο Γιωρίκας την παραμονή της
γιορτής του έκανε μια ευχή
“Θεέ μου κάνε σε παρακαλώ
να μου φέρουν στη γιορτή μου
μία τεράστια σοκολάτα” , λέει
ουρλιάζοντας.
Βγαίνει η μάνα του και του λέει:
“Τι φωνάζεις βρε. Ο Θεός δεν
είναι κουφός.”
Και απαντά ο Γιωρίκας: “Ναι,
αλλά ο παππούς είναι”..
Ο κατασκοπος
Ο Γιωρίκας μαζί με 2
αμερικανούς εκπαιδεύεται για
κατάσκοπος. Μετά από 3 μήνες
αφού τελείωσε η εκπαίδευση
τους, έπρεπε να περάσουν από 3
στάδια βασανιστηρίων, όποιος
ήταν πιο
έμπιστος και δεν μαρτυρούσε
τα μυστικά που είχε μάθει θα
έπαιρνε
και το δίπλωμα του. Αρχίζουν
λοιπόν πρώτα, τον έναν
αμερικανό δεν προλαβαίνει
να τελειώσει το πρώτο
βασανιστήριο τα λέει όλα,
επίσης και ο δεύτερος τα ίδια,
φτάνουν και στον Γιωρίκα,
πρώτο στάδιο το περνάει,
δεύτερο σκληρό καρύδι δεν
λυγίζει με τίποτα, το τρίτο
βασανιστήριο ήταν ξύλο κάθε
μέρα και εδώ άντεξε το παλικάρι
μας, 2 μέρες ξύλο, τρεις μέρες,
την τέταρτη μέρα η επιτροπή
που δεν μπορούσε να πιστέψει
την τόση αντοχή του, πηγαίνουν
να δουν στο κελί του τι κάνει, ο
Γιωρίκας με τις δυο του παλάμες
στον τοίχο χτυπάει το κεφάλι
του και λέει: “θυμήσου τα ρε
μαλάκα, θυμήσου τα!!!”

Ο Πόντιος στην ταράτσα
Βρίσκεται ένας Πόντιος στην
ταράτσα μίας εξαόροφης
πολυκατοικίας. Ξαφνικά κοίταξε
κάτω και είδε έναν άνθρωπο
που φαινόταν σαν μηρμύγκι.
Κατέβηκε στον 6ο όροφο και
τον είδε ποιο μεγάλο. Αυτό
συνεχίστηκε μέχρι το ισόγειο
που τον είδε κανονικό άνθρωπο.
Πήγε κοντά του ο Πόντιος, τον
αγκάλιασε και τον φίλησε. Ο
άνθρωπός παραξενεύτηκε και
τον ρώτησε:
- “Τι έγινε ρε φίλε με ξέρεις;”
- “Ε! πως δεν σε ξέρω από τόσο
δα μωράκι.”

Τους απογοήτευσε
Μια φορά κολυμπούσαν σε μια
πισίνα δύο άντρες και σε μια
στιγμή βλέπουν μια πανέμορφη
κοπέλα και λέει ο ένας:
- “Πω πω μια γκόμενα!”
- “Ναι, λέει ο άλλος πρέπει να
είναι Γερμανίδα.”
- “Όχι ρε τι λες Ελληνίδα είναι.”
- “Τι λες ρε έχει τέτοιες κοπέλες
η Ελλάδα;”
Εκεί που μάλωναν βλέπουν τη
γκόμενα να μπαίνει στην πισίνα
και να λέει:
- “Χανς, χανς.”
- “Βλέπεις ρε Γερμανίδα είναι
λέει ο άλλος.”
- “Έχεις δίκιο τελικά.”
Και μετά από λίγο πριν
τελειώσουν την κουβέντα
ακούνε:
- “Χάνς Μήτσο μ`, Χάνς το νερό
είνι ζιστό.”

Βολος-Λαρισα
Ο Διευθυντής προσωπικού
παίρνει συνέντευξη σε έναν
υποψήφιο υπάλληλο.
-Και δεν μου λες παιδί μου, από
που είσαι;
-Από τον Βόλο κύριε διευθυντά
-Α ωραία.! Στη Λάρισα έχεις
πάει;
-Ουουου, πολλές φορές κύριε
διευθυντά .Καλά, εκεί ο μισός
πληθυσμός είναι
ποδοσφαιριστές και ο άλλος
μισός πουτάνες !
-Για πρόσεξε τα λόγια σου
μικρέ! Η γυναίκα μου είναι από
τη Λάρισα
-Σοβαρά κύριε διευθυντά;
Μπράβο, μπράβο ! Και σε ποια
ομάδα παίζει είπατε;
Κερατούκλη, ε κερατούκλη!
Ήταν ένας κύριος, ο οποίος
κάθε πρωί πήγαινε στη στάση
και περίμενε το λεωφορείο για
να πάει στη δουλειά του. Όμως,
κάθε φορά που περίμενε στη
στάση ερχόταν και ένας άλλος
κύριος και τον χτυπούσε φιλικά
στο μάγουλο και του έλεγε:
“Κερατούκλη, ε κερατούκλη”
και μετά έφευγε.
Επειδή, αυτό γινότανε για πολύ
καιρό, ο πρώτος, αποφάσισε
να το πει στη γυναίκα του.
Πράγματι, το λέει στη γυναίκα
του, η οποία τον καθησύχασε,
λέγοντας του ότι θα είναι
κάποιος τρελός και να μην του
δίνει σημασία.
Νιώθοντας, πλέον,
ξαλαφρωμένος, την επόμενη
μέρα ξαναπάει στη στάση του
λεωφορείου. Τότε έρχεται πάλι
ένας κύριος, τον χτυπάει φιλικά
στο μάγουλο και του λέει:
“Είσαι και μαρτυριάρης...”!!!
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Past District Governor Larry Campanas was presented by District Governor George Vassilas with a Past District Governor’s pin.

Churches, Philoptochos and the
list goes on and on.
The third scholarship was
presented by Mrs. Anna Phillis,
outgoing president of the
Daughters of Penelope Poseidon Chapter #179, to Sophia
Argiroudis. “Sophia is a graduate of Kitsilano Secondary and is
presently attending Simon Fraser
University and completing the
requirements for a Bachelor of
Arts degree. She manages to

Mrs. Dimitra Vassilas to David
Katsionis. “David graduated
from Simon Fraser University
in June 2014 with a Bachelor of
Arts in History, Sociology and
Curriculum and Instruction and
successfully managing to make
it on the Dean’s List. He has
volunteered with the Vancouver School Board and with the
Catholic Arch Diocese of Vancouver as a teacher’s assistant.
David has also received glowing
references from the Vancouver
Learning Network where he also
volunteers.
His work experience includes
working at the PNE and also at
Famous Foods to help pay his
educational expenses.
He plans on completing his
PDP teaching program at Simon
Fraser University in December
2015, while simultaneously
pursuing a Master of Business
Administration degree. Congratulations David!”
The third scholarship was a
Daughters of Penelope Scholarship. The Daughters of Penelope
in Vancouver have raised thousands and thousands of dollars
for many worthy causes in
Vancouver since 1948, including
but not limited to The Alzheimer
Society, The War Amps, The
Cancer Society, The Children’s
Hospital, Women’s Hospital,
Covenant House, Monroe
House, Lupus Society, the Food
Bank, our local Greek Orthodox

Christina has coordinated and
supervised the “Jump Rope for
Heart” program sponsored by
the Heart and Stroke Foundation
as well as the “Kidfit” which is
an aerobics program targeted
at the fitness and wellbeing of
primary students. While managing all the duties associated with
being a full time teacher of little
ones as they begin their academic journey, she has also taken on
the role of a School Associate
offering her services for potential teachers via a teacher-mentoring program at Simon Fraser
University. Christina has decided
to further her personal and academic growth after completing
the requirements for a Bachelor
of Arts degree as well as a Bachelor of Education degree and
is completing the requirements
for a Diploma in Early Learning at Simon Fraser University.
We wish you academic success
Christina!”
The fifth scholarship, sponsored
by the AHEPA Gladstone Chapter was presented by Chapter
President Dino Kourtessis to
Eilsha Aryropoulos. “Eilsha
graduated from Simon Fraser
University with a Bachelor of
Science in Health Sciences with
a specialization in communicable diseases, and HIV/AIDS.

maintain her grades while working full time at Olympia Pizza.
She finds the time to volunteer
at the Vancouver International
Children’s Festival as well as
at General Gordon Elementary
School. She balances her work
experiences, volunteer experiences and academic pursuits and
still finds time to participate in
the Vancouver Ultimate League.
For those who are not familiar
with this sport, it is a coed, non
contact team sport and the only
equipment you need is a disc
and a good pair of footwear. She
plans on completing the requirements to become a French Immersion teacher.
We recognize your hard work
Sophia and wish you continued success in your academic
pursuits!”
The fourth scholarship, the
Mesotopitis Family Memorial
Scholarship, was presented by
Nick Mesotopitis to Christina
Tsakalos. “Christina is presently
a full time Kindergarten teacher
at Lord Nelson Elementary
School in Burnaby. At her school

For over 8 years, she has been
involved in reproductive health,
including volunteer work at
Options for Sexual Health, and
Youth CO HIV and Hepatitis
C Community Outreach. Most
of her work was targeted at the
marginalized populations, with
the goal of decreasing infection
rates of diseases in youth.
Her most recent work included
administrating the McCreary
Centre Society 2013 Adolescent
Health Survey in collaboration
with the provincial government,
public health system, and BC
school districts. Her focus area
was Northern British Columbia
in over 5 remote and rural communities.
(Continued on Page 12)
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ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΝΙΑΤΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΚΟΥΒΡ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Πρώτος στο χορό ο π. Τιμόθεος Πράττας

Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι του κ. Νίκου
Στρατιδάκη και του κ. Κώστα Νικολάου

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ’ όλη την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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AHEPA District #26 of Vancouver
celebrates 26th Annual Christmas
and Scholarship Dinner

generosity and support of the
members of the AHEPA family
and especially the Bonnis family

(Continued from Page 10)

Eilsha is currently working
towards completing a Bachelor
of Science in nursing at UBC
with a completion scheduled for
April 2015. She won’t be taking
a Christmas break; instead she
will be working with researchers at St. Paul’s Hospital at the
Immunodeficiency Clinic. Her
role there will be collecting data
to assess food security for patients who are living with HIV/
AIDS in Vancouver. She plans
to continue working in HIV/
AIDS, and reproductive health
in her spare time. Long term she
is pursuing a work position at
St. Paul’s Hospital to work as
an acute care nurse. We’re very
impressed Eilsha and we wish
you success”!
The fifth scholarship, The Gus
Bonnis Memorial Scholarship,
was presented by Past District
Governor George Bonnis to

time to execute all your extracurricular tasks at a high level of
competency. Bravo Stevia!”
The seventh scholarship, The
Doctor Kostas Panagiotopoulos
Scholarship, was presented by
his father Mr. Panagiotopoulos

to Stefania Kassaris. “Stefania is
a graduate of Pacific Academy

Stevia Hatzikiriakos. “Stevia
Hatzikiriakos is currently a third
year student at the University of
British Columbia studying visual
arts. Her career goals include
the pursuit of graphic design and
subsequently architecture. She is
currently the graphic designer of
the University Fashion Club at
UBC and some of her experiences there include designing
merchandise, event posters and
social media advertisements for
upcoming events. She is also
an active member of the Delta
Gamma sorority, fundraising
thousands of dollars each year
for their philanthropic choice,
the Canadian National Institute
of the Blind. Stevia is also a
student volunteer in the UBC
Chemistry department assisting
PHD students prepare projects and experiments for final
presentation. She also worked as
an Administrative Assistant for
Deloitte LLB under the direction of Executive Assistants and
participated in the preparation
for meetings, audio visual presentations, billings, filing, and
data entry as well as developing a summer student program
and program booklet containing
instructions on completing tasks
and tips on working in a professional services firm.

receiving high recognition in
the International Baccalaureate
Diploma Programme. She was
involved in several clubs and
committees such as the Grad
Committee, the Pulse school
newspaper, on the starting line
of the girls’ basketball team, as
well as an assistant coach and
a member of the Model United
Nations. She had the privilege of
being chosen to participate as a
team member of the Humanitarian Outreach program to Uganda,
Africa where she worked at a
primary school, built a mud
hut for a less privileged family
and work at an immunization
clinic for infants. Locally she
has volunteered regularly at the
Greek Food Festival and at the
Children’s Hospital Miracle
Weekend Telethon. She and her
friends also initiated a fundraising campaign to prepare care
packages for the homeless in
Vancouver. Stefania also holds
her lifeguard certificate and a
Certificate with first class honors
for Grade 6 Piano from the
Royal Conservatory of Music.
Stefania is presently enrolled
in her first year of a four year
Bachelor of Science degree program at the University of British
Columbia. We celebrate your
accomplishments Stefania!”

Congratulations on managing
the demands and heavy workload of school but still finding

The eighth scholarship, the Dimitrios and Antonia Bonnis Scholarship, is another example of the

and Past Canadian President Mr.
Dimitrios Bonnis. This scholarship was presented by a younger
member of the Bonnis family
to Stevia Hatzikiriakos. “Stevia
Hatzikiriakos is currently a third
year student at the University of
British Columbia studying visual
arts. Her career goals include
the pursuit of graphic design and
subsequently architecture. She is
currently the graphic designer of
the University Fashion Club at
UBC and some of her experiences there include designing
merchandise, event posters and
social media advertisements for
upcoming events. She is also
an active member of the Delta
Gamma sorority, fundraising
thousands of dollars each year
for their philanthropic choice,
the Canadian National Institute
of the Blind. Stevia is also a
student volunteer in the UBC
Chemistry department assisting
PHD students prepare projects and experiments for final
presentation. She also worked as
an Administrative Assistant for
Deloitte LLB under the direction of Executive Assistants and
participated in the preparation
for meetings, audio visual presentations, billings, filing, and
data entry as well as developing a summer student program
and program booklet containing
instructions on completing tasks
and tips on working in a professional services firm.

ate from Pinetree Secondary in
Coquitlam where she received
the Gold Card award recognizing her academic excellence
and maintenance of an A or A+
average. During her highschool
Alexandra was a member of the
Grad Council and the Barnett
Pinetree Leo’s Club which
encouraged community service
and participation in a variety of
community events. She also is a
piano teacher having completed
her Grade 8 piano with honours
from The Royal Conservatory of
Music. This young lady is also
fluent in French and is a French
tutor.
Alexandra is presently attending Douglas College where she
is completing the prerequisites
for the nursing programme. Her
goal is to complete the required
courses with a focus on pediatrics. Another ambitious goal
is to be fluent in 6 languages.
Felicitations Alexandra!”
The tenth scholarship was a
District scholarship named in
honour of retiring Father Dimitrios Partsafas who has been a
steadfast supporter of AHEPA
and the Daughters of Penelope
and has encouraged and admired
our philanthropic activities. He
presented this scholarship to Anthya Sidiropoulos. “Anthya is a
graduate of Kitsilano Secondary
where she consistently earned
a position on the Principal’s
Honour Role. She didn’t limit
herself to a focus on academics
at school but also was a member
of the Kitsilano Secondary Link
crew and the BC Schizophrenia
Society Club to name a couple
of her co-curricular activities.
She also volunteered with the
Vancity Credit Union, Kitsilano Neighbourhood house and
Kitsilano Highschool coalition

at Greek Days 2014 to bring
recognition to the great things
that can be accomplished when
community partners cooperate.
Anthya also volunteered at the
Carnarvon Community Preschool where she prepared, set
up and implemented a variety
of programs with the preschoolers. Definitely demonstrating
qualities of a candidate for the
degree in Education she plans to
pursue. Anthya also works part
time to contribute to the cost of
her education.
Good luck with those pursuits
Anthya!”
At the conclusion of the presentations, MC Kostas Nicolaou
invited the representative of
Greece to speak as well as the
current District Governor. Both
extended wishes for a Merry
Christmas and a Happy New
Year to all those present.
On behalf of the AHEPA organization and the Daughters of
Penelope we would like to wish
all of you a Happy New Year.
Καλή Χρονιά! Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος!

Congratulations on managing
the demands and heavy workload of school but still finding
time to execute all your extracurricular tasks at a high level of
competency. Bravo Stevia!”
The ninth scholarship is a
$1,000.00 U.S. $ scholarship
funded by our National Headquarters in Washington, D.C.
Past District Governor Lary Campanas with his family

which is offered to a first year
student chosen by the District
Scholarship Committee and
this year District #26 Governor George Vassilas presented
the scholarship to Alexandra
Sc inas. “Alexandra is a gradu-
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Αντώνης Σαμαράς:
Στις 25 Ιανουαρίου
οι πρόωρες εκλογές

Αποσπάσματα της ομιλίας
του Γιώργου Παπανδρέου
στην ίδρυση του Κινήματος
Δημοκρατών Σοσιαλιστών
3 Ιανουαρίου 2015,
Ελληνίδες, έλληνες,
Φίλες και Φίλοι,
Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα
ευχαριστώ για την δυναμική και
συνειδητή συμμετοχή σας στο νέο
μας ξεκίνημα.

Μια μειοψηφία 132 βουλευτών σέρνει τη χώρα σε εκλογές
- Συναντάται στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ένα θερμό καλωσόρισμα σε κάθε
ενεργό πολίτη που θα υπογράψει το
κείμενο της διακήρυξής μας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29 Δεκεμβρίου 2014 (Πηγή-ΤΟ ΒΗΜΑ)

Υπογραφές – και σήμερα και
όλες τις επόμενες ημέρες, όταν
θα οργώνουμε την Ελλάδα, για το
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών,
το Κίνημά μας.

«Μεγάλη οδύνη σε όλο το λαό μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στα μέλη κάθε οικογένειας
που πληγώθηκε από την πυρκαγιά του πλοίου στην Αδριατική» ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς
μετά και την τρίτη ψηφοφορία στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός συναντάται την Τρίτη στις 12 το
μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να ζητήσει την διάλυση της Βουλής και την
προκήρυξη εκλογών.
«Η χθεσινή τραγωδία με θύματα δυστυχώς προκαλεί μεγάλη οδύνη σε όλο το λαό μας. Εκφράζω
τα συλλυπητήρια μου και τη συμπαράστασή μου σε κάθε οικογένεια που πληγώθηκε. Και
θέλω βέβαια να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας τις ένοπλες δυνάμεις και το
Λιμενικό Σώμα, Ελλάδας και Ιταλίας, που σε μια γιγαντιαία και πρωτόγνωρη επιχείρηση, που
ακόμα συνεχίζεται, έσωσαν και σώζουν εκατοντάδες ζωές επιβατών από την πυρκαγιά του
πλοίου στην Αδριατική. Και μάλιστα κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες» τόνισε.
«Σήμερα είχαμε την τελευταία ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάναμε ό,τι
μπορούσαμε για να εκλέξει Πρόεδρο η σημερινή Βουλή. Και για να αποτραπούν οι πρόωρες
εκλογές, που περικλείουν σοβαρούς κινδύνους και που δεν τις θέλει η μεγάλη πλειοψηφία του
Ελληνικού λαού» επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
«Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι βουλευτές άκουσαν τη φωνή της συνείδησής τους, τη φωνή
της λογικής και του Εθνικού συμφέροντος: Και ψήφισαν την υποψηφιότητα του Σταύρου
Δήμα. Τους ευχαριστώ όλους. Δυστυχώς, μια μειοψηφία 132 βουλευτών, μέσα στους οποίους
συναθροίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή, σέρνουν τη Χώρα σε πρόωρες εκλογές. Όλοι όσοι
καταψήφισαν φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για μιαν εξέλιξη που δεν την ήθελε η Ελληνική
κοινωνία».
Και πρόσθεσε: «Αυτό που δεν έκανε η Βουλή, είναι τώρα η ώρα να το κάνει ο ίδιος ο λαός! Να
διώξει την αβεβαιότητα και να αποκαταστήσει στη Χώρα τη σταθερότητα. Να μείνουμε στη
σταθερή πορεία δηλαδή των μεταρρυθμίσεων και να βγούμε από την κρίση και τα μνημόνια.
Οριστικά. Και τελειωτικά...
»Καταφέραμε τόσο πολλά να κάνουμε μέσα σε δυόμισι χρόνια και να φτάσουμε τόσο κοντά
στην τελική λύτρωση. Δεν πρόκειται ο ίδιος ο λαός να αφήσει να επιστρέψουμε στην κρίση,
στην απομόνωση, στα ελλείμματα, στον αναγκαστικό δανεισμό. Δεν πρόκειται ο ίδιος ο λαός να
αφήσει τις δικές του θυσίες του να πάνε χαμένες...
»Αύριο θα πάω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσω, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα,
τη διάλυση της Βουλής με προκήρυξη εκλογών το συντομότερο δυνατό, την Κυριακή 25
Ιανουαρίου. Η Χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο.
»Συμμερίζομαι την αγωνία κάθε Έλληνα και είμαι εδώ, για να εγγυηθώ την ασφαλή πορεία
της Χώρας. Το έργο μας από την αρχή ήταν πολύ δύσκολο, φτάσαμε πολύ κοντά στην οριστική
έξοδο από την κρίση. Είμαι εδώ για να εγγυηθώ ότι η Χώρα θα φτάσει στο λιμάνι της ασφάλειας
και της σταθερότητας. Χωρίς να κινδυνεύσουν ούτε οι θυσίες που έγιναν μέχρι σήμερα, ούτε
και η Ανάκαμψη που ήδη έχει αρχίσει. Είμαι εδώ για να μην επιτρέψουμε σε κανένα να θέσει σε
κίνδυνο ή σε αμφισβήτηση τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.
»Στις τέσσερις εβδομάδες ως τις εκλογές, ο λαός θα μάθει όλη την αλήθεια, ώστε να αποφασίσει
για το μέλλον του, στην πιο καθοριστική εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών.
Όλη την αλήθεια για το πού βρίσκεται η Χώρα σήμερα, για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην
οριστική έξοδο από την κρίση. Αλλά και να μάθει ο λαός την αλήθεια για το πόσο εύκολο είναι
να ξανακυλήσουμε στην πιο βαθιά και στην πιο δραματική κρίση. Για το πού δηλαδή οδηγούν οι
ανευθυνότητες της αντιπολίτευσης. Για τα ποια συμφέροντα εξυπηρετούν όσοι ξαναβάζουν τη
Χώρα σε περιπέτειες, πάνω στην στιγμή που είχε σταθεροποιηθεί...
»Είναι, όμως, τώρα η ώρα της Δημοκρατίας! Και Δημοκρατία σημαίνει αλήθεια και ευθύνη.
Όχι συκοφαντίες, όχι ψέματα και ψεύτικες υποσχέσεις, όχι λαϊκισμός και πυροτεχνήματα, όχι
εκλογικοί εκβιασμοί και τρομοκρατία.
Αλήθεια και ευθύνη! Αλήθεια προς τον κόσμο. Και ευθύνη απέναντι στο Εθνικό συμφέρον.
Τώρα ήλθε η ώρα του λαού! Και να μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι η νίκη θα είναι δική μας».
Σαμαράς σε ξένα ΜΜΕ
Λυπηρό χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το γεγονός ότι, όπως είπε, «έχουμε
μια αντιπολίτευση η οποία πρόσθεσε τις ψήφους της με της Χρυσής Αυγής για να προκαλέσει
πρόωρες εκλογές, την ίδια ώρα που οι Έλληνες δεν επιθυμούν εκλογές, στη μεγάλη τους
πλειοψηφία».
Μιλώντας σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Αντ. Σαμαράς τόνισε πως η χώρα πλέον οδηγείται
σε εκλογές και επισήμανε πως ο ίδιος πιστεύει έντονα ότι «οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις κι
εκείνες οι δυνάμεις που στηρίζουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές σε αυτή τη χώρα θα
επικρατήσουν. Είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό. Είναι η μόνη διέξοδος» τόνισε

με εσάς, από εσάς.

Αποτελεί ένα κείμενο – συμβόλαιο
μεταξύ μας, για μια κοινή,
δημιουργική πορεία.
Μια πορεία που γεννιέται για σας,

Μια πορεία με καθαρό πολιτικό στίγμα και όραμα.
Μας ρωτάνε, ποιοι είμαστε; Τι πρεσβεύουμε;
Απαντάμε: Εμείς δεν ξεκινάμε από το μηδέν.
Ξεκινάμε από την αρχή.
Και αρχή είναι οι αξίες μας.
Αξίες που μας ένωσαν και μας ενώνουν.
Εμπνεόμαστε από τις αξίες και τις ζωντανές παραδόσεις του Ανθρωπισμού,
του Διαφωτισμού, του Πολιτικού Φιλελευθερισμού, του Δημοκρατικού
Σοσιαλισμού και της Οικολογίας.
Οι αξίες του Ανθρωπισμού είναι και η πίστη μας στην ελευθερία του ανθρώπου,
την προστασία κάθε ατόμου από διακρίσεις, από την περιθωριοποίηση ή
ακόμα τη βία, λόγω φύλου, καταγωγής, εθνότητας, ηλικίας, πολιτικής άποψης,
σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων.
Είναι η δέσμευσή μας να αγωνιστούμε για θεσμούς που προστατεύουν και
σέβονται την προσωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε πολίτη.
Ανθρωπισμός σημαίνει και δέσμευσή μας για ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Οι αξίες του Διαφωτισμού – η πίστη μας να υπερασπιστούμε τον ορθολογισμό,
με παρρησία να αναζητούμε τις αλήθειες απέναντι στην δημαγωγία, τον
δογματισμό, τον φονταμενταλισμό, αλλά και την συνομωσιολογία και τον
λαϊκισμό.
Διαφωτισμός σημαίνει και δέσμευσή μας για έναν πολίτη ενημερωμένο, μέσα
από τη συνεχή παιδεία, την αυτομόρφωση. Θεμέλιο λίθο της κριτικής σκέψης,
της καινοτομίας και πάντα προϋπόθεση της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Οι αξίες της Δημοκρατίας και του Πολιτικού Φιλελευθερισμού είναι η πίστη
μας στις δυνατότητες του πολίτη, του δήμου – με την αρχαία έννοιά της
λέξης, να ελέγχουν την εξουσία, να πολεμούν την υπερσυγκέντρωσή της, την
αυθαιρεσία της.
Δέσμευσή μας για μια κοινωνία, ευνομούμενη, όπου θα εδραιώνεται η ισχύς
του δικαίου και όχι το δίκιο του ισχυρού.
Με τον πολίτη ενεργό συμμέτοχο, αυτόνομο, συνδιαμορφωτή ατομικά
και συλλογικά, δημιουργό και υπερασπιστή θεσμών που προστατεύουν
την θεμελιώδη αρχή της Ελευθερίας και της ανοιχτής πλουραλιστικής
κοινωνίας.
Οι αξίες του Σοσιαλισμού, είναι η πίστη μας για κοινωνική δικαιοσύνη,
ισότητα και αλληλεγγύη.
Αλληλεγγύη σημαίνει και δέσμευσή μας για δικαιοσύνη ανάμεσα στις
κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα στις γενιές, αλλά και ευθύνη για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει δέσμευσή μας για ένα νέο κοινωνικό
συμβόλαιο, για ισονομία, δίκαιη κατανομή βαρών και διανομή πλούτου.
Ισότητα σημαίνει και δέσμευσή μας να αγωνιστούμε απέναντι σε κάθε μορφή
ανισότητας που στερεί θεμελιώδη δικαιώματα και δυνατότητες των πολιτών.
Οι αξίες της οικολογίας είναι η πίστη μας ότι το μοντέλο ανάπτυξης μπορεί
να είναι βιώσιμο, δημιουργικό, δίκαιο μόνο αν αναδείξουμε το φυσικό μας
περιβάλλον και πολιτισμό ως προτέρημα και πλεονέκτημα.
Σημαίνει ότι εμπνεόμαστε από τους κανόνες του φυσικού περιβάλλοντος,
όπως το σεβασμό της οικο-πολυμορφίας, βιο-ποικιλότητας και αυτονομίας,
της αποκεντρωμένης συμβίωσης, της ισοπολιτείας και αταξικότητας.
Μας ρωτάνε, σε ποιους απευθυνόμαστε;
Ποιους θέλουμε να εκφράσουμε;
Απαντάμε πως φιλοδοξούμε να εκφράσουμε μια κοινωνική συμμαχία που
είναι ταυτοχρόνως Συμμαχία Δικαιοσύνης και Δημιουργίας, βάσει των αξιών
και των αρχών μας.
Πολιτική αποστολή μας, δέσμευση και υποχρέωση μας, είναι να
σφυρηλατήσουμε τη συμμαχία αυτή, να την εκφράσουμε πολιτικά.
Από την μια, ακριβοδίκαιη προστασία όσων έχουν ανάγκη.......
...........
Το 1974, μετά την εθνική τραγωδία της Κύπρου και την κατάρρευση της
δικτατορίας, λαϊκή απαίτηση έγινε η απελευθέρωση της Ελλάδας. Όραμα του

(Συνέχεια από σελίδα 14)
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Αποσπάσματα της ομιλίας
του Γιώργου Παπανδρέου
(Συνέχεια από σελίδα 13)
λαού μας, να απεξαρτηθούμε από τη
ρίζα της συμφοράς: την εξάρτησή
μας από ξένες δυνάμεις που ήθελαν
κυβερνήσεις πιόνια, δημοκρατίες
ελεγχόμενες και λαούς υποταγμένους.
Η απεξάρτησή μας αποτελούσε όρο
και ελάχιστη προϋπόθεση για να
εδραιωθεί η λαϊκή κυριαρχία αλλά
και να πραγματοποιηθεί η κοινωνική
δικαιοσύνη.

Δημιουργίας.

Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα, ο
πατριωτικός αγώνας, που ενέπνευσε
και την Ιδρυτική Πράξη της 3ης του
Σεπτέμβρη του 1974.
Σήμερα, το 2015, o κύκλος της
μεταπολίτευσης κλείνει.
Απαίτηση των Ελλήνων πολιτών,
είναι η απελευθέρωσή μας από
μια νέα εξάρτηση, που έχει τη
ρίζα της στην αιχμαλωσία των
δημοκρατικών μας θεσμών.
Αιχμαλωσία από μηχανισμούς
ενός οικονομικού, πολιτικού και
μιντιακού κατεστημένου, που
υπηρετείται από ένα πελατειακό
σύστημα διακυβέρνησης.
Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα
των προοδευτικών κυβερνήσεων
της μεταπολίτευσης, πελατειακές
δομές,
αντιλήψεις,
νοοτροπίες
και συμπεριφορές, επιβιώνουν,
διαχέονται και κυριαρχούν. Αυτές
ευθύνονται για την υπονόμευση
των δημοκρατικών λειτουργιών,
την περιθωριοποίηση του πολίτη
από την πολιτική, την εξάρτηση
της
αυτοδιοίκησης
από
ένα
συγκεντρωτικό κράτος, τη γιγάντωση
των κοινωνικών ανισοτήτων, τη
στρεβλή ανάπτυξη και τελικά,
τη σπατάλη του πλούτου και των
δυνάμεων του Ελληνικού λαού. .....
.........

Μόνο έτσι θα μπορούμε να
υποσχεθούμε στις νέες γενιές
δουλειά και ευημερία.
Μόνο έτσι θα εγγυηθούμε την
χρηστή διοίκηση και υπεύθυνη
δημοσιονομική πολιτική.

Απαντάμε, λοιπόν – σε όσους μας
ρωτούν με ποιούς συγκρουόμαστε:
Η διακήρυξή μας, είναι απολύτως
καθαρή και σαφής. Περιγράφει
τους στόχους και καλεί όλους στον
αγώνα, γιατί,
Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι
σε όσους κυνηγούν την εξουσία
ως λάφυρο για ιδιοποίηση, σε
όσους θεωρούν ότι μπορούν να
παρασιτούν σε βάρος του δημόσιου
συμφέροντος.
Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι
σε όσους θεωρούν ότι έχουν το
προνόμιο να αυθαιρετούν χωρίς να
λογοδοτούν.
Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι στην
αντίληψη της συντήρησης, δεξιάς
και αριστερής, αλλά και σε όσους
ταυτίστηκαν μαζί της. Τη συντήρηση,
που αντιμετωπίζει το δημόσιο σαν
πελατειακό λάφυρο, που υπονομεύει
τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με
τον διαρκή κίνδυνο εκτροχιασμού
της οικονομίας.
Αντίπαλός μας το σύστημα του
πελατειακού καπιταλισμού, και
ένα κατεστημένο που άφησε αυτές
τις αντιλήψεις, τις πρακτικές να
γιγαντωθούν, να οδηγήσουν τη
χώρα στο γκρεμό και να πνίξουν
τις δυνατότητες του λαού και της
πατρίδας μας.
Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι
στον νεοφιλελευθερισμό εδώ στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς, και
κυρίως, απέναντι στις παλιές και νέες
ανισότητες που αυτό παράγει..........
.......
Εμείς λέμε, λοιπόν – θα δουλέψουμε,
θα πιέσουμε, θα παλέψουμε για να
αποκτήσει η Ελλάδα το δικό της
Ελληνικό Σχέδιο.
Σχέδιο πατριωτικό, που κανείς δεν
μας επιβάλλει.
Που επιλέγουμε εμείς, είναι κτήμα
του Έλληνα και της Ελληνίδας.
Ελληνικό σχέδιο και Θεσμοί
που λειτουργούν, με τον πολίτη
συμμέτοχο και τελικό κριτή.
Έτσι
θα
οικοδομηθεί
η
Μεταπελατειακή
Ελλάδα,
μία
Ελλάδα
Αξιών,
Δικαιοσύνης,

Μόνο έτσι οι πολίτες θα δουν
βελτίωση στην καθημερινότητά τους,
αποτινάσσοντας την ανασφάλεια και
την αίσθηση ότι όλα γίνονται ερήμην
τους.
Μόνο έτσι θα δούμε επενδύσεις και
ανάπτυξη βιώσιμη.

Μόνο ένα σχέδιο θα μας δώσει
δύναμη διαπραγματευτική απέναντι
σε εταίρους και δανειστές, στη
σημερινή συγκυρία, ώστε να πούμε:
όχι άλλη πολιτική λιτότητας.
Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε
και τους καλύτερους όρους στην
διαπραγμάτευση για τη διαχείριση
του χρέους μας.
Το Σχέδιο μας βασίζεται σε
ένα τρίπτυχο – Απελευθέρωση,
Ανθρωπιά, Ανάπτυξη:
• Προϋπόθεση πρώτη:Απελευθέρωση
της
δημοκρατίας
μας,
των
πολιτειακών θεσμών μας, από τον
πελατειακό και μοιραίο εναγκαλισμό
από ισχυρά συμφέροντα και
δουλείες.
Οι αρχές της διαφάνειας, της
αξιοκρατίας, της διαβούλευσης,
της
άμεσης
συμμετοχικής
δημοκρατίας, της αποκεντρωμένης
και αποτελεσματικής διοίκησης,
της κοινωνικής λογοδοσίας, του
δημοκρατικού
ελέγχου
κάθε
εξουσίας, της ισχύος του δικαίου,
αποτελούν πυξίδα για μας.
• Προϋπόθεση δεύτερη: Ανθρωπιά
και αλληλεγγύη απέναντι στη
σκληρότητα των ανισοτήτων, που
διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή
ενώ περιθωριοποιούν ανέργους,
φτωχούς,
συνταξιούχους
και
αδύναμα στρώματα της κοινωνίας.
Απέναντι στην κυριαρχία των
δημοσιονομικών
δεικτών,
προβάλλουμε και την καθοριστική
σημασία των κοινωνικών δεικτών.
Πυξίδα μας η κοινωνική δικαιοσύνη
μέσα από ένα κράτος που δίκαια θα
κατανέμει βάρη, δίκαια θα διανέμει
πλούτο, δίκαια θα εξασφαλίζει
το ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης – απαραίτητοι όροι για
να εξασφαλίσουμε σιγουριά και
ασφάλεια για τον κάθε πολίτη.
• Προϋπόθεση τρίτη: Ανάπτυξη
βιώσιμη, που θα εδράζεται στην
ανασυγκρότηση του παραγωγικού
μας ιστού επενδύοντας στα δικά μας
συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Θέλουμε την επιχειρηματικότητα,
την επιχειρηματική πρωτοβουλία που
εδράζεται σε παραγωγικές και όχι
παρασιτικές βάσεις, αξιοποιώντας
ότι πολυτιμότερο έχει η χώρα
μας: Τον άνθρωπο, τον ελληνικό
πολιτισμό και το μοναδικό ελληνικό
περιβάλλον.....
.......
Φίλες και φίλοι,
Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν
την πρωτοβουλία μας, μιλάνε για
προσωπική μου ατζέντα.
Κλείνουν τα αυτιά στους χιλιάδες
συμπολίτες μας, πρώην και νυν
μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που
ζητούσαν κάτι να γίνει επιτέλους
για να σταματήσει ο αφανισμός των
αξιών μας από τον πολιτικό χάρτη
της χώρας.
Τους αγνοούν.
Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν,
μιλάνε για «διάσπαση».
Εμείς μιλάμε για λύτρωση. Μιλάμε
για δημιουργική ρήξη.
Και μέσα από αυτήν, για την εκ νέου

σύνθεση των δυνάμεων της προόδου
από τη βάση – και στη βάση των
αξιών μας, όχι με παιχνίδια κορυφής
που δεν αφορούν κανένα.
Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι
το σημερινό ξεκίνημα δεν είναι
υπόθεση ενός.
Είναι υπόθεση πολλών.
Πάρα πολλών.

Άγρια δολοφονία Έλληνα
στο Λονδίνο
Βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος σε στάση λεωφορείου

Αλλά αφού εγκαλούμαι προσωπικά,
ας απαντήσω και με ένα πιο
προσωπικό τόνο.
Αν σκεφτόμουν το προσωπικό μου
όφελος, θα βολευόμουν σε αυτά που
μου πρότειναν.
Τη σιγουριά της επανεκλογής, τη
σίγουρη βουλευτική έδρα.
Με αντάλλαγμα, τι; Τη σιωπή μου σε
μια επίπλαστη ενότητα, που βυθίζει
μία ολόκληρη παράταξη στην
ανυποληψία και που οι περισσότεροι
καταγγέλλουν στις μεταξύ τους
συζητήσεις, αλλά «καταπίνουν»
δημοσίως.......
.......
Απευθύνουμε σήμερα κάλεσμα
συμμετοχής στο νέο πολιτικό φορέα
των αξιών μας,
Το
«ΚΙΝΗΜΑ
Σοσιαλιστών».

Δημοκρατών

Απευθυνόμαστε σήμερα στους
Έλληνες πολίτες αναλαμβάνοντας
τη δέσμευση να πραγματοποιήσουμε
σύντομα μετά τις εκλογές το ανοικτό
ιδρυτικό μας Συνέδριο.
Το Συνέδριο στο οποίο θα
αποφασιστούν τα πάντα: από το
οριστικό όνομα και το σύμβολο του
Κινήματός μας έως την περαιτέρω
επεξεργασία των πολιτικών μας
θέσεων, των στρατηγικών μας
επιλογών και συμμαχιών και την
εκλογή οργάνων, ανοίγοντας το
δρόμο για την εκλογή ηγεσίας από
τη βάση.
Τα πάντα μέσα από συμμετοχικές
διαδικασίες,
σε
μια
λογική
αυτοοργάνωσης και οριζόντιας
κινητοποίησης.
Όλα συμμετοχικά, όλα κινηματικά,
όλα από τη βάση.
Η δέσμευση αυτή δεν αποτελεί
συγκυριακή υπόσχεση.
Συνδέεται άρρηκτα με την φιλοσοφία
που μας διέπει.
Θέλουμε να γίνουμε η αλλαγή που
πρεσβεύουμε.
Μας συνδέουν, μας ενώνουν κοινές
αξίες.
Από όσους ενστερνίζονται το πλαίσιο
αρχών αυτής της διακήρυξης,
ζητούμε να συμμετάσχουν ενεργά,
με τις απόψεις τους, την πολυμορφία
των ιδεών και προτάσεών τους.
Να συμβάλουν στην δυναμική
ενός Κινήματος που συνεχώς θα
ανανεώνεται σε ιδέες, σε προτάσεις,
σε δομές, με στόχο πάντα το δημόσιο
καλό, τη διασφάλιση ελευθεριών,
δικαιωμάτων,
δημιουργικών
δυνατοτήτων για την χώρα και τον
πολίτη.
Όπως αξίζει σε ένα πραγματικό
κίνημα
Δημοκρατίας
και
Σοσιαλισμού.
Καλούμε τον Ελληνικό Λαό να πάρει
μέρος στις ανοιχτές συμμετοχικές
διαδικασίες του Κινήματος των
Δημοκρατών Σοσιαλιστών.
Να αναδείξει πολιτικούς – φορείς
νέων ιδεών, καινοτόμων πολιτικών,
που μαζί και με τους ενεργούς πολίτες
θα πρωτοστατήσουν για τη μετάβαση
στη «Μεταπελατειακή Ελλάδα», την
Ελλάδα της Δικαιοσύνης και της
Δημιουργίας.
Να
συνδιαμορφώσει
την
φυσιογνωμία του νέου κεφαλαίου
της παράταξης των διαχρονικών
αξιών που μας ενώνουν.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.
Οι αξίες μας, μας καλούν και πάλι.
Ήρθε η ώρα.
Σήμερα, 3 του Γενάρη 2015,
Πάμε!

Πρόκειται για τον 43χρονο καθηγητή Χημείας Μενέλαο (Μελ) Αλυγιζάκη
που εντοπίστηκε «βουτηγμένος» σε μια λίμνη αίματος τα ξημερώματα
του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία στη
Βρετανία,κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Waterloo του Λονδίνου.
Στο σημείο της επίθεσης κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, με τους νοσηλευτές
όμως να διαπιστώνουν απλώς τον θάνατο του άτυχου άνδρα. Ο θάνατος
προκλήθηκε από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Η αστυνομία έχει συλλάβει ως ύποπτο για τη δολοφονία τον 30χρονο Μαρκ
Πάτεν από το νότιο Λονδίνο. Αν και τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει ακόμα
γνωστά,στον δολοφόνο απαγγέλθηκαν κατηγορίες το μεσημέρι της Τρίτης.
Οι μαθητές του Κολεγίου Αθηνών συγκλονισμένοι από την τραγική είδηση
του θανάτου του δημιούργησαν στη μνήμη του σελίδα στο facebook, την
οποία έχουν κατακλύσει με μηνύματα θλίψης.
Όλοι τους κάνουν λόγο για έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, εξαιρετικό καθηγητή
και επιστήμονα που έδειχνε στα παιδιά τον δρόμο για την κατάκτηση της
γνώσης.
Χαρακτηριστικά μια χρήστης έγραψε: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος...
Ακόμα θυμάμαι το κάθε τι που μας έλεγε... Ήταν ο καλύτερος καθηγητής
που έχω δει στην ζωή μου σε είχε τον τρόπο του για όλα... Και πάντα με
ένα χαμόγελο... Κρίμα, κρίμα, κρίμα που χάθηκε αυτή η ψυχή τόσο άδικα...
Μακάρι να είναι καλά εκεί που είναι και να αναπαυτεί η ψυχούλα του...».
Ο Μενέλεαος Αλυγιζάκης ήταν καθηγητής θετικών επιστημών στο Κολέγιο
Αθηνών και αλλού, με πλούσιο διανοητικό έργο. Σπόυδασε κλασικό πιάνο στο
Εθνικό Ωδείο (1979-1987) και αποφοίτησε το 1995 από το Τμήμα Φυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και την
Πληροφορική. Εργάστηκε ως καθηγητής για χρόνια, διδάσκοντας Φυσική,
Μαθηματικά, Χημεία και Πληροφορική σε σχολεία της Αθήνας αλλά και
της Αγγλίας, όπως επίσης και σε ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια των δύο
χωρών. Στο ενεργητικό του είχε θητεία στις Ουρσουλίνες, στο Κολέγιο του
Γουεστμίνστερ, στο Κολέγιο του Γουίμπλεντον, στη Σχολή Λάτιμερ και σε
πολλά άλλα, με τελευταίο το Κολέγιο Αθηνών.
Επίσης, είχε διδάξει σε μουσικές σχολές του Λονδίνου και άλλων βρετανικών
πόλεων Τεχνολογία της Μουσικής, ενώ ο ίδιος συνέθετε μουσική. Διατηρούσε
δικό του στούντιο τα τελευταία 25 χρόνια. Μιλούσε Αγγλικά,
Γαλλικά και βουλγαρικά, ενώ ήταν γνώστης και της νοηματικής γλώσσας.
Αγαπούσε τα ταξίδια, το διάβασμα και τη γιόγκα.

Ελλαs το 2014 Μείον 21.000 το ισοζύγιο
θανάτων- γεννήσεων για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά !
Σοκ ! Η «λευκή γενοκτονία» των Ελλήνων συνεχίστηκε
και το 2014 !
Μείον 21.000 το ισοζύγιο θανάτων- γεννήσεων για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά ! Πως φτάσαμε εκει?
Η Ελλάς από 1953-1973 με ΕΤΗΣΙΑ αναπτυξη ΑΕΠ
7-8% και ιδιωτ. επενδ. 10% εκινδύνευε βαδιζε να γίνει
μεγάλη δύναμις. Η βαθμιαία εξαφάνιση της βιομηχανικής,
γεωργικής παραγωγής και η τρoμοκράτηση των επενδυτών
μετά το μοιραίο 1981 (του...”οικονομολόγου”) το ΑΕΠ να
πέσει στο 1,5% και οι επενδύσεις στο 0,6%
.Το χρέος (που η Χούντα το άφησε στο 25% του ΑΕΠ),
το 1990 είχε φτάσει στο 90% του ΑΕΠ. Έκτοτε οι
υποχρεώσεις του Χρέους έπρεπε να καλυφθούν με νέα
δανεικά και σήμερα το Χρέος βρίσκεται στο 200% του
ΑΕΠ με τάση ραγδαίας ανόδου. Η φτώχια )στην Ελλάδα
απαγορεύει στους νέους να παντρευονται και σε οσους
παντρεύονται απαγορεύει την γέννηση παιδιών . Εν τω
μεταξύ οι Μουσουλμάνοι απο τα “Ξέφραγο Αμπέλι” που
ειναι η Ελλαδα αυξάνουν τον πληθυσμό της γεννάνε 5-6
παιδιά κατά οικογένεια και σε λίγο οι Έλληνες θα έχουν
γίνει μια φτωχή μειοψηφία.Ο δόκιμος δημοσιογράφος
Κ.Κόλμερ παρετήρησε στον Ανδρέα Παπανδρέου τον
“οικονομολόγο” “έτσι όπως πάμε Κύριε Πρόεδρε θα
χρεοκοπήσουμε”. ο ..Κύριος Πρόεδρος του απήντησε
“ΤΟ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΤΕ ΕΓΩ ΘΑ ΕΧΩ ΠΕΘΑΝΕΙ” !!
http://ierapostoli.wordpress.com/2015/01/06/sok_
genoktonia_2014/--

15 Γνώμη

Με σπάσιμο πιάτων
υποδοχή των Χριστουγέννων
Χριστουγεννιάτικο φιλικό πάρτυ διοργάνωσε ο ιδιοκτήτης της
επιχείρησης BILL’S GLASS Δημήτρης (Jim) Χαραλαμπίδης
στις 23 Δεκεμβρίου 2014 στο κατάστημα BILL’S GLASS στην
Main Street.
Φίλοι, συγγενείς και πελάτες πήραν μέρος στην φιλική αυτή
εκδήλωση για την υποδοχή των χριστουγέννων. Ο κ. Δημήτρης
Χαραλαμπίδης και η οικογένειά του με ευχαρίστηση δέχονται
την επίσκεψη συγγενών και φίλων στο κατάστημά τους με ένα
έθιμο να γλετούν, να σπάνε παλιά πιάτα και να το χαίρονται.
Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Εκλογές 2015: 25 κόμματα
δήλωσαν συμμετοχή
Συνολικά 21 κόμματα, 4 συνασπισμοί κομμάτων και ένας ανεξάρτητος διεκδικούν
την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Πάντως τον τελικό λόγο για το πόσα κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων, κ.λπ.
νομιμοποιούνται να κατέλθουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα την έχει
το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου το οποίο θα προβεί στην ανακήρυξη των κομμάτων
και συνασπισμών κομμάτων.
Ειδικότερα, έληξε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των κομμάτων,
κ.λπ. στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν δηλώσεις συμμετοχής τα εξής 21 κόμματα:
1) Νέα Δημοκρατία (Αντ. Σαμαράς),
2) ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Αλ. Τσίπρας),
3) ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ε. Βενιζέλος),
4) Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος),
5) Κ.Κ.Ε. – Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Δ. Κουτσούμπας),
6) Κόμμα Φιλελευθέρων ( Εμμ. Καλλιγιάννης),
7) Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος (Απ. Γκλέτσος),
8) Ο.Κ.Δ.Ε. – Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος (3μελής διοικούσα επιτροπή),
9) Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (Γ. Παπανδρέου),
10) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα
Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές,
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (Μ. Τζαλαζίδης).
11) Κ.Ε.Α.Ν. – Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιππ. Σαββούρας).
12) ΕΕΚ –Τροτσκιστές – Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (Σαμπετάι Μάτσας),
13) Εθνική Ελπίδα (Γεώργ. Παπαδόπουλος),
14) ΛΑ.Ο.Σ. – Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (Γ. Καρατζαφέρης),
15) Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης),
16) ΕΛΚΣΙ- Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας (Ελ. Δανιηλίδης),
17) Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (3μελής διοικούσα επιτροπή),
18) «ΡΟΜΑ»- Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης (Άγγ. Λιακόπουλος),
19) Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας ( Γ. Κόκκας),
20) Το Ποτάμι (Στ. Θεοδωράκης) και
21) ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ -Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (Κων. Παπανικόλας).

Οι τέσσερις συνασπισμοί κομμάτων είναι:
1) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) – Μέτωπο της
Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κουμμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας
και Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση—ΜΑΡΣ (κεντρική συντονιστική επιτροπή) και 3μελής διοικούσα
επιτροπή),
2) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) – Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία
(4μελής διευθύνουσα επιτροπή),
3) Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά (Ν. Χρυσόγελος και Φωτ. Κουβέλης),
4) Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνικής Πατριωτική Συμμαχία, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας,
Λευκό, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Ανεξάρτητοι Έλληνες (Πάν.
Καμμένος),
Τέλος, δήλωση συμμετοχής κατέθεσε και ο Συνδυασμός Ανεξάρτητων Υποψηφίων «Αξιοπρέπεια» (Δ.
Κλαπάκης).
Να σημειωθεί ότι ο Πάνος Καμμένος αρχικά είχε καταθέσει δήλωση συμμετοχής ως κόμμα
(Ανεξάρτητοι Έλληνες), όμως στη συνέχεια κατέθεσε ανάκληση της αρχικής δήλωσης του και
ακολούθησε νέα κατάθεση δήλωσης συμμετοχής ως συνασπισμός κομμάτων (Ανεξάρτητοι Έλληνες
Εθνικής Πατριωτική Συμμαχία, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Λευκό, Πυρίκαυστος
Ελλάδα, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Ανεξάρτητοι Έλληνες).

16 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ
Συγγραφέας: Ιωάννα Μπουλντούμη
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

A CELEBRATION OF MUSIC
BY THE GREEK SCHOOL OF THE ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

Ο Ηρακλής Πουαντιγιέ δεν είναι
ένας συνηθισμένος ντετέκτιβ σκύλος
Δαλματίας. Πώς θα μπορούσε άλλωστε
να είναι συνηθισμένος και να τον έχει
δημιουργήσει η Ιωάννα Μπουλντούμη;
Αμέτρητες οι επιτυχίες στο ενργητικό
του. Στο πλάι του, η Αγαθή Γαλή.
Πολύτιμη βοηθός. Τι κι αν είναι λίγο
βαρήκοη; Πρώτη υπόθεση ένα χαμένο
μενταγιόν. Η βαρόνη φον Τσιουάουα
τους αναθέτει την ανεύρεση του. Πολλοί
οι ύποπτοι. Μήπως είναι κάποιος από
το προσωπικό της βίλας ή μήπως ο ανιψιός; Τελικά υπάρχει κλέφτης;
Πολλά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις αιφνιδιάζουν.
Μια ιστορία με δυνατή πλοκή, χιουμοριστικές ατάκες και ανατροπές.
Τελικά ποιος μυρίζεται καλύτερα τον ένοχο; Ο σκύλος ή η γάτα;
Είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς. Ακολουθεί το: «Λείπει η γάτα και
χορεύουν τα ποντίκια» και σίγουρα κι άλλα σύντομα.
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Συγγραφέας: Αργυρώ Μουντάκη
Εικόνες: Πέγκυ Φούρκα
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο Πέτρος πηγαίνει στη Β’
Γυμνασίου και μαθαίνουμε για
τη ζωή του από την αφήγηση της
μικρής του αδερφής, της Αλκμήνης.
Η Αλίσα, είναι μια συμμαθήτρια
του Πέτρου, η καταγωγή της είναι
από το Πακιστάν κι αυτό τελικά ένα
μεγάλο πρόβλημα. Στο σχολείο την
αποφεύγουν. Ευτυχώς που υπάρχει ο
Πέτρος.
Μια ιστορία που μιλάει για τη φιλία
και την αποδοχή.

850 κρυφούς
πολυεκατομμυριούχους
αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

The celebration of Music
took place on Sunday December 28th, 2014 at the Hall of
the Greek Orthodox Community of Surrey and Fraser
Valley, after the end of the
liturgy at the Church.
Father Kostas Kaltsidis
request from the gathering
people at the hall to keep
quite and enjoy the Christmas
songs from the school kids
and the music program of the
teacher Natalia Pardalis.
According to the program of
the Greek school the students were singing the follow
Christmas songs.
* Jigle Bells

Tο ΣΔΟΕ σύμφωνα με στοιχεία ελέγχων,αποκάλυψε * Rudolph the Red Nose
850 κρυφούς πολυεκατομμυριούχους,με καταθέσεις Reindeer
άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ,από 65 CD
που έστειλαν στους οικονομικούς εισαγγελείς οι * Kalanda
τράπεζες.

Under the directions of the
Teachers: Anna Kollias,
Panagiota Koffas, and Alexia
Zisopoulou.

Οι
εισαγγελείς,
Αθανασίου,
Μπρης
και
Δραγάτσης,από τον πρώτο έλεγχο που έκαναν οι
υπάλληλοι πληροφορικής,διαπίστωσαν πως στην
Ελλάδα υπάρχουν πολυεκατομμυριούχοι. Και μάλιστα After was the Pardalis Music
δημιουργήθηκαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης.
Studio, Glee Club.
Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους,έχουν βρεθεί
συνολικά 850 καταθέσεις που στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς έχουν περισσότερα από 100 εκατ.
ευρώ!
Οι έλεγχοι λοιπόν ξεκίνησαν από τα περίεργα της
λίστας. Από τους πρώτους που ελέγχθηκαν μια κυρία,
που δήλωνε ανεπάγγελτη από το 2001.
Δήλωσε, ωστόσο, 700.000 ευρώ εισόδημα, αλλά την
Τετάρτη βρέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της 17,5
εκατ. ευρώ!

* Angel’s Carol (solo:Akylina
Pardalis and Samantha Humphreys)
* Silent Night (solo: Akylina
Pardalis)
*Carol of the Bells
* Surprise prepared by Glee
Cub
* Grown up Christmas
* All I want for Christmas
… Angelica Matheakis
* Where are you Christmas
* O Holy Night
…. Jaedyn Hallier
* Once Upon a December
… Samantha Humphreys
* Have yourself a Merry
Little Christmas
* Merry Christmas, Darling
…. Akylina Pardalis

Ιδιωτικός υπάλληλος που είχε δηλώσει 600.000€
αλλά στο λογαριασμό του βρέθηκαν 15 εκατομμύρια
ευρώ!
Άλλος, ιδιωτικός υπάλληλος επίσης που δηλώνει
κάτοικος Φιλοθέης, είχε δηλώσει εισόδημα 150.000
ευρώ και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς
βρέθηκαν 77 εκατ. ευρώ,τα οποία πρέπει να
Teacher: Natalia Pardalis
δικαιολογήσει πως βρέθηκαν.

Alexander The Great Association
of Northern Greeks Macedonia
& Thraki of B.C.
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου καλεί τα μέλη, τις οικογένειές τους και
τους φίλους του Συλλόγου. όπως παρευρεθούν
στην καθιερωμένη εκδήλωση για τα μέλη
(Memebership Dance).

To Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015
Στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρου
4500 Arbutus Street
Ωρα: 6:00 μ.μ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες
πληροφορίες να τηλεφωνήσουν στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

17 Γνώμη

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

διάκος, ανέλαβε το πρόγραμμα
κατασκήνωσης και είναι
ευτυχής η κοινότητα για την
ανάληψη των καθηκόντων του
στην ελληνική κοινότητα του
Βανκούβερ.
Εν συντομία η Πρόεδρος της
Φιλοπτώχου του Αγίου Γεωργίου
κα. Ελένη Αρβανίττη εκ μέρος
του Δ.Συμβουλίου καλωσόρισε
τον π. Κ. Οικονόμου και του
ορκωμοσίας η Ελληνική Κοινότητα ευχήθηκε καλή συνεργασία.
του Βανκούβερ παρέθεσε γεύμα
Τελειώνοντας ο π. Κ. Οικονόου
για να καλωσορίσει τον νέον
ευχαρίστησε όλους και ιδιαίτερα
ιερέα που ανέλαβε τα καθήκοντα τον π. Δημ. Παρτσάφα για τις
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
συμβουλές και την καθοδήγηση
π. Κώστα Οικονόμου. Στην
στο ιερό καθήκοντου.Τέλος,
αίθουσα η Πρόεδρος κα Εφη
παρακάλεσε όλους να δείξουν
Κερασιώτη μίλησε για τον π.
αγάπη στην πρεσβυτέρα και
Κώστα Οικονόμου που από μικρό στον ίδιο στο έργο τους.
παιδί μεγάλωσε μέσα στο Ιερό του
Αγίου Γεωργίου, υπηρέτησε ώς
Κώστας Καρατσίκης

ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
ΤΟΥ π. ΚΩΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

2015 στον καθεδρικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου, στο πέρας της
Θείας Λειτουργίας οι ιερείς π.
Δημήτριος Παρτσάφας και π.
Κώστας Οικονόμου, όρκισαν
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ. Μετά το πέρας της

Σύνθεση Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ

Η Πρόεδρος κα Έφη Κερασιώτης

DONATION
On Dec. 1, Rev.
Costa Economos
and Presvytera
Kristina came to St.
George Cathedral.
Presvytera Kristina
gained employment
at GNK Insurance in
Vancouver where she
was recommended
by Mr. George
Kavouras. Pictured
is Mr. Kavouras, a
personal friend of
Presvytera Kristina’s
employer, presenting
Father Costa a $1,000
donation to the Hellenic Community on behalf of GNK in
appreciation of their new employee. This is a very good
start for Father and Presvytera, they were able to bring in
a generous donation as soon as they arrived and with a
start like this it looks like a very good future is in store for
the Hellenic Community.

Πρόεδρος
: Έφφη Κερασιότης
Αντιπρόεδρος : Κώστας
Παπαγεωργίου
2ος αντιπρόεδρος : Γεωργία
Τσορομόκος
Ταμείας.
: Έφφη
Καραπηδάκης
2ος Ταμείας.
: Παναγιώτα
Τσατούχας
Γραμματέας.
: Μαρία
Δεδεγκίκας
2ος γραμματέας. : Μάνος
Καναβάρος
Αποθηκάριος.
: Νικόλαος
Λιάπης
2ος αποθηκάριος. : Γεώργιος
Ασκούνης
Σύμβουλοι
Μαρία Παπαθανασίου Φτεργιώτη
Ελένη Φεργαδή Κερασιότη
Αρηστήδης Δημοσθένης
Βασίλης Μιχούλας
Ανδρέας Αρβανίτης
Γιώργος Παπαγεωργίου
Δέσποινα Φραγκολιάς
Νικόλαος Στρατιδάκης

EΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΛΕΝΤΙ
Στο εστιατόριο TΡΟΚΑΝΤΕΡΟ το Σάββατο 27
Δεκεμβρίου 2014, η διεύθυνση είχε Ελληνική
μουσική τον κ. Γιάννη Σαχάμη και την παρέα
του για να διασκεδάσει τους ομογενείς.
Η ΓΝΩΜΗ πέρασε να ευχηθεί τα χρόνια
πολλά στη διεύθυνση και επ’ ευκαιρία έβγαλε
και μερικές φωτογραφίες από την εύθυμη
ατμόσφαιρα.

18 Γνώμη

Εταιρεία ομογενών στην Αυστραλία
κατασκεύασε εντυπωσιακό αντιπυρικό
καταφύγιο

Ένα εντυπωσιακό,μοναδικό
στο είδος του
παγκοσμίως,αντιπυρικό
καταφύγιο, κατασκεύασε μια
ομογενειακή εταιρεία της
Μελβούρνης.

Κάθε χρόνο στην Αυστραλία,
όπως είναι γνωστό,σημειώνονται
πολλές πυρκαγιές τους θερινούς
μήνες και συχνά υπάρχουν
και θύματα. Μετά, όμως ,την
πύρινη λαίλαπα που έπληξε τη

Βικτώρια πριν από πέντε χρόνια,
όταν έχασαν την ζωή τους
173 άτομα μέσα σε μια μέρα,
ερευνητές του πανεπιστημίου
Swinburne University of
Technology έλαβαν κρατική
επιχορήγηση για να σχεδιάσουν
ένα αντιπυρικό καταφύγιο που
θα έσωζε ζωές κατά τη διάρκεια
δασικών πυρκαγιών.
Εξέτασαν διάφορα μοντέλα,
όπως τα υπόγεια καταφύγια
που υπάρχουν στις ΗΠΑ και
τελικά κατέληξαν σε κάτι
απλό, εύκολο, οικονομικά
προσιτό αλλά και απόλυτα
ασφαλές, όπως λένε. Σχεδίασαν,
λοιπόν, ένα καταφύγιο το
οποίο κατασκεύασε η εταιρεία
Frankston Concrete Products
του ομογενή Πήτερ Ζυγούρα,
το οποίο και παρουσιάστηκε
επισήμως στους χώρους
του πανεπιστημίου αφού

Επικίνδυνη Αποστολή

πέρασε εξονυχιστικά όλους
τους ελέγχους των αρμοδίων
υπηρεσιών και πήρε την έγκρισή
τους.
Το καταφύγιο,(κατασκευασμένο
από ειδικό τσιμέντο) μπορεί
να φιλοξενήσει πέντε άτομα
και να αντέχει σε ιδιαίτερα
μεγάλες θερμοκρασίες. Διαθέτει
εξωτερικό και εσωτερικό
θάλαμο με διπλά τοιχώματα. Σε
περίπτωση δασικής πυρκαγιάς,
οι άνθρωποι μετακινούνται
στον εσωτερικό θάλαμο
όπου κλείνουν τις οπές και
περιμένουν να περάσει η φωτιά.
Ένα μικρό παράθυρο επιτρέπει
να ελέγχουν αν το μέτωπο της
φωτιάς έχει περάσει, πριν βγουν
από το καταφύγιο.
«Αντί να βασιζόμαστε σε
συσκευές οξυγόνου ή μάσκες»
είπε ο Δρ Kulkarni που το
σχεδίασε μαζί με συνεργάτες
του, «αυτό το καταφύγιο πάνω
από το έδαφος έχει σχεδιαστεί

ειδικά για να παρέχει αρκετό
οξυγόνο για πέντε άτομα για μία
ώρα». Συμπλήρωσε δε πως μόλις
κλείσουν οι πόρτες, αυτόματα
γίνεται η μόνωση του χώρου
για να μην περάσει καπνός
και διοξείδιο του άνθρακα
στο εσωτερικό. Το καταφύγιο
διαθέτει τα απαραίτητα, όπως
φακούς, πτυσσόμενες καρέκλες,
ακόμη και έναν καθρέφτη στον
τοίχο για να κάνει τον χώρο να
φανεί μεγαλύτερος από ό, τι
είναι στην πραγματικότητα.
Ο κ. Ζυγούρας συμπλήρωσε πως
το αρχικό καταφύγιο χρειάστηκε
ένα εκατομμύριο δολάρια για να
φτιαχτεί.
«Στην αγορά όμως θα διατίθεται
τώρα έναντι 23.000 δολαρίων
Αυστραλίας» είπε, ενώ
συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει να
τοποθετείται σε απόσταση όχι
μικρότερη από 10 μέτρα από
ένα σπίτι αλλά όχι περισσότερο
από 20 μέτρα και να διατηρείται
μακριά από τα οχήματα».

Ελληνίδα στη λίστα των 100 πιο
επιτυχημένων γυναικών του Καναδά

Μια μάλλον ασυνήθιστη διαμαρτυρία, και μάλιστα τριήμερης διάρκειας, οργανώθηκε στη Σεούλ,
εναντίον των αλυσίδων διανομής πίτσας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των διανομέων με την απαίτησή
τους να μεταφέρουν ταχύτατα τις παραγγελίες.
Τη διαμαρτυρία κήρυξε το. Youth Community Forum, το οποίο καλεί τις αλυσίδες να πάψουν να
υπόσχονται δωρεάν πίτσα στους πελάτες τους, αν αυτή δεν φθάσει μέσα στα επόμενα 30 λεπτά της
ώρας.
Το κόστος μιας καθυστερημένης πίτσας συνήθως αφαιρείται από τον μισθό του διανομέα, με
αποτέλεσμα να οδηγούν απρόσεκτα και παρακινδυνευμένα, προκειμένου να μεταφέρουν τις παραγγελίες
στην ώρα τους.
Σε επόμενη φάση, το φόρουμ θα επιδιώξει το μποϊκοτάρισμα όσων αλυσίδων πίτσας δεν ακυρώσουν
τη δέσμευση του 30λέπτου, σε μια προσπάθεια να σώσουν ζωές, δεδομένου ότι αφορμή για την
κινητοποίησή τους αποτέλεσε ο πρόσφατος θάνατος ενός 19χρονου διανομέα, εν ώρα εργασίας
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά το όνομα της Ελληνίδας μηχανικού
Kατερίνας Καρακατσάνη φιγουράρει στον κατάλογο των 100
πιο επιτυχημένων γυναικών του Καναδά, στο ειδικό ένθετο της
εφημερίδας National Post.
Η Κατερίνα Καρακατσάνη, πρώην πρόεδρος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου του Καναδά και μέλος του συμβουλίου της
οργάνωσης «Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα» είναι αδελφή της εξίσου
πετυχημένης δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Καναδά,
Ανδρομάχης Καρακατσάνη.
Έχει διαγράψει επιτυχημένη πορεία σε ανώτερες θέσεις στην
εταιρεία Morrison Hershfield, αποκτώντας μεγάλη πείρα στον
τεχνολογικό τομέα αλλά και σε εκείνον της διοίκησης. Από το 2012
είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς και τοπικές δραστηριότητες της
εταιρείας, ενώ διευθύνει 800 μηχανικούς στα γραφεία της Βόρειας
Αμερικής.

19 Γνώμη

Πέθανε ο βετεράνος κυβερνήτης Kαλό σου ταξίδι
της Νέας Υόρκης Μάριο Κουόμο
Ράγισαν
στα 82 του
Υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα
στην αμερικανική πολιτική ζωή
Παρασκευή 2, Ιανουρίου 2015
Μια εμβληματική και
ξεχωριστή προσωπικότητα της
αμερικανικής πολιτικής ζωής,
ο Μάριο Κουόμο, πέθανε σε
ηλικία 82 ετών.
Διατέλεσε κυβερνήτης της
Νέας Υόρκης (1983-1994), ενώ
φλέρταρε αρκετές φορές με το
χρίσμα των Δημοκρατικών για
τον Λευκό Οίκο.
Είδε όμως και τον γιο του, Άντριου Κουόμο, να ακολουθεί τα χνάρια
του και να εκλέγεται κυβερνήτης το 2011 και να επανεκλέγεται το
2014.
(Πηγή: TO BHMA)

καρδιές
στην κηδεία
του Γιώργου
Βελαόρα
στο Seattle.
Το γεγονός βύθισε σε βαθύ
πένθος την οικογένεια, τους
φίλους, τους συγγενείς και όλους
τους γνωστούς στο Seattle και
Βανκούβερ, καθώς αυτός και η
οικογένειά του είχαν αποκτήσει
πολλούς φίλους με το εστιατόριο
και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και
αγαπητός στην Ελληνική τοπική
κοινωνία του Σεάτλ.
Έφυγες νωρίς.

Μνημόνιο Συνεργασίας της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
με το Ελληνο-Καναδικό
Επιμελητήριο
Αθήνα,22 Δεκεμβρίου 2014
Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων
Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, στο πλαίσιο της
Δράσης
«Εκστρατεία
Ενημέρωσης
Κατοίκων
Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων», υπεγράφη στις
22 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα το πρώτο Μνημόνιο
συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Ελληνο-Καναδικού
Επιμελητηρίου,Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη, με στόχο την
ενημέρωση των κατοίκων Καναδά και επαναπατρισθέντων
από τον Καναδά, που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις
στην Ελλάδα και τη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας
με τους πολίτες.
Η Κατερίνα Σαββαΐδου τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία
της ότι:
α) Η Γ.Γ.Δ.Ε δεσμεύεται για διαρκή ενημέρωση και
εξυπηρέτηση των Ελλήνων, όπου κι αν αυτοί κατοικούν,
με την παροχή χρήσιμων βοηθημάτων, φυλλαδίων και
φορολογικών οδηγών.
β) Δημιουργήθηκε ειδικός σύνδεσμος (link) στην
ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. όπου αναρτάται υλικό που αφορά
στις φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού.
γ) Σχεδιάστηκε ειδική εφαρμογή αποστολής ηλεκτρονικού
newsletter σε συνδρομητές με τις αντίστοιχες πληροφορίες.
δ) Δημιουργήθηκε Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης
Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας, που θα
λειτουργήσει από την 1-1-2015 στη Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ.
Καταλήγοντας, υπενθύμισε ότι «στη Γ.Γ.Δ.Ε. στόχος μας
είναι η οικοδόμηση και η παγίωση σχέσεων εμπιστοσύνης
και συνεργασίας με τους πολίτες, γεγονός που θεωρούμε
ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, αλλά και την οικειοθελή συμμόρφωση των
πολιτών προς τις υποχρεώσεις τους».
Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρέσβης του Καναδά κ. Robert Peck. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Μνημονίου θα
συνδιοργανωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και
τον Καναδά.

Εσύ ξέρεις αν χόρτασες την ζωή
ή αν απλά νικήθηκες από τον
θάνατο που παραμόνευε να σε
πάρει.
Ξεκίνησες από το χωριό με
παλιά παπούτσια για αυτή
την νέα πατρίδα, εργάστηκες
σκληρά, έγινες ένας εξαιρετικά
επιτυχημένους μετανάστης,
δημιούργησες οικογένεια και
κατάφερες να φτάσεις ψηλά.
Αγάπησες αυτό τον τόπο, χωρίς
να ξεχάσεις την γενέτειρά
σου. Μας έκανες όλους
υπερήφανους, με την τιμιότητά
σου, την αφοσίωσή και την
αγάπη σου στην οικογένεια,
στους συγγενείς και στους
φίλους σου. Είχες το χάρισμα
να γίνεσαι αγαπητός από την
πρώτη κουβέντα που έλεγες και
όλοι σε θυμούνται και δεν σε
ξεχνούν γιατί πάντα το γνήσιο
χιούμορ του Ευρυτάνα έκανε τις
παρέες να σε αναζητούν για να
περάσουν λίγες ευχάριστες ώρες
κοντά σου ξεχνώντας όλα τα
άλλα προβλήματα. Κάθε φορά
που είχα οικογενειακή εκδήλωση
οι φίλοι εδώ στο Βανκούβερ
όταν τους καλούσα το πρώτο
που με ρωτούσαν αν θα έρθεις
και σύ. Αυτό τα λέει όλα για το
άτομό σου.

ΠΕΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
1930-2014
Πέθανε στο Πόρτ Μούντη, της Βρετανικής Κολομβίας την 1η
Δεκεμβρίου 2014 ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ. Η κηδεία του έγινε
στις 19 Δεκεμβρίου 2014, στον Ιερό
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στις 1:00 μ.μ. και η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο του Valley
View Cemetery Surrey. B.C.
Στην σύζυγό του, Jocelyn, στην
κόρη του Δέσποινα (Χλόη και
Αλεξάνδρα)στο γιό του Γιάννη
(Collinda, George, Jason), στον
αδελφό του Τιμόθεο και αδελφή του στην Ελλάδα Γεωργία, και σε
όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΑΟΡΑΣ
1948-2014
Πέθανε στο Seattle Wa, στις 11 Δεκεμβρίου 2014 κοντά στην
οικογένειά του ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΑΟΡΑΣ.
Η κηδεία του
έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Δημηtρίου Seattle, η ταφή του
έγινε στο κοιμητήριο όπου
έχει η ελληνική κοινότητα
του Seattle. Στην κηδεία
του παρευρέθηκαν πάνω
από τετρακόσια άτομα και
όπως μου ανέφερε γνωστός
ομογενενής δεν θυμάται να
είχε πάει σε άλλη έλληνική
κηδεία που ήταν τόσα πολλά
άτομα.
Στην σύζυγό του Ειρήνη, στον
γιό του Ηλία (Λούη) στην
σύζυγό του Κωνσταντίνα
στην αδελφή του Ιωάννα,
στην κουνιάδα του Κωστούλα
και σύζυγό της Ντίνο Αποστόλου, στον κουνιάδο του Χριστόφορο
Σερπάνο και στην σύζυγό του Eliza, στον κουνιάδο του Γιώργο
Σερπάνο και στην σύζυγό του Μερόπη, στα αδέλφια του στην
Ελλάδα, Kώστα, Δημήτρη. Ηλία και αδελφή του Βασιλική. Στις δύο
χαριτωμές εγγόνες του οι οποίες ήταν πάντα δίπλα του μαζί με την
γυναίκα του όταν αρρώστησε. Επίσης σέ όλα τα ανήψια του, φίλους
και συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Ζήσαμε παρέα πολλές όμορφες
και αξέχαστες μέρες. Η παρέα
σου θα μου μείνει αξέχαστη,
κάθε φορά που ανταμώναμε
γέμιζε η καρδιά μου από μια
γνήσια πατριωτική αγάπη που
μας έδενε τόσο πολύ.
‘Εφυγες γρήγορα μας ξαφνιασες
όλους, άφησες ένα μεγάλο κενό
στην παρέα μας. Η απουσία
σου από τις εκδηλώσεις μας θα
λείψει το πλούσιο χαμόγελό σου
και η άγάπη και το χιούμορ με
το οποίο χαιρετούσες γνωστούς
και αγνώστους.
Καλό σου ταξίδι.
Αξέχαστε φίλε Γιώργο.
Οι φίλοι σου και οι συνομίληκοί
σου δεν ξεχνούν:., Ὁ Θεὸς να
ἀναπαύσει την ψυχή σου
Κώστας Καρατσίκης

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Βανκούβερ
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, τελέσθηκε η τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στο Κιτσιλάνο, από τους τέσσερες
ιερείς των τριών εκκλησιών των κοινοτήτων μας, μετά από πολλά χρόνια διακοπής αυτής της τελετής, μάλλον λόγω
αδιαφορίας και μή προσέλευσης ομογενών απ’ ότι θυμάμαι.
Πλήθος ομογενών και με μεγάλη ευχαρίστηση παρακολούθησαν στην παραλία του Κιτσιλάνου την τελετή
του αγασμού των υδάτων και οι τρείς κοινότητες έριξαν τον σταυρό από τις τρεις εκκλησίες στην θάλασσα. Οι
κολυμβητές είχαν χωρισθεί σε όμάδες, ανάλογα με τις ηλικίες. Από την ομάδα των μικρών ανέσυρε τον σταυρό
ο Κώστας Πάνου, από την ομάδα των μεσαίων ηλικίας ανέσυρε τον σταυρό ο Απόστολος Νικολίνας και από την
ομάδα των μεγάλων, ανέσυρε τον σταυρό ο Στέφανος Χούνταλος.
Νωρίτερα έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου λειτουργία, μετά το τέλος της οποίας σχηματίσθηκε
πομπή αυτοκινήτων και κατευθύνθηκε στην παραλία του Κιτσιλάνου. Εκεί περίμεναν από νωρίς πλήθος επισκεπτών
και προσκυνητών για να παρακολουθήσουν την τελετή.
Μετά το πέρας του Αγιαμού των Υδάτων πολλοί επέστρεψαν στο Ελληνικό Κέντρο του Βανκούβερ όπου η ελληνική
κοινότητα πρόσφερε γεύμα σε 250 περίπου άτομα που παρευρέθηκαν στην αίθουσα.

Κώστας Καρατσίκης
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