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Καναδάς: Συντριπτική νίκη
των Φιλελευθέρων του Τζάστιν
Τρoυντό

CBCNEWS | Canada
Ottawa shooting: Soldiers Nathan Cirillo, Patrice Vincent remembered 1 year later

Public ceremony honours the fallen at National War
Memorial in Canada’s capital

Συντριπτική νίκη κατήγαγαν οι φιλελεύθεροι του Τζάστιν Τρουντό στις χθεσινές
βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στον Καναδά.

Σ

υντριπτική νίκη κατήγαγαν
οι φιλελεύθεροι του Τζάστιν
Τρουντό στις βουλευτικές
εκλογές που διεξήχθησαν
στον Καναδά, την Δευτέρα 19
Οκτωβρίου 2015. Ο 43χρονος
Τρουντό θα σχηματίσει την
επόμενη κυβέρνηση της χώρας,
τερματίζοντας την σχεδόν δεκαετή
παραμονή των συντηρητικών του
Στίβεν Χάρπερ στην εξουσία.
Γύρω στις 23:00 τοπική ώρα
(06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα
19/10/2015), το Φιλελεύθερο
Κόμμα του Καναδά εξασφάλισε
ότι λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, καθώς πιστωνόταν ποσοστό περίπου 43% μετά
την καταμέτρηση του ενός τετάρτου των ψήφων.
Οι φιλελεύθεροι του Τρουντό πήραν τις 184 έδρες, δηλαδή εξασφαλίζουν την απόλυτη πλειοψηφία
στο κοινοβούλιο των 338 εδρών, έναντι των 99 που εξασφαλίζουν οι συντηρητικοί του απερχόμενου
πρωθυπουργού Στίβεν Χάρπερ, οι οποίο βρίσκονται στην εξουσία από το 2006.
Παράλληλα οι σοσιαλδημοκράτες του NPD του Τόμας Μάλκερ, το οποίο είχε κάνει την έκπληξη το
2011 εξασφαλίζοντας 103 βουλευτές, κατέχει την τρίτη πολιτική δύναμη στο κοινοβούλιο της χώρας,
μετά τους συντηρητικούς του Χάρπερ, εξασφαλίζοντας λιγότερους από 44 βουλευτές, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα.
Στα 43 του, ο Τζάστιν, γιος του πρώην πρωθυπουργού Πιέρ Έλιοτ Τρoυντό, επέτρεψε στους
φιλελεύθερους να επιστρέψουν στην εξουσία στον Καναδά, τον οποίο είχαν κυβερνήσει κατά τη
διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του 20ου αιώνα.
Πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο στρατόπεδο των φιλελευθέρων αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν τα πρώτα
αποτελέσματα σε μεγάλο ξενοδοχείο του Μόντρεαλ, από όπου ο Τρoυντό, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία
του κόμματός του πριν από μόλις δύο χρόνια.
Κατά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, πριν από 78 ημέρες, ο Τρoυντό βρισκόταν στην τρίτη
θέση μετά τους συντηρητικούς του Χάρπερ και τους σοσιαλδημοκράτες του NPD του Τόμας Μάλκερ.

Prime Minister Stephen Harper and prime minister-designate Justin
Trudeau stood side by side on Oct. 22, 2015 while laying a wreath at
an Ottawa memorial service in recognition of the fatal shooting of Cpl.
Nathan Cirillo and the death of Warrant Officer Patrice Vincent, who were
killed on home soil a year ago. (Chris Wattie/Reuters)

Παυλόπουλος: Χαλάρωση
της λιτότητας – Ολάντ:
Ενδυνάμωση αλληλεγγύης με μείωση του χρέους
Επίσημο δείπνο στο Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ
παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, με
την παρουσία του πρωθυπουργού, υπουργών και της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Ο κ. Παυλόπουλος εστίασε στην ανάγκη
ελάφρυνσης του χρέους και την χαλάρωση της λιτότητας, με τον κ.
Ολάντ να δηλώνει τη στήριξή του στις προσπάθειες του ελληνικού
λαού.

Σιγά σιγά αύξησε την δημοτικότητά του με ένα εκλογικό πρόγραμμα που στρεφόταν στην μεσαία τάξη
και δεσμευόμενος να φορολογήσει περισσότερο τους πιο πλούσιους για να μειωθεί το φορολογικό
βάρος για την πλειονότητα των Καναδών.
Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Τρoυντό σχεδιάζει να αναστείλει τους βομβαρδισμούς από την καναδική
αεροπορία στην Συρία και στο Ιράκ και να διατηρήσει μόνον την καναδική συμμετοχή στον
συνασπισμό του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ για την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών στις ιρακινές
και τις κουρδικές δυνάμεις.

Καναδάς: Παραιτήθηκε ο Χάρπερ
από τους Συντηρητικούς
Παραιτήθηκε και από του
Συντηρητικούς του Καναδά, ο
απερχόμενος πρωθυπουργός της
χώρας Στίβεν Χάρπερ μετά την
ήττα του στις εκλογές.
Από την εκλογική του
περιφέρεια το Κάλγκαρι, στον
δυτικό Καναδά, ο Χάρπερ
αναγνώρισε την ήττα του και

συνεχάρη τον Τριντό που
οδήγησε τους φιλελεύθερους
στη νίκη.

“έναν Καναδά πιο δυνατό από
ποτέ” από τότε που ανέβηκε
στην εξουσία το 2006.

“Εκλέξαμε μια κυβέρνηση
φιλελευθέρων, είναι ένα
αποτέλεσμα που αποδέχομαι
χωρίς δισταγμό”, δήλωσε ο
Χάρπερ, υπερηφανευόμενος
παράλληλα ότι οικοδόμησε

“Μίλησα με τον κ. Τρoυντό και
του εξέφρασα τα συγχαρητήριά
μου”, πρόσθεσε. Στη δήλωσή
του αυτή ο Χάρπερ δεν

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το δείπνο που παρέθεσε στο
Προεδρικό Μέγαρο οΠροκόπης Παυλόπουλος προς τιμήν του Προέδρου
της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ.
Όπως αναμενόταν, δεν έλειψαν οι προπόσεις και τα χαμόγελα.

Κατά την προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού
τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα είναι συνεπής απέναντι στις
δεσμεύσεις του, υπογράμμισε πως οι δανειστές μας πρέπει να
προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις:
Ιδίως αναφορικά με την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους
της Ελλάδας καθώς και με την ως σήμερα ακολουθούμενη
πολιτική λιτότητας. Οι διορθώσεις αυτές είναι τόσο περισσότερο
επιβεβλημένες, όσο δεν αφορούν μόνον την Ελλάδα. Διότι η ως
σήμερα πορεία της Ευρωζώνης αποδεικνύει ότι η άνευ

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Καναδάς: Παραιτήθηκε ο Χάρπερ
από τους Συντηρητικούς
(Συνέχεια από σελίδα 1)
αξιωματούχος του κόμματος.
“Ο Στίβεν Χάρπερ υπηρέτησε
τη χώρα αυτή για μια δεκαετία
και τον ευχαριστούμε”, δήλωσε
παράλληλα ο νικητής των
εκλογών και μελλοντικός
πρωθυπουργός Τρoυντό.
Με περίπου 99 βουλευτές, οι
συντηρητικοί περνούν πλέον
και επισήμως στη θέση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
στον Καναδά.

αναφέρθηκε στην προσωπική
μελλοντική του πορεία. Ωστόσο
σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει
λίγα λεπτά νωρίτερα το κόμμα
του είχε ανακοινώσει την
παραίτησή του από την ηγεσία
των συντηρητικών.
Έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία
στην πρωθυπουργία, ο Χάρπερ
θα διατηρήσει την έδρα του
στο κοινοβούλιο ως απλός
βουλευτής, εγκαταλείποντας τα

καθήκοντά του ως επικεφαλής
του κόμματός του, ανέφερε σε
ανακοίνωση το Συντηρητικό
Κόμμα του Καναδά.
“Μίλησα με τον Στίβεν Χάρπερ
και μου ζήτησε να απευθυνθώ
στη νέα κοινοβουλευτική
ομάδα για να διορίσουμε έναν
προσωρινό επικεφαλής και στη
συνέχεια (...) να αρχίσουμε
τη διαδικασία επιλογής
ηγέτη”, δήλωσε ο Τζον Ουόλς,

Η τρίτη δύναμη στο
κοινοβούλιο πριν από τις
εκλογές, το Φιλελεύθερο
Κόμμα του Καναδά με
επικεφαλής τον 43χρονο
Τρouντό συγκέντρωσε (184)
περισσότερες από 170 έδρες
στις 338 της καναδικής
κάτω βουλής, το οποίο του
εξασφαλίζει την απόλυτη
πλειοψηφία στη Βουλή των
Κοινοτήτων, σύμφωνα με
τα τελικα αποτελέσματα
των χθεσινών (19/10/2015)
βουλευτικών εκλογών.
Πηγή:Newpost.gr

Cretan Membership Dinner/Dance + Christmas Party
Date: Saturday, December 19th, 2015
Time: Doors open at 5pm
Location: 4500 Arbutus Street, Main Hall

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:00 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-7148 / 7149 FAX: 604-266-7140

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

4500 Arbutus Street,Vancouver, B.C. Canada V6J 4A2
THΛ:604-266-7148 \ 7149 FAX:604-266-7140

St.George Greek Orthodox Church
Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

The Cretan Association of BC invites you to join them in a Cretan Christmas Celebration.
It is our annual membership dinner and Christmas party all rolled into one!
Doors open at 5pm. Buffet Dinner with be served at 6pm SHARP. Music by Alpha Video
Tables are at a first come, first serve basis so please arrive early.
To attend the dinner and dance, you must be a paid member - see prices below.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-438-6432

2016 Membership Cost:
$60 Family (includes children under 18 years of age)
$30 Individuals (18 years and over)

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

Dinner Cost:
$10 per person (12 years old and over)

Sts Nicolaos & Dimitrios

Includes an appearance from Santa Clause and an opportunity for photos and gifts for all the children under the age of 12.
For any questions please contact
Hercules Kallergis (778) 321-3270, Effie Karapidakis (604) 274-9244, Terpsi Atsalakis (604)
733-9794, Niko Papoutsakis (604) 644-1469

Parish Priest: Fr. Timoleon Prattas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099
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Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

13181 96TH Avenue Surrey, B.C. Canada V3V 1Y2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΝΗΣΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΗΛ: 250-479-9391

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF
VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND
4648 Elk Drive, Victoria, B.C. Canada V8Z 1M1
www.victoriahellenicsociety.org

YPAPANTI GREEK ORTHODOX CHURCH VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA Parish Priest:Fr. Evangelos Aravantino

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY
THΛ: 604-737-8070
HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
THΛ: 604-568-3994

Παυλόπουλος: Χαλάρωση
της λιτότητας – Ολάντ: Ενδυνάμωση
αλληλεγγύης με μείωση του χρέους
(Συνέχεια από σελίδα 1)
όρων πολιτική αυστηρής
λιτότητας και σιδηράς
δημοσιονομικής πειθαρχίας
δεν οδηγεί νομοτελειακώς στην
αναπτυξιακή προοπτική.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι
όπως απέδειξαν οι τελευταίες
βουλευτικές εκλογές στην
Ελλάδα, ο Ελληνικός Λαός,

που συνεπαγόταν μια τέτοια
επιλογή. Θυσίες που έχουν
δημιουργήσει στην ελληνική
κοινωνία συνθήκες πραγματικής
ανθρωπιστικής κρίσης. «Και,
κυρίως, θυσίες που, κατά ένα
όχι ευκαταφρόνητο μέρος
τουλάχιστον, οφείλονται και σε
λάθη ή εμμονές ορισμένων εκ
των εταίρων της και δανειστών
της» επισήμανε.
Αναφερόμενος στον ρόλο της

ευπατρίδη ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας εμβέλειας και
μεγάλο Φίλο της Ελλάδας,
ευχαρίστησε τον Γάλλο
Πρόεδρο λέγοντας ότι «σε
μια δύσκολη συγκυρία για
την χώρα μου η Γαλλία και
εσείς προσωπικώς, συμβάλατε
τα μέγιστα προκειμένου
η ΕλΑκολούθως, ο κ.
Παυλόπουλος αναφέρθηκε και
στις προσφυγικές ροές κυρίως
λόγω των πρωτόγνωρων
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αυτές εμείς, οι Ευρωπαίοι,
οφείλουμε να τις διαχειρισθούμε
προστατεύοντας, βεβαίως,
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -που κατά το διεθνές
και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι
τα σύνορα των κρατών-μελών
όπως καθορίζονται κυριάρχως
απ’ αυτά- αλλά πρωτίστως τους
πρόσφυγες.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος
της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ,
στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο
που έπαιξε ο κ. Παυλόπουλος
μετά το δημοψήφισμα.
«Ενώσατε τις πολιτικές δυνάμεις
και υπενθυμίσατε τη θέση της
Ελλάδας, η οποία είναι στην
Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Ολάντ.
«Και εγώ από πλευράς μου
δεν έγινα απλώς αυτός που
μετέδωσε τα λόγια σας, απλώς
υποστήριξα την Ελλάδα και
βοήθησα την Ευρώπη να
δείξει αλληλεγγύη» συνέχισε
και υποστήριξε: Η Ελλάδα να
μείνει στην Ευρωπαϊκη Ένωση
και στον σκληρό πυρήνα της
Ευρωζώνης».

στην συντριπτική του
πλειοψηφία, εκφράσθηκε υπέρ
της παραμονής της Χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Ευρωζώνη. Και το έπραξε
γνωρίζοντας τις τεράστιες θυσίες

Γαλλίας και του κ. Ολάντ στις
δύσκολες στιγμές που πέρασε
η Ελλάδα, ο κ. Παυλόπουλος,
αφού τόνισε ότι καλωσορίζει
στην Αθήνα έναν πραγματικό

τραγικών προσφυγικών
ροών, τις οποίες προκαλούν
οι εστίες πολέμου, ιδίως
στην Μέση Ανατολή. Και
υπογράμμισε ότι τις ροές

“Η Ευρώπη έδειξε η αλληλεγγύη
με το πρόγραμμα 86 δισ ευρώ
και πρέπει να ενδυναμωθεί με
την ελάφρυνση του χρέους.
Ξέρω τις θυσίες των Ελλήνων,
ξέρω και το εύρος των
μεταρρυθμίσεων που ξεκινάτε.
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει
να έχουν κατεύθυνση προς την
ανάπτυξη.”
Παράλληλα, προανήγγειλε πως
η Γαλλία θα συνδράμει τη χώρα
μας σε μία σειρά από ζητήματα,
όπως οι συλλογικές συμβάσεις
και η δημόσια διοίκηση.
«Αυτά θα καταγράφονται στην
αυριανή κοινή δήλωση που θα
υπογράψουμε» είπε κ. Ολάντ.

Για το προσφυγικό, σημείωσε:
Ξέρω καλά αυτό το βάρος
και πρέπει και εμείς να
αισθανόμαστε σεβασμό.
Γνωρίζω το βάρος της Ελλάδας
και για αυτό η ΕΕ πρέπει
να βοηθήσει. Η Ελλάδα
είναι σύνορά μας. Πρέπει να
δημιουργηθούν τα hotspots
και να προσφέρουν αξιοπρεπή
υποδοχή σε αυτούς που
προσπαθούν να γλιτώσουν τη
σφαγή.

Το χρέος και στην
απογευματινή
συνάντηση
Στο ζήτημα του χρέους, στάθηκε
και νωρίτερα ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας υποδεχόμενος
τον κ. Ολάντ για την κατ’ ιδίαν
συνάντησή τους.
«Η Ελλάδα θα τηρήσει στο
ακέραιο τις υποχρεώσεις της,
αλλά πρέπει να υπάρξουν
αλλαγές. Δεν μπορούμε να
παραμείνουμε σε τόσο αυστηρή
λιτότητα, πρέπει να γίνουν
αλλαγές για την ελάφρυνση του
χρέους, πάντοτε με σεβασμό
στους κανόνες» δήλωσε ο κ.
Παυλόπουλος.
«Γίνονται μεταρρυθμίσεις
και θα χρειαστούν και άλλες
προσπάθειες, έχω πει όμως
ότι το επόμενο βήμα είναι η
συζήτηση για το χρέος, η οποία
σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει»
είχε πει ο Φρανσουά Ολάντ,
ενώ συμπλήρωσε ότι ο δεύτερος
σημαντικότερος λόγος της
επίσκεψής του στην Αθήνα
είναι για να πείσουμε γαλλικές
επιχειρήσεις να επενδύσουν
στην Ελλάδα.
Πηγή:Newpost.gr

Στιγμιότυπο από την κατάθεση του στεφανιού στο μνημείο του αγνώστο στρατιώτη

Εκατόμβη νεκρών
από τον φονικό
σεισμό σε Αφγανιστάν
και Πακιστάν
Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των
7,5 βαθμών που συγκλόνισε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν και
έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Πακιστάν και την Ινδία.

Βραδινή βόλτα και... γαλλική μουσική για Τσίπρα - Ολάντ
Στον πολυχώρο Gazarte στο Γκάζι, βρέθηκαν για λίγες στιγμές χαλάρωσης ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ.
Οι δύο ηγέτες άκουσαν γαλλική μουσική, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η γαλλική πρεσβεία
στην Ελλάδα.
Έλληνες και Γάλλοι, αξιωματούχοι και άλλοι καλεσμένοι, βρέθηκαν στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
Ισχυρές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την γύρω περιοχή προκειμένου να προστατεύσουν τους
υψηλούς επισκέπτες στην περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 70 νεκρούς,
ωστόσο, νεότερος απολογισμός αναφέρει πως σκοτώθηκαν πάνω
από 180 άνθρωποι. Οι τραυματίεςανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ
εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Στο
Πακιστάν, τουλάχιστον 135 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα
με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η πακιστανική Αρχή
διαχείρισης των φυσικών καταστροφών έκανε λόγο για 43 νεκρούς,
προσθέτοντας ότι αναμένει να επιβεβαιωθούν πολλοί ακόμη
θάνατοι.
Ο στρατός από την πλευρά του επιβεβαίωσε τον θάνατο 123
ανθρώπων και κατέστησε γνωστό ότι περισσότεροι από 950
άνθρωποι τραυματίστηκαν.
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AHEPA NEWS Metropolitan Sotirios Participates
in International Conference

Supreme President
John Galanis concludes T
successful overseas trip.

S

upreme President John Galanis attended
the Region 10 workshop which was held in
Stuttgart Germany October 9-11. The Supreme
President was hosted by the European District
to a fabulous weekend of events which were
concentrated on the future of AHEPA in Europe.

Many chapters throughout Europe attended
the event. Chapters from Germany, Bulgaria,
France, Belgium and Greece attended the event.
Over 100 AHEPAns from Region 10 assembled to hear inspirational
words from our Supreme President.
Upon his return the Supreme
President was in New York to
attend the 2015 Athenagoras
Award presentation on October
17 to Ahepa member Joe
Biden, Vice President of the
United States. The award was
presented by AHEPA member Dr. Anthony Limberakis, National
Commander of the Archons of the Ecumenical Patriarchate during
the annual dinner hosted in NY.
On Sunday October 18 the Supreme
President was invited to the Gus
Cherevas Estia Pindus AHEPA
Chapter #326 in Flushing, NY
to receive a check in the amount
of $30,000 towards our national Project, the Rebuilding of St.
Nicholas Church at Ground Zero.
Past Supreme President Nicholas A. Karacostas (National Chairman
of the fundraising efforts) was host at the event held at the Greek
Orthodox Parish of St., Nicholas in Flushing, NY. Participants were
introduced to the good work of AHEPA in the community and internationally.
On Sunday evening
the Supreme President attended the
90th Anniversary
celebration of Trenton
AHEPA Chapter #72 in
Cinnaminson, NJ. 200
AHEPA family members attended the lavish event in celebration of
the chapters great history in the Order of AHEPA.

U.S. Congressman
Norcross Joins
the Hellenic Caucus
AHEPA welcomes news that U.S. Rep. Donald Norcross (D-NJ) has
joined the Congressional Caucus on
Hellenic Issues, announced Supreme
President John Galanis.
“We sincerely thank Congressman
Norcross for joining the Hellenic Caucus,” Galanis said. “We look forward
to working with him, and his staff, on
issues of importance to the American
Hellenic community. We also thank
the dedicated grassroots of Ahepans
from District Five, New Jersey, for their U.S. Rep. Donald Norcross
efforts.”
Membership in the Hellenic Caucus now stands at 131. Since
mid-July, eleven U.S. representatives have joined the Hellenic Caucus.
Congressman Norcross represents New Jersey’s First Congressional
District, which includes Cherry Hill. He is a member of the House
Armed Services Committee and the House Budget Committee.

he Government of Greece
organized an International Conference on “Religious and Cultural
Pluralism and Peaceful Coexistence
in the Middle East” (Athens, 18-20
October 2015).

The Minister of Foreign Affairs,
Mr. Nikolaos Kotzias, invited Metropolitan Sotirios to this conference
as a speaker. Participants at the
Conference included Ecumenical Patriarch Bartholomew, Patriarch Theodore of Alexandria, Patriarch
John of Antioch, Patriarch Theophilos of Jerusalem, Archbishop Chrysostomos of Cyprus, Archbishop
Ieronymos of Greece, Archbishop Anastasios of Albania and Archbishop Demetrios of America. Also
participating were Muslim leaders, foreign ministers of
various countries, diplomats, university professors and
others.
During the International Conference, Metropolitan
Sotirios attended a dinner and sat at the same table as
Prime Minister Alexis Tsipras, with whom he had a cordial conversation because they descend from the same
region in Greece. He also had a private audience with
the President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopis
Pavlopoulos; the Minister of Foreign Affairs, Mr. Nikolaos Kotzias; and, the Deputy Minister of Foreign
Affairs, Mr. Ioannis Amanatidis.
On the day following the Conference he visited Minister Olga Gerovasili, the designated government
spokeswoman, at the Maximos Mansion, who, like Prime Minister Tsipras, descends from the same
region as he does.

INTERNATIONAL CONFERENCE

“Religious and Cultural Pluralism and Peaceful Coexistence In the Middle East”
Athens, 18-20 October 2015
Presentation by His Eminence Metropolitan Sotirios of Toronto
Thank you, Mr. Chair. I thank the Government of Greece and the Minister of Foreign Affairs, Mr. Nikolaos Kotzias,
who invited me. It is well known that Canada fully respects human rights. It has an Office of Religious Freedom
and I am a member of its External Advisory Committee. Whatever I shall say, I say it in the name of the True God,
whose Grace I invoke to all.
1. There are three main monotheistic religions in the world: Judaism, Christianity and Islam; their combined followers make up more than half of the planet’s population. There are more than 4,000 religions and confessions in the
world.
2. There are also many people who believe in many ‘Gods’; even the Ancient Greeks who were exceptionally sophisticated, fashioned their ‘Gods’ according to their own likeness, causing division and war among the ‘Gods’.
3. Today, some faithful of monotheistic religions kill in the name of ‘God’ and thus they prove that their ‘God’ is a
pseudo-God.
4. There is only one true God and therefore one Truth; this God and this Truth must be taught to all people.
5. Leaders of monotheistic religions should consider this and strive to teach God’s Truth to all.
6. How do the leaders of monotheistic religions feel when people abandon their faith in God because these religions
do not teach the same God? Is it not the duty of these leaders to do everything possible to teach the people about the
one true God?
7. At a minimum, religious leaders have a duty to condemn, in the strongest possible terms, individuals or organizations who impose their will on other people, as some Islamists do, or kill, in the name of ‘God.’
8. It is also the duty of these leaders to teach tolerance among the people so that justice and peace will prevail for
all.
9. The current situation in the Middle East is unbearable. The Arab Spring, which was supported by the West, did
not produce positive results. Division and fighting persist with people suffering greatly; in Syria, hundreds of thousands have been killed or injured and fighting there has produced millions of refugees.
10. Tellingly, most refugees are attempting to immigrate to Western nations, with few choosing to go to rich, predominately Muslim countries. Why? The motivating reason I believe is because in Western nations human rights are
respected.
11. Media report and some government officials claim that among the refugees, Jihadists are infiltrating Western
countries with the aim to annihilate them; as a consequence, we see groups in many of these countries, including
Germany, protesting against refugees and the influence of some Islamic teachings.
12. One dangerous outcome of the multi-year conflict in the Middle East is the so-called ‘Islamic Caliphate’ or ISIS.
13. An American-led coalition is fighting ISIS which claims to govern by divine authority, does not recognize democratic institutions, discriminates against religious minorities and kills thousands in the name of a pseudo-God.
14. On a side note, is it not true that in some predominately Muslim countries followers of other religious are
obliged to pay more in taxes?
15. Unfortunately, now, there is emerging an unacceptable divide between the U.S.-led coalition and Russia regarding the fight against ISIS.
16. Terrorist groups and countries who harbour them and who do not respect the freedom and rights of all of their
citizens should be penalized; but by whom?
17. I would suggest that this role be taken upon by a revitalized and reformed United Nations.
18. Should the UN not be given additional powers to impose peace and justice when there is an unquestionable need
to do so?
19. A reformed UN is needed to take on this role, beginning with a restructured Security Council to eliminate the
ability of one veto member stopping international intervention in war-torn countries and to avoid conflicting approaches as we are witnessing between the U.S.-led coalition and Russia in Syria.
20. The will of nations, based on both number and population, should prevail and this should be led by the United
Nations.
21. No one should be naïve enough to think that this can be accomplished in short order but I believe that this is the
ideal solution and something all countries should strive for.
22. Until that time, though, it is the duty of all countries and religious leaders to ensure that tolerance, freedom and
human rights prevail for all people.
23. In closing, we see that with the advancement of science and technology, the planet is now a neighbourhood.
24. Humanity is God’s creation and all people are His children; therefore, if we desire peace and justice for all,
we must live as one family, in one neighbourhood, with leaders of countries, big and small, acting in harmony and
cooperation.
I thank you fervently.
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Γιατί οι τζιχαντιστές του ISIS έχουν τόσα TOYOTA;

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ,για να εξακριβωθεί γιατί τόσα
πολλά αυτοκίνητα της TOYOTA έχουν καταλήξει στα χέρια των τζιχαντιστών του ISIS.

Τα ημιφορτηγά της εταιρείας, και ιδίως τα Toyota Hilux και Toyota Land Cruisers, αποτελούν τα
μοναδικά σχεδόν οχήματα που
χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές στα
προπαγανδιστικά τους βίντεο στη
Συρία και τη Λιβύη.
Ο Mark Wallace, επικεφαλής
του Counter Extremism Project,
δήλωσε στο ABC NEWS ότι πια
τα συγκεκριμένα οχήματα της
TOYOTA έχουν μετατραπεί σε
μέρος του «σήματος κατατεθέν»
της οργάνωσης.
Η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία
από την πλευρά της υποστηρίζει ότι
δεν γνωρίζει πώς το Ισλαμικό Κράτος προμηθεύτηκε τα οχήματα.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο CNN ότι είναι αδύνατο για οποιονδήποτε κατασκευαστή
αυτοκινήτων να ελέγξει που καταλήγουν τα οχήματα, μετά την απόκτησή τους από τον πρώτο
αγοραστή.
«Η TOYOTA έχει αυστηρή πολιτική να μην πουλά αυτοκίνητα σε αγοραστές που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για παραστρατιωτικές ή εξτρεμιστικές ενέργειες,και έχουμε τη
σχετική τεχνογνωσία ώστε να βοηθήσουμε να αποτραπεί το ενδεχόμενο προϊόντα κατασκευασμένα από
εμάς να παραδοθούν προς παράνομη παραστρατιωτική χρήση».
Ο εκπρόσωπος του Ιράκ στις
ΗΠΑ δήλωσε στο ABC ότι
η κυβέρνηση θεωρεί πως το
Ισλαμικό Κράτος απέκτησε
εκατοντάδες εντελώς καινούρια
TOYOTA τα τελευταία χρόνια.
«Ρωτάμε τις γειτονικές μας
χώρες, από πού προέρχονται
αυτά τα αυτοκίνητα;»,ανέφερε.
Στα βίντεο του ISIS
εμφανίζονται ακόμα αυτοκίνητα
από άλλες εταιρείες, πάντα της
ανατολικής Ασίας, όπως η Mitsubishi,η Hyundai και η Isuzu
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Γιουβέτσι με κριθαράκι και μανιτάρια

Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία:
Studio Τσοκούνογλου
τηγάνι στο λάδι το σκόρδο για
-1 φλιτζάνι τόφου ή άλλο φυτικό
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
1 λεπτό και προσθέτουμε τα
τυρί τριμμένο
Μαγείρεμα 30 λεπτά
μανιτάρια. Συνεχίζουμε για 10 λεπτά

Φριτάτα
με ζυμαρικά
Συνταγή: Μάκης Γεωργιάδης, Styling: Elena Jeffrey, Food

styling: Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία:
StudioM.com
Υλικά για 4 άτομα. Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά

Υλικά
-500 γρ. ριγκατόνι πολύχρωμα
-200
γρ.
λουκάνικο
ψιλοκομμένο
-4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-2 κουτ. σούπας μουστάρδα
πικάντικη
-1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
-1 σφηνάκι ούζο
-8 αβγά χτυπημένα
-200 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
για το σερβίρισμα
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Βράζουμε σε άφθονο αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά 2 λεπτά
λιγότερο απ’ ό,τι γράφουν οι οδηγίες του πακέτου. Κόβουμε
σε μικρά κομμάτια το λουκάνικο και το βάζουμε σε βαθύ τηγάνι (που
μπαίνει και στον φούρνο) μαζί με το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι,
ανακατεύουμε και ροδίζουμε ελαφρά για 3 λεπτά. Προσθέτουμε
τη μουστάρδα, ανακατεύουμε, σβήνουμε με το ούζο κι αφήνουμε
για 2 λεπτά. Μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα τα ζυμαρικά στο
τηγάνι, ανακατεύουμε, ρίχνουμε το τριμμένο κεφαλοτύρι, τα αβγά
κι αλατοπιπερώνουμε. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 5 λεπτά
και μεταφέρουμε το τηγάνι σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C.
Ψήνουμε τη φριτάτα ζυμαρικών για 5 λεπτά ακόμα. Βγάζουμε από
τον φούρνο και αφήνουμε για 3 λεπτά να σταθεί προτού σερβίρουμε.
Tip Μπορούμε να προσθέσουμε μαϊντανό ή δυόσμο ψιλοκομμένο

και μερικά ντοματίνια κομμένα στη μέση.

Αρνάκι καπαμάς
Συνταγή: Δημήτρης Ανδρέου, Επιμέλεια - Food styling MIME.com,
Φωτογραφία: White Studio
Υλικά για 6 άτομα

Υλικά
-2 κιλά μπούτι αρνίσιο κομμένο
σε μερίδες
-6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-500 γρ. κρεμμυδάκια για στιφάδο
-2/3 φλιτζανιού κρασί κόκκινο
-1 κουτί ντομάτα ψιλοκομμένη
-1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
-3 ξυλαράκια κανέλα
-λίγα γαρίφαλα
-3-4 μπαχάρια
-500 γρ. πατάτες κομμένες σε
μεγάλα κομμάτια
-αλάτι, πιπέρι
Για το αβγολέμονο
-2 αβγά
-1 λεμόνι (τον χυμό του)
Eκτέλεση
Σοτάρουμε το κρέας και τα κρεμμυδάκια σε φαρδιά κατσαρόλα
με το ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές.
Προσθέτουμε τα μπαχάρια και σβήνουμε με το κρασί.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε την ντομάτα, τη ζάχαρη και
το αλατοπίπερο, σκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε για μιάμιση
ώρα. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις πατάτες, φροντίζουμε να
σκεπάζονται από τη σάλτσα και ψήνουμε για άλλη μισή ώρα.
Αν θέλουμε, σερβίρουμε το φαγητό μας σε αυτήν τη φάση,
διαφορετικά το αβγοκόβουμε ενσωματώνοντας σιγά σιγά στη
σάλτσα τα 2 αβγά που έχουμε χτυπήσει πολύ καλά με τον χυμό
του λεμονιού.
Tips: Αυτό το φαγητό είναι ιδανικό αν έχουμε καλέσει πολλά
άτομα για τραπέζι, αφού δεν χρειάζεται να σκεφτούμε για
συνοδευτικό. Μπορούμε να μαγειρέψουμε το κρέας από

την προηγουμένη και να προσθέσουμε τις πατάτες
στην κατσαρόλα την επόμενη ημέρα.

Υλικά
-500 γρ. κριθαράκι χοντρό
-400 γρ. ντομάτα τριμμένη
-3 σκελίδες σκόρδο
-1 φλιτζάνι λάδι
-1 ξυλάκι κανέλα
-750 ml ζωμό λαχανικών
-2-3 κλαδάκια θυμάρι φρέσκο
-500 γρ. μανιτάρια κομμένα σε
μέτρια κομμάτια

-αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση
Βράζουμε το κριθαράκι για 2-3
λεπτά λιγότερο από το χρόνο
που αναγράφει η συσκευασία,
σε αναλογία 1 προς 3,5 με
τον ζωμό λαχανικών, νερό
και αλάτι. Σουρώνουμε και
βάζουμε το κριθαράκι στην
άκρη. Τσιγαρίζουμε σε βαθύ

ανακατεύοντας και προσθέτουμε
την ντομάτα, την κανέλα, το θυμάρι,
αλάτι και πιπέρι. Βράζουμε τη σάλτσα
για 5-6 λεπτά και στη συνέχεια
την ανακατεύουμε με το κριθαράκι
και το βάζουμε σε ένα ταψάκι.
Πασπαλίζουμε με το φυτικό τυρί και
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180°C για 10 λεπτά.

Ξιφίας φιλέτο στο αλουμινόχαρτο

Βίδες με baby γαριδούλες

Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφίες: STUDIO Τσοκούνογλου (Eιρήνη Σωφρονιάδη)
Προετοιμασία 10 λεπτά-Μαγείρεμα 12 λεπτά-Υλικά για 4 άτομα

Συνταγή: Δημήτρης Ανδρέου,Επιμέλεια-food styling: MIME.
COM, Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Προετοιμασία 8 λεπτά
Μαγείρεμα 20-25 λεπτά
Υλικά για 5 παιδιά

Υλικά
-4 φέτες ξιφία (250 γρ.
η καθεμία)
-1/2 φλιτζάνι λάδι
-2 κρεμμύδια κομμένα σε
φέτες
-4 σφηνάκια κρασί λευκό
-1 κουτ. σούπας μουστάρδα
(λιωμένη μέσα στο κρασί)
-4 δαφνόφυλλα
-1/2 κουτ. γλυκού θυμάρι
-2 σκελίδες σκόρδο κομμένες
-αλάτι, πιπέρι
-4 κομμάτια λαδόκολα κομμένα τετράγωνα
-4 κομμάτια αλουμινόχαρτο κομμένα τετράγωνα
Eκτέλεση
Απλώνουμε τα αλουμινόχαρτα σε επιφάνεια εργασίας
και από πάνω τις λαδόκολες. Αλατοπιπερώνουμε
τα φιλέτα ξιφία και από τις δύο μεριές και τα
τοποθετούμε στα αλουμινόχαρτα. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 200°C. Ραντίζουμε τις φέτες
ψαριού με το λάδι, βάζουμε πάνω σε καθεμία από
1 δαφνόφυλλο, πασπαλίζουμε με θυμάρι, ρίχνουμε
από 1 σφηνάκι κρασί με μουστάρδα, βάζουμε μισή
σκελίδα σκόρδο και μοιράζουμε τα κρεμμύδια.
Κλείνουμε τη λαδόκολα και στη συνέχεια το
αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε το ψάρι για 12 λεπτά.

Gateau
μελιτζάνας
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Επιμέλεια: MIME.
com, Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Κλασικό πασχαλινό συνοδευτικό της νότιας
Γαλλίας
Υλικά για 8 άτομα

Yλικά
-500 γρ. βίδες
-250 γρ. γαρίδες baby
-6 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο
-2 ντομάτες ώριμες
ψιλοκομμένες
-1 κουτ. γλυκού
ζάχαρη
-3 κρεμμυδάκια
φρέσκα
ψιλοκομμένα
-3-4 κλωναράκια
άνηθο πολύ
ψιλοκομμένο
-αλάτι
Eκτέλεση
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδύ
τηγάνι και σοτάρουμε τις γαριδούλες,
ανακατεύοντας συνεχώς για 1 λεπτό (όχι
παραπάνω). Σβήνουμε με την ντομάτα,
προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, τη
ζάχαρη και το αλάτι, και χαμηλώνουμε
τη φωτιά. Σιγομαγειρεύουμε τη σάλτσα
σκεπασμένη για 15 λεπτά. Λίγο πριν
από το τέλος, προσθέτουμε τον άνηθο
(ψιλοκομμένο στο πολυμιξεράκι, όπως
και τα περισσότερα χορταρικά, καθώς
μερικά παιδιά αντιδρούν όταν τα
βλέπουν στο πιάτο τους). Παράλληλα,
έχουμε βράσει τις βίδες και τις
σερβίρουμε αμέσως με τη σάλτσα μας.
Tips: Οι μακαρονάδες είναι μια
καλή ευκαιρία να φάνε θαλασσινά
και τα παιδιά που δεν τα προτιμούν.
Προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε
στη συνταγή και 4-5 φρέσκα
καλαμαράκια ψιλοκομμένα.Οι φρέσκες
μικρές γαριδούλες της αγοράς είναι πιο
νόστιμες, πιο υγιεινές, κοστίζουν λίγο.

Υλικά
-6 μελιτζάνες τσακώνικες
-2 φέτες ψωμί χοντρές
-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
-3 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
-1/4 κουτ. γλυκού μπαχάρι τριμμένο
-2 φλιτζάνια γάλα
-3 κρόκοι + 3 ασπράδια αβγού
-5 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-½ φλιτζάνι τυρί κίτρινο τριμμένο
-6 φιλετάκια αντζούγιας σε ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε λεπτές φέτες. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε τηγάνι και
τις τηγανίζουμε ελαφρά. Στη συνέχεια, τις απλώνουμε σε απορροφητικό χαρτί
για να στραγγίξει το λάδι τους. Μουλιάζουμε το ψωμί στο γάλα. Ψιλοκόβουμε τις
μελιτζάνες, στύβουμε το ψωμί, τα ανακατεύουμε σε μπολ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά
(εκτός από τα ασπράδια) και αλατοπιπερώνουμε καλά. Κόβουμε το μείγμα με ένα
μαχαίρι σε μικρά κομμάτια. Χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να δέσουν. Αναμειγνύουμε
σιγά σιγά τα ασπράδια με το υπόλοιπο μείγμα χρησιμοποιώντας πλαστική σπάτουλα
Μεταφέρουμε το σύνολο σε βουτυρωμένο ταψί και το ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο, στους 200°C για 20 λεπτά.

Opinion: Justin Trudeau has Meet Sophie Gregoire-Trudeau, Justin Trudeau’s wife
restored my faith in Canada
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“A Canadian. Is a Canadian. Is a Canadian.” With all the political
commentary, articles, blog posts and tweets about Monday night,
truer words could not have been spoken by Justin Trudeau, our next
prime minister. I woke up Tuesday morning with my faith in the
future our beautiful nation restored, a smile on my face and my red
and white pride in my home and native land set aright.
My father immigrated to this beautiful nation in the early 1970s
with his life savings, wife, three-month-old daughter and a couple
of suitcases. It was his first time this side of the Atlantic. He landed
on Christmas Day, found an apartment and started a new life for his
family. He did as most of our families and ancestors did. He chose
a new home, built a new dream and worked hard to achieve it. It is
because of his, and the sacrifices of countless others, that our nation
is as diverse as it is beautiful, a mosaic of cultures intertwined in our
love and pride for our collective nation.
We grew up with a strong pride in being Canadian, in our nation’s
inclusiveness, empathy and tolerance. It was our identity first and
foremost. While we are ever so proud of our South Asian heritage,
we only know Canada as our home. We gathered with our Pakistani
friends and ate our biryani, samosas and chai while watching Saturday night hockey. I remember fondly that summer that I participated
in the Pakistan float of Montreal’s Canada Day parade wearing my
shalwar kameez (traditional clothing). I waved the Pakistan flag in a
parade where each float represented a different community; yet we
were all unified in celebrating our beautiful nation of Canada.
Monday’s election was unique. There was a fervency in the air. We
were on a mission to eradicate divisive, dogwhistle politics that had
begun to tarnish our impeccable reputation on the world stage. Stephen Harper’s disregard for aboriginals and disrespect for the Muslim community accomplished one beautiful result: Muslims and First
Nations went out to vote in droves. His lack of regard for the youth
vote drove the youth out to the polls. It was reminiscent of a certain
provincial election we recently experienced; that involving Pauline
Marois and the proposed Charter of Values. They may be two quite
different politicians, but their message was clear: divide and conquer.
But Canadians refused to fall prey to divisive rhetoric.
Our nation is unified in its diversity. We are as pluralistic as we are
polite. We are as diverse as we are talented in hockey. We live in
a nation where we celebrate our differences, not divide because of
them. We come together when times are tough, we help one another
and we do so with pride because that is what being Canadian is all
about.
By voting for change, we sent our message loud and clear: positivity
trumps negativity. The previous government attempted to divide us,
but as I sat on my couch, listening to Trudeau’s valiant acceptance
speech with goosebumps, my Canadian pride grew stronger with his
every word. He reiterated what we all know to be true, that Canadians “are kind, generous, open minded, optimistic and know in their
heart of hearts that a Canadian is a Canadian is a Canadian.” Thank
you Justin Trudeau.
Thank you.
Fariha Naqvi-Mohamed is editorial director and founder of CanadianMomEh.com. She lives in the West Island.

Sophie Gregoire-Trudeau has mostly stayed out of the limelight as her husband Justin Trudeau rose up the Liberal
ranks and led the party to a historic victory Monday night.
But now that the Trudeau family is moving back to 24 Sussex Dr., Gregoire-Trudeau will have to get used to constant attention – and scrutiny.
Here’s what you need to know about Canada’s newest “first lady.”
Her career
Gregoire-Trudeau studied commerce at McGill
University, thinking she would follow in her father’s
footsteps as a stockbroker. But after realizing that was
not the life for her, she switched to communications at
l’Université de Montréal.
After a few years in that field, she decided she wanted
to study radio and television and completed another
degree at École de radio et télévision Promédia in
Montreal. She then landed a job as an arts and culture
reporter.
A few months after marrying Trudeau, she was hired
as the Quebec cultural reporter for CTV’s etalk, where
she says the stories she enjoyed most were those about
celebrity charity work rather than gossip segments.
TJustin Trudeau, his wife Sophie Gregoire and their children Xavier and
Ella-Grace celebrate after he won the Federal Liberal leadership Sunday April 14,
Struggles with bulimia
2013 in Ottawa. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld
Gregoire-Trudeau has been open about her struggle with
bulimia, which she says started when she was about 17. The illness continued until Gregoire-Trudeau was in her
early 20s, when she eventually reached out to her mother for help to get into treatment.
Gregoire-Trudeau has been speaking out about eating disorders, as well as other issues she’s passionate about,
including women’s self-esteem and violence against women.
“I’ve had my own issues that I’ve put forward, and have advocated for the past 12 to 13 years,”Gregoire-Trudeau
told CTV’s Question Period last weekend. “And a lot of them are focused on self-esteem in young women.”
How she and Trudeau met
Sophie grew up as an only child in the same affluent Montreal neighbourhood of Mont-Royal, where the Trudeau
boys lived. She went to school with Trudeau’s younger brother, Michel, who died in an avalanche in 1998, but only
knew Justin as her friend’s older brother.
In June 2003, Trudeau and Gregoire met again at a Montreal Grand Prix charity ball, where they were co-hosts of
the event. They began dating a few months later, became engaged in October 2004, and married in May 2005.
Her family
The couple’s first child, Xavier James, was born in October, 2007, and a daughter, Ella Grace, followed in February,
2009. The couple had son Hadrien in March, 2014.
Gregoire-Trudeau has been a stay-at-home mother for several years and says she lives a normal life of making her
kids’ lunches, walking them to school, and cuddling in bed on weekend mornings.
Gregoire-Trudeau has said she wants her children to grow up bilingual as she and Trudeau did, so she makes a point
of always speaking to her children in both French and English.
Charity work
In 2006, Gregoire-Trudeau travelled with her mother-in-law, Margaret Trudeau, to Ethiopia as part of WaterCan
(now called WaterAid), a Canadian charitable organization that builds wells in underserved African villages. That
trip was documented in a CTV special called “A Window Opens: Margaret and Sophie in Ethiopia.”
Gregoire-Trudeau has also served as national ambassador for Plan Canada’s “Because I am a Girl” initiative, the Canadian Cancer Society, the Dove Pay Beauty Forward, the Canadian Mental Health Association, and other charities.
She told CTV’s Question Period that gender equality and children’s rights remain issues that are “close to her heart.”
She has also spoken out about the condition of Canada’s aboriginal communities and the need for an inquiry into
missing and murdered aboriginal women – all issues that she promised to push forward if her husband was elected
prime minister.
Her love of yoga and music
Gregoire-Trudeau has long been dedicated to the practice of hatha yoga, which she began studying in 2006, before
her first son was born.
Since then, she has completed her yoga instructor training and certification to become a children’s yoga teacher.
In her younger days, Gregoire-Trudeau studied classical flute and guitar and danced ballet, jazz, as well as African
dance.
Her vow to remain grounded
In the week before election day, Gregoire-Trudeau told CTV that even if her husband was elected prime minister,
things would not change much for her, and that she and her family would remain “real and authentic and grounded.”
“Around us will change. But within, we’ll stay who we are,” she said.
And as for how she plans to protect her children from the attacks her husband will likely face, she said, “You learn
to distance yourself from the criticism.
“…We have taught our children that meanness gets you nowhere in life.”

8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ,
άδικο πέναλτι Αρετόπουλου,
άφαντος ΠΑΟ ως το 70’
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/10/20
Ο ΠΑΟΚ ήταν συνολικά
καλύτερος του Παναθηναϊκού
στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής
της Σούπερ Λιγκ, η νίκη
του με 3-1 μπορεί να κριθεί
δίκαιη βάσει εικόνας, αλλά οι
φιλοξενούμενοι έχουν κάθε
δίκιο να διαμαρτύρονται για το
πέναλτι 1-0 στο 28’, το οποίο
ήταν φάουλ εκτός περιοχής!
«Περίπατο» έκανε στο πρώτο
ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Αν και
δεν έφτασε σε εξαιρετικά

επίπεδα απόδοσης με το
πρακτικό και αποτελεσματικό
παιχνίδι του έφτασε δυο φορές
στο γκολ απέναντι σε μια
αποδιοργανωμένη άμυνα και
ήδη στο 31’ είχε βάλει γερές
βάσεις νίκης με τα δυο γκολ που
σημείωσε.
Το πρώτο με πέναλτι του
Μπερμπάτοφ στο 28’, πέναλτι
που κέρδισε με λάθος υπόδειξη
του ρέφερι Αρετόπουλου από το
σπρώξιμο του Ταυλαρίδη στον
Ροντρίγκες, λίγο έξω από τη

γραμμή της μεγάλης περιοχής
και το δεύτερο τέσσερα λεπτά
αργότερα με κοντινό σουτ
του Ροντρίγκες, σε δεύτερη
προσπάθεια μέσα από την
αποσβολωμένη άμυνα του ΠΑΟ.
Στο σημείο αυτό ο «Δικέφαλος»
έχασε τον Μπερμπάτοφ
(τραυματισμένος) που
αντικαταστάθηκε από τον
Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη πάρει
“στροφές” και στο 42’ μετά από
κόρνερ του Μακ, ο Πορτογάλος
αμυντικός Μιγκέλ Βίτορ,
έστειλε με κεφαλιά την μπάλα
στα δίχτυα του Στιλ.
Η Τούμπα είχε “ανάψει”
και η γηπεδούχος ομάδα
αναπτερωμένη έπαιζε με
ρυθμό, ταχύτητα και διαρκή
επιθετικότητα. Ο ΠΑΟ, χωρίς
πλάνο, μετά το πρώτο γκολ του
ΠΑΟΚ, παρουσίαζε σταδιακά
σημάδια αποδιοργάνωσης
και μόνο η λήξη του πρώτου
ημιχρόνου ήταν δυνατό
να σταματήσει αυτή την

ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ!
Ρεκόρ με «μπέμπηδες»
Ο Ολυμπιακός τα «σπάει» σε
Ελλάδα και Ευρώπη έχοντας τον
μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από
τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες! Το
project των «ερυθρολεύκων».
Τι ν’ αναλύσεις που δεν έχει...
αναλυθεί για τον φετινό
Ολυμπιακό; Για τα... μικρά
καθημερινά θαύματα του Μάρκο
Σίλβα; Για τα ρεκόρ που σπάει κάθε
εβδομάδα στο πρωτάθλημα; Για
τις υπερβάσεις που πραγματοποιεί
στην Ευρώπη. Ολα είναι εντυπωσιακά. Γίνονται όμως ακόμα πιο εντυπωσιακά αν αναλογιστεί κανείς
πως μιλάμε για την πιο νεανική 11αδα (σύμφωνα με το τελευταία αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα) στο
πρωτάθλημα. Για ν’ ακριβολογούμε την δεύτερη πιο νεανική πίσω μόνο από τον Πανιώνιο...
Είναι εκπληκτικό πως ο Μάρκο Σίλβα αλλά και συνολικά ο οργανισμός-Ολυμπιακός κάνει
πρωταθλητισμό με τους περισσότερους παίκτες στην 11αδα γεννημένους από το ‘90 και μετά. Αρχικά
για την διοίκηση που εμπιστεύεται ποδοσφαιριστές ηλικίας 21 έως 25 ετών και στη συνέχεια ο
προπονητής ο οποίος έχει καταφέρει να έχει 10 νίκες σε 11 παιχνίδια με «μπέμπηδες».
Μετά το τέλος λοιπόν της 8ης αγωνιστικής βρήκαμε τους μέσους όρους των 11αδων και των 16 ομάδων
της Σούπερ Λίγκας. Κι αποδείχθηκε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον δεύτερο μικρότερο μόνο πίσω από
τον Πανιώνιο (με τους Νεοσμυρνιώτες να έχουν περιορισμό μεταγραφών).
Οι Μ.Ο. των 11αδων της 8ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας
Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2
Ατρόμητος: 30 χρόνια, 6 μήνες, 2 μέρες (η πιο... ηλικιωμένη 11αδα)
Ολυμπιακός: 25 χρόνια, 0 μήνες, 31 μέρες

Στις καθυστερήσεις η Βέροια πήρε τη νίκη στη Νέα Σμύρνη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/10/2015
Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η Βέροια ανέτρεψε προγνωστικά και δεδομένα, παίρνοντας τη νίκη μέσα στη
Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου με 1-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας.
Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν μπόρεσε να βρει λύσεις κόντρα
στην καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων, και η Βέροια, στη μοναδική, ουσιαστικά, ευκαιρία της βρήκε
το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Θωμά Ναζλίδη, στην τελευταία φάση του αγώνα!
Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανιώνιος είχε την υπεροχή, αλλά ήταν φλύαρος και δύσκολα έφθανε σε απόσταση βολής,
κόντρα στην καλά οργανωμένη άμυνα της Βέροιας.
Οι δύο ομάδες με πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις τους, έδιναν μάχη στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τους
γηπεδούχους να πασχίζουν να βρουν διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα. Τελικά το 45λεπτο έληξε χωρίς ιδιαίτερες
συγκινήσεις, με τον Πανιώνιο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς όμως ουσία.
Στην επανάληψη η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη μπήκε πιο δυνατά και άρχισε να πιέζει την άμυνα της Βέροιας.
Και πάλι αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες μόλις έφθανε στο ύψος της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων.
Από την πλευρά της η Βέροια, όσο περνούσαν τα λεπτά, οπισθοχωρούσε έχοντας ως πρώτο μέλημα της να κρατήσει
το μηδέν στην εστία της. Ολα έδειχναν πως το ματς θα έληγε ισόπαλο, αλλά στις καθυστερήσεις η ομάδα του
Γεωργιάδη ανέτρεψε τη ροή και πήρε μια σπουδαία νίκη, με τον Ναζλίδη να εκμεταλλεύεται τα λάθη της άμυνας και
να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Συγκεκριμένα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων!
Ο διαιτητής του αγώνα, Τάσος Παπαπέτρου, έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Μπουμάλ, Τασουλή, - Ετζενγκέλε,
Ναζλίδη, Κόλα, Λόπεζ.
Πανιώνιος (Ουζουνίδης): Παπαδόπουλος, Οικονόμου, Μπακασέτας (79’ Χαλκιαδάκης), Μπουμάλ, Χατζηισαΐας,
Κόρμπος, Σιώπης, Βλάχος, Καραμάνος (67’ Βιγιάλμπα), Τασουλής, Ανσαριφάρντ.
Βέροια (Γεωργιάδης): Λόπεζ, Αραγονές, Γιαννούλης, Πούγγουρας, Ετζενγκέλε, Αμπντισαλάμ, Βεργώνης (46’ λ.τ.
Μαραγκός), Νέτο (89’ Μαγέφσκι), Αμπντούν (59’ Γιουσούφ), Ναζλίδης, Κόλα.

αγωνιστική του αποσύνθεση.
Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ
μπήκε πάλι δυνατά και
επιθετικά και στο 56’ από
σέντρα του Ζάϊρο και κεφαλιά
του Μακ, ο Στηλ αναγκάστηκε
να απογειωθεί για να διώξει
τον κίνδυνο από το ενδεχόμενο
ενός ντροπιαστικού τέταρτου
τέρματος.
Στο πρώτο δεκάλεπτο του
δεύτερου ημιχρόνου, ο
Παναθηναϊκός προσπάθησε να
πετύχει ένα γρήγορο γκολ που
θα τον ξανάβαζε στο παιχνίδι
αλλά δεν τα κατάφερε. Από
εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πήρε
ξανά τον πλήρη έλεγχο, πίεσε
αναγκάζοντας τους αντιπάλους
του σε λάθη και έφτασε
αρκετές φορές σε φάσεις για να
διευρύνει το σκορ.
Τελικά μια λάθος εκτίμηση του
Λέοβατς στο 73′, έφερε ένα
πέναλτι για τον Παναθηναϊκό ο

οποίος με τον Καρέλη μείωσε
σε 3-1. Οι “πράσινοι” όμως
δεν είχαν κουράγιο για κάτι
παραπάνω.
Διαιτητής: Αρετόπουλος
Κίτρινες: Βίτορ 44′, Τζαβέλλας
47′, Λέοβατς 73′, Μακ 84′ /
Ταυλαρίδης 27′
ΠΑΟΚ (Ιγκόρ Τούντορ): Γλύκος,
Βίτορ, Κόστα, Τζαβέλλας,
Σάμπο (Χαρίσης 71′), Τζιόλης,
Ροντρίγκεζ, Λέοβατς, Μακ,
Ζάιρο (Αθανασιάδης 82′),
Μπερμπάτοφ (Πέλκας 30′).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιάννης
Αναστασίου): Στιλ, Νάνο,
Θελάντερ, Ταυλαρίδης,
Μαρινάκης, Αμπέιντ (Πέτριτς
83′), Κουτρουμπής (Κλωναρίδης
62′), Ζέκα, Ατζαγκούν, Καρέλης
(Λαγός 82′), Μπεργκ.
Πηγή:Αθλητικά νέα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΓΝΩΜΗ»

Αγαπητέ Κώστα,

Δεν σου έχω μιλήσει για καιρό αλλά δεν κρατήθηκα όταν
διάβασα το περιβόητο άρθρο της εφημερίδας, φύλλο
Οκτώβρη 2015, σελίδα 5, ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ από τον
ανώνυμο αρθρογράφο που είναι ολοφάνερο πως ζει ακόμα
στο σκοταδισμό του 15ου αιώνα κι όχι στον 21ο που με
ένα κλικ μιλάς σε κάποιον άνθρωπο στην άλλη μεριά του
κόσμου.
Είναι λυπηρό να διαβάζει κανείς τέτοιες μαλ@#ίες, τέτοια
σαθρά επιχειρήματα και τέτοιες παραλογίες που θυμίζουν
ασθενείς σε σάκκους κι είναι ακόμα περισσότερο λυπηρό
να διαπιστώνεις ότι υπάρχουν ακόμα αγαθοί τω πνεύματι
που ακολουθούν αυτά τα ανώνυμα ανθρωπίδια στους
παράλογους τους διαλογισμούς!
Τελευταία θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι επίσης λυπηρό
για μια εφημερίδα σαν την ΓΝΩΜΗ να δημοσιεύει τέτοιες
μαλ@#ίες και να τις ονομάζει: ΝΕΑ.
Με εκτίμηση
Μανώλης Αλυγιζάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ο Μήτσιος και το όνειρο
της μάνας του
Ετοιμάζονται οι αλεξιπτωτιστές
για την πρώτη τους πτώση...
Πγδάνε όλοι και μένει ο
Μήτσιος... οπότε, του λέει ο
λοχαγός: ‘Αντε ρε! Πήδα!
-Αντε ρε! Πήδα!
-Δεν πηδάω...
-Γιατί ρε...;;;
-Eίδε όνειρο η μάμα μου. Ότι το
αλεξίπτωτο δεν θ’ ανοίξει...
-‘Ελα ρε που πιστεύεις στα
όνειρα πήδα! Πήδα λέμε να
τελειώνουμε!
-Της μάνα μου τα όνειρα
βγαίνουν!
- Μου τα έπρηξες! Ά σου δώσω
το δικό μου θα πηδήξεις;
- Bεβαίως κύριε λοχαγέ...
Πηδάει λοιπόν ο Μήτσος με
το αλεξίπτωτο του λοχαγού κι
αυτό ανοίγει κανονικά... ¨Οπως
κατέβαινε, βλέπει να φεύγει
βολίδα προς τα κάτω ο λοχαγός
με κλεστό το αλεξίπτωτο,
φωνάζοντας;
-«Γα..ώ τη μάνα σου
ΜΗΤΣΟΟΟΟΟΟΟΟ».
***

Αγαπητέ Μανώλη,
Ευχαριστούμε για τις απόψεις σου και τις σεβόμαστε. Όμως
το «ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ» δεν είναι ΝΕΑ της «ΓΝΩΜΗΣ» ούτε
τα γραφόμενα αντιπροσωπεύουν και τις δικές μας ιδέες.
Πάντως ευχαριστούμε για την επιστολή σας.
Με εκτίμηση
Κώστας Καρατσίκης

Omeros Association of BC
Σύλλογος Αττικής και νήσων του Αιγαίου

Αγαπημένα μας μέλη,

Στις 10 Νοεμβρίου ο Όμηρος διοργανώνει Βραδιά
Bowling (10 Pin).
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι φυσικά να προσφέρουμε μια
βραδιά διασκέδασης και ξεγνοιασιάς για τα μέλη μας, κυρίως όμως
αποσκοπούμε στο να προσελκύσουμε τις νέες και τους νέους της
κοινότητάς μας, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να προσφέρουν
έναν τόνο φρεσκάδας και ανανέωσης στο Σύλλογό μας.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 είδη πίτσας, αναψυκτικά, 2 ώρες
bowling καθώς και το κόστος για την ενοικίαση των απαραίτητων
παπουτσιών. Έχουμε αρκετό χώρο για 60 παίκτες μόνο (10 lanes). Γι
αυτό όσοι θέλετε να περευρεθείτε θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή
όσον το δυνατόν το συντομότερο.
Παρακαλούμε τηλεφωνήστε ή στείλτε μύνημα στο (604) 8805428 (Ελένη) η στείλτε εμαιλ στο: omeros.hca.bc@gmail.com. Θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Είναι μια καλή ευκαιρία να μαζευτούμε μικροί και μεγάλοι και να
διασκεδάσουμε παίζοντας μπόουλινγκ. Δεν χρειάζετε να ξέρεις
να παίζεις αρκεί να έχεις την διάθεση να περάσεις μερικές ώρες
ευχάριστα.

Τοποθεσια :
REVS Bowling & Entertainment
5502 Lougheed Highway
Burnaby

Δίπλα στο σταθμό Holdom του Skytrain.
Ωρα: 7 MM
Κόστος :
Για νέους και νέες μέχρι 18 χρονών ειναι δωρεάν
Για μέλη η μη μέλη του συλλογου άνω των 18 χρονών είναι $15.

Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί και να γίνουμε όλοι μια μεγάλη
παρεούλα!!!

Πέντε γυναίκες που μένουν στην
ίδια πολυκατοικία εμφανίζονται
στο δικαστήριο κατηγορώντας
η μια την άλλη για διατάραξη
κοινής ησυχίας..
Προσπαθούν όμως να μιλήσουν
όλες μαζί, επικρατεί ένα χάος
και κάποια στιγμή ο πρόεδρος
χάνει την ψυχραιμία του:
- Σιωπή! τους φωνάζει, δεν
γίνεται να μιλάτε όλες μαζί! Θα
ακούσω πρώτα την μεγαλύτερη.
Νεκρική σιγή στην αίθουσα.
***
Ένας καθηγητής πανεπιστημιου
Ένας καθηγητής πανεπιστημίου,
βοτανολόγος,ερευνούσε την
φύση σ’ένα χωριό. Ξαφνικά
πιάνει μια τρομακτική καταιγίδα
και μουσκεμένος όπως είναι
χτυπάει την πρώτη πόρτα
που βλέπει. Του ανοίγει μια
κυρία που οάντρας της έλειπε
μετανάστης χρονιά. Τον βάζει
μέσα, τον περιποιείται, του δίνει
στεγνά ρούχα και τουβάζει να
φάει. Αφού φάγανε τον οδήγησε
στο δωμάτιο του και τον ρώτησε
αν χρειάζεται κάτι άλλο...

αντίθετο.
Και η κυρία του απαντάει:
Α, μην τους βλέπετε έτσι. Ο
ένας πηδάει, οι άλλοι είναι
πανεπιστημιακοί!!!
Απίθανες απαντήσεις μαθητών
σε διαγωνίσματα!
Το τετράγωνο της υποτείνουσας
ισούται, αλλά όχι πάντοτε.
(Γυμνάσιο Καλαμάτας)
- Η επανάσταση στις Ινδίες
είχε αρχηγό και σύμβολο το
Γάντι του Μανχάταν. (Από
Έκθεση μαθητή του Γυμνασίου
Ζωγράφου, 1990)
- Ο πρατήρας είναι λέξη
δυσανόητη, δηλ. με δυο έννοιες.
Μια όταν είναι σε ηφαίστειο και
μια όταν δουλεύει σε πρατήριο.
(Γυμνάσιο Αθήνας)
- Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω
τον λαγό. Παθητική φωνή: Ο
λαγός με κυνηγάει. (Γυμνάσιο
Κορίνθου)
- Για να καταπολεμήσει
την βραδυγλωσσίαν του ο
Δημοσθένης μπούκωνε το
στόμα του με χαλίκια κι έτσι
όταν μιλούσε κανείς δεν
καταλάβαινε τι έλεγε. Με τον
καιρό τον συνήθισαν όλοι
έτσι μπουκωμένο και δεν του
έδινε κανείς σημασία. Πέθανε
τρελός στα Κύθηρα με το στόμα
μπουκωμένο. (Από γραπτό
στην Ιστορία, Γυμνάσιο Νέου
Φαλήρου, 1988).
- Οι βιταμίνες βρίσκονται
ακριβώς ανάμεσα από τις
αλφαμίνες και τις γαμαμίνες.
(Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

- Ο Κουστώ είναι ένας
σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά που
δεν κατοικούσε στην Ιθάκη, και
για το λόγο αυτό οι περιπέτειές
του δεν λέγονται Οδύσσειες,
αλλά Κουστωδίες. (Γραπτό
υποψηφίου για τη Σχολή
Αστυνομίας)
- Η μάνα του Ρασπούτιν
ήτανε η ρασπουτάνα,
τεραστίων διαστάσεων Ρωσίδα
της Σιβηρίας. (Γυμνάσιο
Καρδίτσας).
- Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη
γεωμετρία για να αποφύγουνε
την άλγεβρα που ήτανε
αράπικη.
- Ερώτηση: «Τι γνωρίζεις
για την ιστορική περίοδο του
Διαφωτισμού»;
Απάντηση: «Διαφωτισμό
είχαμε όταν στη Γη είχε πολύ
φως και καθόλου νύχτα».
- Η βαρύτητα είναι πιο δυνατή
το Φθινόπωρο. Τότε βλέπουμε
τα μήλα να πέφτουν ομαδικά.

- Το ακριβώς αντίθετο της Αγίας
Τριάδας είναι η Διαβολική
Τριάδα, πυρ, συν γυναιξί
και θάλασσα. Πράγματα του
Σατανά. (Λύκειο Ξάνθης)

- Ατρόμητος ο Έλλην
Στρατάρχης, κοίταξε κατάματα
τον εισβολέα και με τα λίγα
περσικά που ήξερε του είπε:
Μολών Λαβέ.

- Η μπανάνα στα ελληνικά
γράφεται όπως και στα αγγλικά,
δηλαδή με ένα μπα και δύο
να.(Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Τα 6 χαρακτηριστικότερα
ζώα του Βόρειου Πόλου είναι
3 αρκούδες και 3 φώκιες.
(Γυμνάσιο Αθήνας)

‘’Οχι, εμείς οι πανεπιστημιακοί
είμαστε ολιγαρκείς,έχουμε τα
βιβλία,τις σημειώσεις μας.....’’

- Ερώτηση 1: Τι γνωρίζεις για
τη «Στάση του Νίκα»;
Απάντηση: Παλιά είχαν μια
στάση κι εκεί νίκησαν, γι΄αυτό
την είπαν «Στάση του Νίκα».

‘’Κάλως ‘’απάντησε εκείνη
κι’έφυγε.
Μέτα από μια ώρα και αφού
σκεφτόταν ότι μετά από τόσα
χρόνια ήταν πάλι ένας άντρας
σπίτι της, φοράει ένα σέξι
νυχτικό και πάει να τον ρωτήσει
αν θέλει κάτι....

- Ερώτηση 2: «Τι γνωρίζετε για
τις εικονομαχίες»;
Απάντηση: «Εικονομαχίες ήταν
οι μάχες που έκαναν οι λαοί για
τις εικόνες. Όποιος κέρδιζε τη
μάχη κέρδιζε και τις εικόνες».
(Γυμνάσιο Αθήνας)

‘’Όχι,εμείς οι πανεπιστημιακοί
είμαστε ολιγαρκείς, έχουμε τα
βιβλία,τις σημειώσεις μας....
‘’Κάλως’’,απάντησε κι’έφυγε.
Το ίδιο σκηνικό έγινε άλλες δυο
φορές, αλλά μάταια.
Το άλλο πρωί καθώς έτρωγαν
πρωινό στην άυλη με τα
αρνάκια,τα κατσικάκια και
τα λοιπά ζώα, ο καθηγητής
παρατηρεί ότι υπάρχουν 2 κότες
και 10 κοκόρια. Περίεργος
ρωτάει γιατί οι κόκορες είναι πιο
πολλοί από τις κότες ,και όχι το

Πούσκας, ο Λένιν, ο Τρότσκι
και ο Ιβάν ο Τρομακτικός.
Από την ποίηση αυτή σώζεται
σήμερα η Σιβηρία με την
παγωμένη λίμνη των Κύκλων
που ο Τσακ Κόφσκι την έκανε
παλέτα. (Γραπτό μαθητή σε
εξετάσεις για την Ιστορία,
Γυμνάσιο Κορίνθου, 1988)

- O Ε. Λύτης και ο Σ. Εφέρης
είναι και οι δύο Έλληνες
ποιητές κατηγορίας νόμπελ.
(Γυμνάσιο Αργοστολίου)
- Οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν
από τον Σινά και παραδόθηκαν
στον Μωυσή στην Πλάκα. Ήταν
όλες πέτρινες, αλλά σαφέστατες.
(Γραπτό υποψηφίου για τη
Σχολή Αστυνομίας)
- Και οι Ρώσοι ανέδειξαν
μεγάλους ποιητές όπως ο

Τελευταία μέρα των διακοπών
για ένα ζευγάρι που είναι στην
ρεσεψιόν για να πληρώσει. Του
λεει λοιπόν ο ρεσεψιονίστ
- Ολα μαζί, σύνολο 53.000 δρχ.
για την διαμονή.
- Α, ωραια γυναίκα πάλι τζάμπα
την βγάλαμε, λέει ο άντρας.
- Μην βιάζεστε έχετε ακόμα
30.000 δρχ. για την πισίνα, λέει
ο ρεσεψιονίστ.
- Μα εμείς δεν πατήσαμε καν
στην πισίνα...
- Δεν μας ενδιαφέρει κύριε, η
πισίνα εκει ήτανε, ας πηγαίνατε!
- Τέλος πάντων...
- Επίσης 25.000 δρχ. για το
γυμναστήριο.
- Μα εμείς ούτε καν απ’ έξω
περάσαμε!
- Δεν μας ενδιαφέρει κύριε, εκεί
ήταν, ας πηγαίνατε.
- Ας είναι, τι να γίνει ρε
γυναίκα.
- Α, και τελος 20.000 δρχ. για το
πάρκινγκ.
- Μα εμείς ουτε καν ποδήλατο
δεν έχουμε.
- Δεν μας ενδιαφέρει κύριε,
εμείς πάντως το είχαμε στην
διαθεσή σας.
- Ωραία θα στα πληρώσω όλα
αυτά αλλά και εσύ θα μου
δώσεις 200.000 δρχ. επειδή
γά@@σες την γυναίκα μου.
- Μα τι λέτε κύριε, εγώ ούτε
καν την άγγιξα.
- Α, δεν μας ενδιαφέρει κύριε,
εμείς εδώ την είχαμε, ας την
γαμ@@σες.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ. ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Μ

ε κάθε επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος η 28η Οκτωβρίου 1940 από την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ την Κυριακή 25η Οκτωβρίου 2015, στον
Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου Δημητρίου. πρωτοστάτησαν στη λειτουργία και στη Δοξολογία
οι Πρωτοπροσβύτεροι Δημήτριος Παρτσάφας και π. Δορώθεος Τρυφωνόπουλος και ο ιερέας π.
Τιμολέων Πράττας, ιερέας της εκκλησίας. Στη δοξολογία παρευρέθηκe o Γενικός Πρόξενος κ. Ηλίας
Κρεμμύδας,ο Προξενικός Λιμενάρχης Πλοίαρχος Λ.Σ, κ. Χαράλαμπος Μουζάκης, η Επίτιμος Πρόξενος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Τασούλα Berggren, η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του
Βανκουβερ κα Έφη Κερασιώτη,
ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ κ. Κώστας Νικολάου,
η Αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου
Αγίου Γεωργίου κα Λιζέτ Πάπας,
η Πρόεδρος Φιλοπτώχου των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
Ελένη Τσεμπερλή, ο Κυβερνήτης
ΑΧΕΠΑ της Βρετανικής
Κολομβίας κ. Γεώργιος Βασσίλας
και προέδροι ελληνικών
οργανώσεων. Μαθητές και
μαθήτριες στο πέρας της Θείας
Λειτουργίας τραγούδησαν τους
εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και
του Καναδά.
Μετά το τέλος της δοξολογίας η Ελληνική Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ πρόσφερε γεύμα
στους επισήμους και στους εκκλησιαζόμενους που παρευρέθηκαν για να παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα της ημέρας, που είχαν ετοιμάσει μαθητές και μαθήτριες του σχολείου της Κοινότητας όπου
τραγούδησαν και απήγειλαν ποιήματα σχετικά με την ιστορική ημέρα. Ο πρόεδρος της κοινότητας κ.
Κώστας Νικολάου σύστησε τους καλεσμένους και ζήτησε από τον Γενικό Πρόξενο κ. Ηλία Κρεμμύδα
να μιλήσει για την εορταστική αυτή ημέρα. Ο κ. Κρεμμύδας, ευχήθηκε χρόνια πολλά στους ιερείς,
ευχήθηκε χρόνια πολλά στην εκκλησία στον Άγιο Δημήτριο, και σε όλους τους εορταζόμενους,
υπενθυμίζοντας σε όλους και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια
απευθύνθηκε στα παιδιά στα Αγγλικά για να τους εξηγήσει γιατί θα πρέπει να είναι υπηρήφανα για την
ιστορία τους. Στη συνέχεια μίλησε ο καθηγητής κ.Αθανάσιος Μπράβος για το ιστορικό της ημέρας και
χειροκροτήθηκε θερμά απ’ όλους. Το γεύμα ήταν δωρεάν της κας Κατερίνας Τσουκαλά.
Κώστας Καρατσίκης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Με μεγαλοπρέπεια και πλήθος κόσμου, γιορτάστηκε και εφέτος η Εθνική
εορτή της 28ης Οκτωμβρίου στο Τορόντο, υπό την αιγίδα της ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο και του Greektown on the Danforth BIA.
Η παρέλαση έγινε σήμερα, στις 25 Οκτωμβρίου, 2015) ξεκινώντας
από το Eastern High School, 16 Phin Ave. (Donlands & Danforth), και
καταλήγοντας στην οδό Broadview & Danforth.
Η παρέλαση ξεκίνησε περί την 1μμ, με τα μέλη των Οργανισμών και των
Συλλόγων που έλαβαν μέρος, ντυμένους με τις παραδοσιακές ενδυμασίες,
και κρατώντας Ελληνοκαναδικές σημαίες.
Την Κοινότητα εκπροσώπησε ο κ. Νίκωνας Γεωργακόπουλος, ο Πρόεδρος
του Greektown on the Danforth BIA, κ. Ντίνος Βοϊδονικόλας, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο κ. Α. Ιωαννίδης, ο Γεν. Πρόξενος
της Κύπρου, η Δημ. Σύμβουλος κα Μαίρη Φραγγεδάκη, εκπρόσωποι της
εκκλησίας, ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. Κάρρας, ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Κοινότητας, o Patrick Brown, Leader του PC κόμματος του
Ontario και πολλοί άλλοι, Καναδοί και Έλληνες.

Φωτογραφίες και Ρεπορτάζ : Peter Galiatsos

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το 11ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών
Χορών έγραψε τη δική του ιστορία!
μεγάλων, ήταν αυτές που
δικαίωσαν όλους για το τελικό
αποτέλεσμα και απέδειξαν
για μία ακόμα φορά οι 2500
χορευτές, ενώνοντας τα χέρια
τους πως η δύναμη της ενότητας
του Ποντιακού Ελληνισμού
είναι μεγάλη και απαραίτητη!

Το 11ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ
Ποντιακών Χορών ανήκει πλέον
στο παρελθόν. Για δεύτερη
φορά η καρδιά του Ποντιακού
Ελληνισμού με τη μεγάλη γιορτή
της νεολαίας, χτύπησε στην
Κοζάνη.
Ο πολιτιστικός αυτός θεσμός

αφιερωμένο στην μνήμη
των αειμνήστων Ποντίων,
ακαδημαϊκού Πολυχρόνη
Ενεπεκίδη και μεγάλου
πολιτικού ανδρός και ιατρού
Ιωάννη Πασαλίδη.
Παρά την πρωτοφανή
οικονομική κρίση που

Με την είσοδο των λαβάρων
των Ποντιακών Συλλόγων
και τη φωνή του Γιάννη
Κουρτίδη, κρατώντας ένα μικρό
κοριτσάκι, και τραγουδώντας
το “Την Πατρίδα μ’ έχασα
πραγματοποιήθηκε η έναρξη του
φεστιβάλ αποσπώντας το θερμό
χειροκρότημα των 4000 και
πλέον θεατών και χορευτών.
400 και πλέον χορευτές έδωσαν
το πιο ωραίο χρώμα στο γήπεδο
γεμίζοντας το με τα λάβαρα των
συλλόγων τους.
Γιάννης Θεοδωρίδης, Τάσος
Παρχαρίδης στο τραγούδι και
Νίκος Κοτταρίδης στη λύρα, με
τα όμορφα λόγια του Παναγιώτη
Θεοδωρίδη, ο οποίος είχε
αναλάβει την παρουσίαση του
φεστιβάλ, έδωσαν το έναυσμα
για την είσοδο των 2500
χιλιάδων θεατών με το χορό
Εμπροπίς πιασμένοι όλοι χέρι
χέρι.

που ενώνει την Ποντιακή
Νεολαία και άκρου εις άκρον της
Ελληνικής Επικράτειας από τον
Έβρο έως τη Φλώρινα και από
την Κέρκυρα, την Πρέβεζα, την
Πάτρα, τη Αθήνα εις την Κρήτη
την Κω και τη Ρόδο, αποτελεί
τη μεγαλύτερη εκδήλωση μη
κρατικού φορέα σε επίπεδο
εθελοντικής συμμετοχής στον
τομέα του λαϊκού πολιτισμού.
Το 11ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ
Ποντιακών Χορών, ήταν

διέρχεται η χώρα μας, η
Παμποντιακή Ομοσπονδία
Ελλάδος σε συνεργασία με τα
σωματεία της και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, έφερε εις πέρας
αυτό το δύσκολο εγχείρημα
στηριζόμενη στον εθελοντισμό,
την αυτοχρηματοδότηση και την
αλληλεγγύη.
Οι προετοιμασίες και οι
προσπάθειες όλων των
συμμετεχόντων, μικρών και

Στη μνήμη του ακαδημαϊκού
Πολυχρόνη Ενεπεκίδη και
μεγάλου πολιτικού ανδρός
και ιατρού Ιωάννη Πασαλίδη
ήταν αφιερωμένο το φεστιβάλ.
Την τιμή στο πρόσωπο τους
απέδωσαν οι περιφερειάρχες
Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος
Καρυπίδης και Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος
Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης
ενώ σύντομο βιογραφικό
τους διάβασε ο γενικός
γραμματέας του ΣΠΟΣ Δυτικής
Μακεδονίας & Ηπείρου Γιώργος

Χριστοφορίδης.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Ελλάδος, Χρήστος Τοπαλίδης,
τόνισε ότι φεστιβάλ διέρχεται
πλέον στη δεύτερη δεκαετία
της ζωής τους με πρωτόγνωρη
δυναμική, και γι’ αυτό απέκτησε
πολλούς επικριτές.
Σε όλους αυτούς δίνουμε
απάντηση με τη γιορτή του
Ποντιακού Ελληνισμού.
Επιτυγχάνουμε τη σύσφιξη των
μελών των 433 σωματείων αλλά
και τη σύσφιξη των δεσμών της
Ποντιακής Νεολαίας.
Σφυρηλατείται ένα αραγές
Ποντιακό κίνημα το οποίο
ορθώνεται μαχητικό και
διεκδικητικό απέναντι σε
όσους αμφισβητούν αυτό και
τις δίκαιες, πάγιες στρατηγικές
διεκδικήσεις του αλλά και σε
όσους προσπαθούν επισταμένως
ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό
διάστημα να χειραγωγήσουν τον
οργανωμένο Ποντιακό χώρο.
Ο Γιώργος Παρχαρίδης,
πρόεδρος της ΔΙΣΥΠΕ και
πρώην πρόεδρος της ΠΟΕ,
τόνισε ότι το φεστιβάλ δεν είναι
μόνο ένα φεστιβάλ χορών, αλλά
μία συνάντηση της νεολαίας

μας με αγάπη, ομόνοια, με
αλληλεγγύη, προοπτική και
πίστη για τη διατήρηση της
παράδοσης του Ποντιακού
πολιτισμού, ενώ ο πρόεδρος
της Συντονιστικής Επιτροπής
Νεολαίας, Γρηγόρης Κεσαπίδης,
ευχαρίστησε όλους τους νέους
και τις νέες που στηρίζουν τόσα
χρόνια το φεστιβάλ.
Τον κύκλο των χαιρετισμών
έκλεισε ο οικοδεσπότης
πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Δυτικής
Μακεδονίας & Ηπείρου,
Θεόδωρος Λαζαρίδης.
Εξέφρασε την ικανοποίηση
πως οι σύλλογοι - μέλη της
ΠΟΕ τιμούν τη σημερινή
εκδήλωση, έκανε αναφορά
στους πρόσφυγες του σήμερα
με το χθες ενώ ευχαρίστησε
με τη σειρά του όλους τους
φορείς οι οποίοι βοήθησαν στην
πραγματοποίηση του φεστιβάλ.
Στη διάρκεια του φεστιβάλ
προβλήθηκε ένα βίντεο για
την προσφυγιά του χθες και
του σήμερα σε επιμέλεια του
Τρύφωνα Δ. Ζήση και της REC
PRODUCTIONS.

Δάκρυσαν στην Ίμβρο για το Eλληνικό σχολείο
Ποτέ άλλοτε σε σχολείο δεν υπήρξαν τόσα μάτια που να δακρύσουν κατά τη διάρκεια ενός αγιασμού. Ποτέ άλλοτε
δεν υπήρξαν τόσα χέρια που άγγιξαν με λατρεία τους τοίχους. Ποτέ άλλοτε η παρουσία ενός παλιού γυμνασιάρχη
της Ίμβρου,του Ισαάκ Αναστασιάδη,που και ο ίδιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα λυγμό,δεν σκόρπισε τόσα ρίγη
συγκίνησης.
Κάτι παραπάνω από μισό αιώνα μετά,η κάποτε αμιγώς Eλληνική Ίμβρος αποκτά και πάλι πλήρη ελληνική εκπαίδευση.
Την τελευταία φορά που στους τοίχους του Δημοτικού Σχολείου Αγριδίων, νυν Γυμνασίου και Λυκείου, ακούστηκαν
ελληνικά, το ημερολόγιο έγραφε 1964.
Μέχρι τότε, από το 1950,η μειονοτική εκπαίδευση ήταν σε τρομερή άνθηση. Στις 23 Ιουλίου 1964 ψηφίζεται νόμος
που επαναφέρει παλαιότερο νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται (κατά παράβαση της Συνθήκης της Λοζάνης) η
διδασκαλία της Eλληνικής γλώσσας, και όλοι οι ελληνικής καταγωγής διδάσκοντες τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου και πήγε σχολείο στο νησί «Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση του Δικαίου. Είναι
απόδοση οφειλής. Αναμένουμε και άλλες “αποκαταστάσεις” από την Τουρκική Δημοκρατία», είπε ο Ίμβριος Πατριάρχης κατά τη διάρκεια της τελετής αγιασμού της νέας σχολικής χρονιάς.
Έξω από το σχολείο η σημαία κυμάτιζε μεσίστια ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Άγκυρα.
Από τη μεγάλη γιορτή –«πανηγυρίζει σήμερα η Ίμβρος» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος– δεν έλειψε κανείς. Όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο για να γίνει πραγματικότητα το μειονοτικό σχολείο στο
νησί, εκπρόσωποι της τουρκικής και ελληνικής πολιτείας, Ίμβριοι της διασποράς, ήταν όλοι εκεί. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι δάσκαλοι και οι μαθητές· συμπρωταγωνιστές εκείνοι που κάποτε
αναγκάστηκαν να επαναλάβουν την τελευταία τάξη του Δημοτικού στο τουρκικό σχολείο αφού από την ταμπέλα σβήστηκε η λέξη «ελληνικό».
Από νωρίς, ο διάδρομος του σχολείου γέμισε από κόσμο, «Το όραμά μας συγκίνησε και την τουρκική κοινή γνώμη και αποτέλεσε αφορμή να ενημερωθούν χιλιάδες συμπολίτες μας για το ότι οι
Ρωμιοί της Ίμβρου, που υπέφεραν πολλά χωρίς να φταίνε, είναι ακόμα εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων Πάρις Ασανάκης.
Όταν καταργήθηκε η μειονοτική εκπαίδευση στην Ίμβρο, στα έξι δημοτικά που λειτουργούσαν σε όλο το νησί φοιτούσαν 618 μαθητές και 75 πήγαιναν στο Ημιγυμνάσιο, στην κεντρική σχολή.
«Εμείς που ζήσαμε το θαύμα της εκπαιδευτικής άνοιξης από το 1952 έως το 1964 γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα τι είχαμε και τι χάσαμε. Γνωρίζουμε ότι οι Ίμβριοι μετά το 1964
ξενιτεύτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους σε ελληνόγλωσσα σχολεία», εξήγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος φοίτησε στα σχολεία της Ίμβρου και στη
συνέχεια στο Ζωγράφειο στην Κωνσταντινούπολη.
«Η Ίμβρος χρειάζεται τα νιάτα της, χρειάζεται επιτυχίες», είπε στη δική του ομιλία ένας από τους πρωτεργάτες για την ανασύσταση της εκπαίδευσης στο νησί, ο Λάκης Βίγκας, πρόεδρος του
Συνδέσμου Παιδείας και Πολιτισμού Ίμβρου.
Όλοι συμφωνούν ότι τα δύο σχολεία που λειτουργούν στο νησί, το Δημοτικό στους Αγίους Θεοδώρους από το 2013, και το Γυμνάσιο-Λύκειο στα Αγρίδια από φέτος, θα δώσουν νέα πνοή στην
ελληνική μειονότητα καθώς δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να εγκατασταθούν οικογένειες με μικρά παιδιά. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, στην κοινότητα προστέθηκαν και επτά παιδιά που
γεννήθηκαν εδώ και τα οποία ετοιμάζονται για το νηπιαγωγείο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για τη μειονοτική εκπαίδευση στην Ίμβρο που πλέον μιλά Eλληνικά!

Ν
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εμέα: Αμερικανός Καθηγητής

καθιερώνει την αναβίωση των
αγώνων στο πιο καλοδιατηρημένο
στάδιο του αρχαίου κόσμου!
στην Αγγλία του χρόνου, στη
Βραζιλία τέσσερα χρόνια μετά,
με τις αποσκευές τους βαριά
φορτωμένες στα πολλά ταξίδια,
που πραγματοποίησαν από το
1896 και μετά τον περασμένο
αιώνα. Αλλά οι Νέμεοι
Αγώνες θα παραμείνουν στη
Νεμέα. Ίσως για όλους εμάς η
Ολυμπιακή Ιδέα θα συνεχίζει
να πηγάζει από τη γη που τη
γέννησε».

Από ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ / 09/10/2015 /

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του
«Συλλόγου για την Αναβίωση
των Νεμέων αγώνων» (http://
nemeangames.org/el/aboutus-contact/about-us.html)
στην τιμητική επιτροπή για
την αναβίωση των αγώνων
συμμετέχουν, μεταξύ πολλών
Η απύθμενη πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδος
αποτελεί αντικείμενο
θαυμασμού, λατρείας και
μεγάλου σεβασμού από
εκατομμύρια μορφωμένων
ανθρώπων σε ολόκληρο
τον κόσμο. Τα θερμά αυτά
αισθήματα δεν αφορούν μόνο το
νου ή την καρδιά, εκφράζονται
και στην καθημερινή πράξη
με διάφορες ενέργειες και
πρωτοβουλίες.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί ο Αμερικανός Stephen
Miller, Καθηγητής Κλασσικής
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνια στο Berkeley και επίτιμος διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αφιέρωσε 35 ολόκληρα
χρόνια εργασιών στη Νεμέα,
διενήργησε ανασκαφές που
έφεραν στο φως σημαντικά
ευρήματα όπως το στάδιο
όπου διεξάγονταν τα Νέμεα,
δημιούργησε αρχαιολογικό
πάρκο, κατασκεύασε
αρχαιολογικό μουσείο
οργανώνοντας την έκθεση του
και ξεκίνησε την αναστήλωση
του αρχαίου Ναού του Δία.
Παράλληλα, ο καθηγητής Stephen Miller δημιούργησε την
ιστοσελίδα http://macedonia-evidence.org/ αποστέλλοντας, στις
18 Μαΐου 2009, στον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα
επιστολή υπογεγραμμένη από
370 Αρχαιολόγους, Ιστορικούς
και Φιλόλογους από ολόκληρο
τον κόσμο, για την ιστορικά
αποδεδειγμένη Ελληνικότητα
της Μακεδονίας.

αγώνων», με σκοπό να
αναβιώσουν τα Νέμεα σαν μια
διεθνή αθλητική συνάντηση
όχι για τους επαγγελματίες
αθλητές, αλλά για τον μέσο
άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου, εθνικότητας, γλώσσας ή
θρησκείας.
Τον επόμενο χρόνο (1996)
άρχισε η αναβίωση των Νεμέων
στο αρχαίο στάδιο της Νεμέας,
το πιο καλοδιατηρημένο στάδιο
του αρχαίου κόσμου και έκτοτε
τελούνται κάθε τέσσερα χρόνια,
με την συμμετοχή

Stephen G. Miller
εκατοντάδων αθλητών ηλικίας
από 5 έως 97 ετών από δεκάδες
χώρες του κόσμου! Εκτός
από τα αγωνίσματα δίνονται
παραστάσεις θεάτρου, μουσικής
και χορού. Στις πλαγιές του
σταδίου κάθονται οικογένειες
που συμμετέχουν στην εορτή
μαζί με τους αθλητές.

Η ανασκαφή του αρχαίου
σταδίου της Αρχαίας Νεμέας,
όπου γινόταν από το 573 π.Χ.
οι αθλητικοί αγώνες Νέμεα,
άρχισε το 1974 από την
Αμερικανική Αρχαιολογική
Σχολή και ολοκληρώθηκε
το 1991 με την ανάδειξη του
αρχαίου σταδίου μετά την
συστηματική και επίμονη
προσπάθεια του καθηγητή Stephen G. Miller.

Στους αγώνες δεν
καταγράφονται ρεκόρ ούτε
απονέμονται μετάλλια. Οι
συμμετέχοντες αγωνίζονται
ξυπόλυτοι, σε αγώνες δρόμου
φορώντας μόνο ένα λευκό
χιτώνα στο αρχαίο αποδυτήριο
και είναι χωρισμένοι ανά φύλο
και ηλικία. Μπαίνουν στο
στάδιο από την αρχαία θολωτή
είσοδο και εκκινούν από τη
λίθινη αφετηρία με τη βοήθεια
του αρχαίου μηχανισμού
εκκίνησης.

Στις 5 Απριλίου 1995,
στο Μουσείο Μπενάκη,
έγινε η επίσημη ιδρυτική
ανακοίνωση του «Συλλόγου
για την Αναβίωση των Νεμέων

Όπως συνέβαινε και στην
αρχαιότητα, οι νικητές δένουν
μια κορδέλα στο κεφάλι
και λαμβάνουν ένα κλαδί
φοίνικα. Στο τέλος της ημέρας

των χορηγών, επιβάλλει την
χρηματοδότηση τους από
πολλές, μικρές εισφορές.
Έτσι και ένα ακόμα Ευρώ
συνεισφορά στο κόστος
διεξαγωγής των αγώνων
αποτελεί μεγάλη βοήθεια.
Για τον λόγο ακριβώς αυτό,
καθιερώθηκε η δυνατότητα
προσφορών ακόμα και πολύ
μικρών ποσών μέσω της
πλατφόρμας Indiegogo, στην
οποία δημιουργήθηκε ειδική
ενότητα με τίτλο The 6th Revival of the Ancient Greek Nemean
Games (Έκτη αναβίωση των
αρχαίων Ελληνικών αγώνων
της Νεμέας) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.indiegogo.com/projects/the-6th-revivalof-the-ancient-greek-nemean-

στεφανώνονται με ένα στεφάνι
αγριοσέλινου, σύμβολο του
εφήμερου χαρακτήρα της νίκης.
Η εμπορευματοποίηση των
αγώνων απαγορεύεται, ενώ δεν
υπάρχουν χορηγοί στους αγώνες.
Σε ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί
υποστηρίζω τον Σύλλογο για την
αναβίωση των Νέμεων αγώνων»
πριν από την πέμπτη Νεμεάδα
του 2012, ο καθηγητής Stephen
G. Miller αναφέρει, μεταξύ
άλλων, και τα εξής:
«Πολλοί από μας που πιστεύουν
στα ιδανικά του Ολυμπισμού
έχουν απογοητευθεί από
ορισμένες εξελίξεις στις
νεώτερες Ολυμπιάδες. Δεν
μπορούμε να συμμετάσχουμε
στους αγώνες αυτούς γιατί
απευθύνονται αποκλειστικά
στους καλύτερους αθλητές.
Επίσης η εμπορική αξία
αυτών των αγώνων φαίνεται
μερικές φορές να αναιρεί τους
θεμελιώδεις στόχους τους.
Την 1η Ιουνίου 1996 μια
διαφορετική ιδέα πήρε σάρκα
και οστά. Ο κόσμος ήρθε στην
Νεμέα και περπάτησε από το
αρχαίο αποδυτήριο μέσα στη
θολωτή στοά και από ‘κει στο
στίβο. Σχεδόν 700 άνθρωποι
από 29 διαφορετικές χώρες,
ήρθαν σε άμεση επαφή με την
Ολυμπιακή Ιδέα, όταν έβαλαν τα
γυμνά τους πόδια στις εγκοπές
της αρχαίας αφετηρίας και
έτρεξαν στον αρχαίο στίβο. Έτσι
πέρασαν από τον 20ο αιώνα
στο 4ο αιώνα π.Χ., και έφυγαν
στο τέλος της ημέρας με αρχαία
σκόνη στα πόδια τους.
Ντυμένοι όλοι το ίδιο με
αρχαίους χιτώνες, αναγνώρισαν
όχι μόνο την κοινή τους
ανθρώπινη υπόσταση, αλλά
και την ανάγκη να γνωρίσουν
τους εαυτούς τους γνωρίζοντας
την ιστορία τους. Και το έργο
μου στη Νεμέα απέκτησε μια
σημασία πολύ μεγαλύτερη
από την εκπλήρωση των
επιστημονικών στόχων που είχα
αρχικά θέσει. Η δυνατότητα
να γιορτάζουμε την ανθρώπινη
φύση μας κάθε τέσσερα χρόνια
στον αρχαίο στίβο έγινε
μεγαλύτερη.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πάνε

άλλων προσωπικοτήτων, το
μέλος της Γερουσίας των
Η.Π.Α Νταϊάν Φάινσταϊν, ο
Συγγραφέας και Καθηγητής
του Πανεπιστημίου
Μπολώνιας Ουμπέρτο Έκο,
οι μουσικοσυνθέτες Μίκης
Θεοδωράκης και Θάνος
Μικρούτσικος, ο Πρόεδρος
της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος,
ο Ομότιμος Πρύτανης του
Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης Τζων Μπραδήμας, o
πρώην Πρεσβευτής των Η.Π.Α.
στην Ελλάδα Θωμάς Νάιλς και
πολλοί, πολλοί άλλοι.
Τα επόμενα, έκτα Νέμεα θα
διεξαχθούν μεταξύ 10 και 12
Ιουνίου 2016 στην Νεμέα. Η
χρηματοδότηση των αγώνων
χωρίς χορηγούς υπήρξε από την
αρχή ένα σοβαρό πρόβλημα
για την διεξαγωγή τους. Με
δεδομένη την οικονομική
αδυναμία του Ελληνικού
Κράτους, σε συνδυασμό με
την Ολυμπιακή αγνότητα στην
φιλοσοφία των αγώνων μακριά
από την εμπορευματοποίηση

games#/ .
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α:
Βοηθήστε και εσείς στην
αναβίωση των αγώνων που
γινόταν από το 573 π.Χ. στην
αρχαία Νεμέα, με απλούς
ανθρώπους ανεξαρτήτως
ηλικίας, φύλου, εθνικότητας,
γλώσσας ή θρησκείας. Χωρίς
εμπορευματοποίηση, χωρίς
επαγγελματίες και χωρίς
μεγάλους χορηγούς. Βοηθήστε
ώστε «η Ολυμπιακή Ιδέα να
συνεχίζει να πηγάζει από τη γη
που τη γέννησε», όπως σοφά
επισημαίνει ο καθηγητής Stephen G. Miller.
Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά
μια ακόμα και πολύ μικρή
συνεισφορά στο https://www.
indiegogo.com/projects/the-6threvival-of-the-ancient-greeknemean-games#/, το αργότερο
μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2015
(ημέρα που λήγει η διάρκεια της
εκστρατείας), θα σας προσφέρει
την ικανοποίηση συμμετοχής σε
μια μεγάλη προσπάθεια, αντάξια
της βαριάς

Tην Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ 4641 Boundary
Rd, Vancouver διοργανώνει ο Σύλλογος
υπερηλίκων Μetropolitan Vancouver τον
ετήσιο χορό με ελληνική ζωντανή μουσική
και φθηνό εισιτήριο $40.00. Παρακαλούν
την ελληνική παροικία να υποστηρίξουν
αυτή την εκδήλωση που αποσκοπεί να
συγκεντρώσουν χρήματα για το ενοίκιο
του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΤΗΛ:604-568-5099
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Cyprus says cannot lift veto
on Turkey’s EU talks
ATHENS | BY MICHELE KAMBAS
Mon Oct 19, 2015

terranean island has a long list
of grievances against Turkey, its
giant northern neighbor. It has
blocked the accession talks for
several years citing the presence
of Turkish troops in the breakaway Turkish-speaking north of
the island.
“The reasons they (the negotiations) were frozen have
not ceased to exist,” Cypriot Foreign Minister Ioannis
Kasoulides told Greek state
broadcaster NET.
Cypriot Foreign Minister Ioannis Kasoulides gestures during
an interview with Reuters in
Jerusalem June 15, 2015.
Reuters/Ronen Zvulun
Cyprus said on Monday it would
not end its veto of Turkey’s

accession negotiations with the
European Union, potentially
scuppering EU leaders’ plans to
“re-energize” the talks in return
for Ankara’s help in tackling
Europe’s migrant crisis.
The conflict-divided east Medi-

Γερμανία:

“As things presently stand, we
cannot give our consent (to their
resumption).”
EU leaders last week pledged
renewed consideration of the
long-stalled accession talks with
Ankara, cash and easier visa
terms in return for its help in

Η πιο διεφθαρμένη και συνάμα διαφθορέας χώρα της Ευρώπης
Σε μεγάλη
ταραχή βρίσκεται
για μια ακόμη
φορά η πιο
διεφθαρμένηδιαφθορέας χώρα
της Ευρώπης,η
Γερμανία,μετά
τις αποκαλύψεις
του περιοδικού
Spiegel,
σύμφωνα με
τις οποίες η
διοργανώτρια
χώρα του Μουντιάλ του 2006 είχε εξαγοράσει τις ψήφους μελών της FIFA προκειμένου να
εξασφαλίσει τη διοργάνωση η οποία έμεινε στη συλλογική μνήμη ως το μεγαλύτερο γεγονός
μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. «Εξαγοράστηκε το Μουντιάλ του
2006;» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη
Γερμανία,της Bild, η οποία αναρωτιέται επίσης:
«Εξαγοράσαμε το “καλοκαιρινό μας παραμύθι” με διαφθορά;» «”Καλοκαιρινό παραμύθι
2006”: είχαν όλα πράγματι εξαγοραστεί;» αναρωτιέται από την πλευρά της η βερολινέζικη
Tagesspiegel, με μια φωτογραφία της εποχής που δείχνει γερμανούς νεαρούς οπαδούς να
πανηγυρίζουν με τα πρόσωπά τους βαμμένα στα χρώματα της γερμανικής σημαίας.
Στην τελευταία έκδοσή του το εβδομαδιαίο Spiegel αναφέρει πως η γερμανική επιτροπή
υποψηφιότητας είχε συστήσει ένα μαύρο ταμείο προκειμένου να εξαγοράσει ψήφους και
να εξασφαλίσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από εννέα χρόνια, που
ονομάστηκε στη Γερμανία «καλοκαιρινό παραμύθι» καθώς μεταμόρφωσε τη χώρα πολύ πιο
πέρα από το ποδόσφαιρο.
Η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου DFB αρνήθηκε τις αποκαλύψεις, παραδεχόμενη
ωστόσο ότι είχε καταβάλει 6,7 εκατομμύρια ευρώ στη FIFA χωρίς να υπάρχει σύνδεση με
αυτή τη διοργάνωση. Αν οι αποκαλύψεις αποδειχθούν αληθινές, «θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα
για το γερμανικό ποδόσφαιρο», γράφει στο κύριο άρθρο της η Süddeutsche Zeitung.
«Γιατί τότε αυτό το “καλοκαιρινό παραμύθι” που μέχρι τώρα ανακαλούσε στον κόσμο
την ανάμνηση της γέννησης μιας Γερμανίας ανοικτής στον κόσμο και φιλόξενης, θα έχει
στο μέλλον την ίδια φήμη με ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο της Volkswagen», γράφει η
εφημερίδα, αναφερόμενη στο σκάνδαλο με το παραποιημένο λογισμικό εκπομπής ρύπων
στους ντιζελοκινητήρες της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχει τσακίσει την εικόνα της
γερμανικής βιομηχανίας.
Η Tagesspiegel υπενθυμίζει εξάλλου πως η διοργάνωση έρχεται «ακριβώς μετά την πτώση
του Τείχους του Βερολίνου μεταξύ των πιο ωραίων γεγονότων αυτών των τελευταίων
δεκαετιών». Η Bild αναφέρεται σε ένα σκάνδαλο που «θα κάνει το ποδόσφαιρό μας να
σείεται εκ θεμελίων».
«Οι οπαδοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι είναι αλήθεια σε αυτές τις βαριές
κατηγορίες», συνεχίζει η εφημερίδα.

tackling a migration crisis that
has seen hundreds of thousands
of people fleeing conflicts and
poverty in the Middle East and
Africa pour into Europe.
Almost half a million people,
including many Syrians fleeing
war in their homeland, have
entered Europe this year, mainly
crossing from Turkey to EU
member Greece. Turkey itself
has provided shelter for some
2.2 million Syrian refugees.
Kasoulides referred specifically to two ‘chapters’, or policy
areas, in the accession negotiations which Cyprus has vetoed,
concerning the judiciary and
fundamental rights, and justice,
freedom and security.

at best lukewarm about the
possible future admission of
Turkey, a large, mainly Muslim
nation that borders unstable,
conflict-riven countries such as
Syria and Iraq.

Cyprus, an EU member state
since 2004, has been split along
ethnic lines since a Turkish invasion in 1974 triggered by a brief
Greek inspired coup.

Kasoulides, who was in Athens
to address an interfaith conference, said talks had not yet
reached the stage where the
sides had ‘mirror image’ positions, but said he was hopeful of
progress as talks went on.

ON-OFF PEACE TALKS
Out of the 35 chapters Turkey
must conclude as part of its accession negotiations, Cyprus has
blocked six. These include energy, where Turkey has attempted
to challenge Cyprus’s right to
explore for oil and gas in a region which has recently yielded
some of the world’s biggest
natural gas finds in a decade.
Apart from Cyprus, some other
EU member states have been

The EU considers the Greek
Cypriot government in Nicosia
to represent the whole island,
while only Ankara recognizes
the breakaway administration in
northern Cyprus.
On-off peace talks over the
years to reunite the island as a
federation have failed, but diplomats say a present round of talks
are showing encouraging signs
of progress.

A former British colony, Cyprus
has a complex governance
system where Britain, Greece
and Turkey are ‘guarantors’ of
the island in the event of a disruption to constitutional order.
Cyprus wants to abolish those
guarantees, used as a pretext for
military intervention in the past.
“These guarantees cannot be
accepted as a means to make
either Greek or Turkish Cypriots
feel safe,” Kasoulides said.

Πότε εμφανίστηκε
η ζωή στη Γη
Ένας αρχαίος κρύσταλλος ζιρκονίου που αποκαλύφθηκε στη Δυτική
Αυστραλία μπορεί να αποτελεί απόδειξη ότι η ζωή εμφανίστηκε στον
πλανήτη μας πριν από 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια, ή 300 εκατομμύρια
χρόνια νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν ως τώρα, σύμφωνα με μια ομάδα
αμερικανών ερευνητών.

Επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Στάνφορντ και της Καλιφόρνιας/
Παράρτημα Λος Άντζελες είπαν ότι είχαν συλλέξει πρόσφατα γύρω
στα 10.000 ζιρκόνια από την περιοχή Τζακ Χιλς της Αυστραλίας που
δημιουργήθηκαν αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Μεταξύ των ήταν
και ένα που πιστεύουν ότι περιέχει ένα ίζημα άνθρακα που είναι είναι 4,1
δισεκατομμυρίων χρονών... συν ή πλην 10 εκατομμύρια χρόνια.
“Η πλήρης ενθυλάκωσή του σε ακέραιο, μη-διαταραγμένο ζιρκόνιο
αποδεικνύει ότι δεν έχει υποστεί μόλυνση ή μείξη από πιό πρόσφατες
γεωλογικές διαδικασίες [... και] μπορεί να αποτελέσει απόδειξη ότι η
ζωή στη Γη ξεκίνησε πριν από 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια,” είπαν σε
εργασία τους που εκδόθηκε χθες στα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών.
Οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει ενδείξεις απολιθωμάτων για
να βεβαιώσουν ότι η ιστορία της ζωής στη Γη ξεκίνησε πριν από 3,8
δισεκατομμύρια χρόνια, με τη μορφή μονοκύτταρων οργανισμών. Οι
άνθρωποι φαίνεται να έχουν εμφανιστεί στη Γη μόνο πριν από περίπου
200.000 χρόνια.
Οι ερευνητές είναι η Ελίζαμπεθ Μπελ, ο Πάτρικ Μπένκε και ο Τ. Μαρκ
Χάρισον (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας-Λος Άντζελες), μαζί με την Ουέντι
Λάο (Στάνφορντ).

Το ΟΧΙ των Ελλήνων
«H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Συνάντηση
Χίτλερ - Μουσσολίνι στη Φλωρεντία, τοπική ώρα 11.00. “Φύρερ, προελαύνουμε..” ήταν τα πρώτα
λόγια του Μουσσολίνι.»
ομόλογός του Αλέξανδρος
Παπάγος μόλις 35.000.

Η απόφαση για την επίθεση
κατά της Ελλάδας ελήφθη στις
15 Οκτωβρίου 1940 από το
Ιταλικό Πολεμικό Συμβούλιο,
παρουσία του Μουσολίνι και
παρά τις αντιρρήσεις πολλών
από τους παρισταμένους για
την προχειρότητα με την οποία
αντιμετωπιζόταν η επιχείρηση.
Ο «Ντούτσε» ήθελε μία νίκη
για να μπει στο μάτι του
Χίτλερ, που είχε εκφράσει τις
επιφυλάξεις για μία επίθεση
κατά της Ελλάδας. Πίστευε
ότι η χώρα μας ήταν ο εύκολος
στόχος. «Το μόνο μας εμπόδιο
είναι οι λασπωμένοι δρόμοι» τον
είχαν διαβεβαιώσει οι επιτελείς
του. Ως ημέρα της επίθεσης
ορίσθηκε η 26η Οκτωβρίου,
αλλά ο Μουσολίνι τη μετέθεσε
για τις 28 Οκτωβρίου,
προκειμένου να συμπέσει με τη
18η επέτειο της Πορείας προς τη
Ρώμη, που έφερε τους φασίστες
στην εξουσία.
Στην Αθήνα έφθαναν
σωρηδόν οι πληροφορίες για

επικείμενη ιταλική επίθεση.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της
25ης Οκτωβρίου ο Μεταξάς
ενημέρωσε τους υπουργούς του
για την κατάσταση και τους
διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική
προπαρασκευή της χώρας είχε
προχωρήσει ικανοποιητικά. Η
αλήθεια ήταν ότι η χώρα μας
ήταν σχεδόν ανοχύρωτη προς
την πλευρά της Αλβανίας και με
ελλιπείς στρατιωτικές δυνάμεις,
καθώς το βάρος είχε δοθεί στα
σύνορα με τη Βουλγαρία.
Η ζωή, εν τω μεταξύ, στην
πρωτεύουσα κυλούσε στους
δικούς της ρυθμούς. Το κοσμικό
και πολιτιστικό γεγονός των
ημερών ήταν η πρεμιέρα της
όπερας του Τζάκομο Πουτσίνι
«Μαντάμ Μπατερφλάι» από
τη νεοσύστατη Λυρική Σκηνή.
Την παράσταση θα τιμούσε ο
γιος του συνθέτη, γεγονός που
είχε κινητοποιήσει την κοσμική
Αθήνα. Ο πρεσβευτής της
Ιταλίας Εμμανουέλε Γκράτσι
είχε καλέσει τον Μεταξά σε
γεύμα μετά την παράσταση. Ο
δικτάτορας αρνήθηκε («είναι
δυσάρεστο για τον καθένας μας
να δεχθεί το φιλί του Ιούδα»
σημείωνε στο ημερολόγιό
του») και έδωσε την εντολή

σε μόνο δύο υπουργούς
να παρακολουθήσουν την
παράσταση.
Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου
ο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
«Στέφανι» εξαπολύει επίθεση
εναντίον της Ελλάδας, στην
οποία απαντά το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων. Η
ελληνική ηγεσία πιστεύει
ότι η ιταλική επίθεση είναι
ζήτημα ωρών. Ο αρχηγός
του ΓΕΣ Αλέξανδρος
Παπάγος επικοινωνεί με τα
ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ
ενημερώνεται και ο Μεταξάς.
Τα άσχημα μαντάτα δεν
θα αργήσουν. Στις 3 τα
ξημερώματα της Δευτέρας
28ης Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής
της Ιταλίας στην Αθήνα,
Γκράτσι θα συναντηθεί τελικά
με τον Μεταξά, αλλά για να
του επιδώσει στο σπίτι του
στην Κηφισιά τελεσίγραφο,
με το οποίο ο Μουσολίνι
απαιτούσε από την Ελλάδα
να μην εμποδίσει το στρατό
του να καταλάβει ορισμένες
στρατηγικές
θέσεις στη
χώρα μας. Η
κυβέρνηση
των Αθηνών
είχε διορία
τρεις ώρες
για να δώσει
την απάντησή
της. Ωστόσο,
αυτή ήταν
αυτονόητη
για τον
δικτάτορα:
«Donc, Monsieur c’est la
guerre» («Λοιπόν, Κύριέ μου
έχουμε πόλεμο!»). Με αυτές τις
φράσεις στα Γαλλικά ειπώθηκε
το ΟΧΙ από τον Μεταξά, που
απηχούσε τις διαθέσεις του
ελληνικού λαού. Αμέσως μετά, ο
Μεταξάς ενημέρωσε τον άγγλο
πρέσβη Πάλερετ και ζήτησε
τη βοήθεια του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Οι Ιταλοί δεν περίμεναν την
εκπνοή του τελεσιγράφου.
Ο αρχιστράτηγος Βισκόντι
Πράσκα έδωσε την εντολή
για προσβολή των ελληνικών
θέσεων από τις 5 το πρωί. Την
ώρα αυτή σημειώθηκε και η
πρώτη ελληνική απώλεια. Ο
27χρονος πεζικάριος Βασίλειος
Τσιαβαλιάρης από τα Τρίκαλα,
που υπηρετούσε σε φυλάκιο
της ελληνοαλβανικής μεθορίου,
σκοτώθηκε από θραύσμα
ιταλικού όλμου. Η ιταλική
επίθεση εκδηλώθηκε με
εισβολή ισχυρών στρατιωτικών
δυνάμεων στους τομείς της
Πίνδου και της Ηπείρου (από
το Γράμμο μέχρι το Ιόνιο) και
με τοπικές συμπλοκές στην
περιοχή της ΒΔ Μακεδονίας. Ο
ιταλός αρχιστράτηγος Βισκόντι
Πράσκα είχε στη διάθεσή του
135.000 άνδρες και ο έλληνας

Στις 9:30 το πρωί
πραγματοποιούνται και
οι πρώτοι αεροπορικοί
βομβαρδισμοί στον Πειραιά
και το Τατόι δίχως συνέπειες,
ενώ στην Πάτρα θα υπάρξουν
νεκροί. Βομβαρδίστηκαν,
ακόμη, η Διώρυγα της
Κορίνθου και η ναυτική βάση
της Πρέβεζας. Το απόγευμα
της 28ης Οκτωβρίου ο
Μουσολίνι γεμάτος καμάρι
ανακοίνωνε στο Χίτλερ, με
τον οποίον συναντήθηκε στη
Φλωρεντία, την επίθεση κατά
της Ελλάδας.
Η απόφαση για την επίθεση
κατά της Ελλάδας ελήφθη στις
15 Οκτωβρίου 1940 από το
Ιταλικό Πολεμικό Συμβούλιο,
παρουσία του Μουσολίνι και
παρά τις αντιρρήσεις πολλών
από τους παρισταμένους για
την προχειρότητα με την οποία
αντιμετωπιζόταν η επιχείρηση.
Ο «Ντούτσε» ήθελε μία νίκη
για να μπει στο μάτι του
Χίτλερ, που είχε εκφράσει τις

επιφυλάξεις για μία επίθεση
κατά της Ελλάδας. Πίστευε
ότι η χώρα μας ήταν ο εύκολος
στόχος. «Το μόνο μας εμπόδιο
είναι οι λασπωμένοι δρόμοι»
τον είχαν διαβεβαιώσει οι
επιτελείς του. Ως ημέρα της
επίθεσης ορίσθηκε η 26η
Οκτωβρίου, αλλά ο Μουσολίνι
τη μετέθεσε για τις 28
Οκτωβρίου, προκειμένου να
συμπέσει με τη 18η επέτειο
της Πορείας προς τη Ρώμη,
που έφερε τους φασίστες στην
εξουσία.
Στην Αθήνα έφθαναν
σωρηδόν οι πληροφορίες για
επικείμενη ιταλική επίθεση.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της
25ης Οκτωβρίου ο Μεταξάς
ενημέρωσε τους υπουργούς
του για την κατάσταση και
τους διαβεβαίωσε ότι η
στρατιωτική προπαρασκευή
της χώρας είχε προχωρήσει
ικανοποιητικά. Η αλήθεια
ήταν ότι η χώρα μας ήταν
σχεδόν ανοχύρωτη προς την
πλευρά της Αλβανίας και
με ελλιπείς στρατιωτικές
δυνάμεις, καθώς το βάρος
είχε δοθεί στα σύνορα με τη
Βουλγαρία.
Η ζωή, εν τω μεταξύ, στην
πρωτεύουσα κυλούσε στους
δικούς της ρυθμούς. Το
κοσμικό και πολιτιστικό
γεγονός των ημερών ήταν
η πρεμιέρα της όπερας του
Τζάκομο Πουτσίνι «Μαντάμ
Μπατερφλάι» από τη
νεοσύστατη Λυρική Σκηνή.
Την παράσταση θα τιμούσε
ο γιος του συνθέτη, γεγονός
που είχε κινητοποιήσει την
κοσμική Αθήνα. Ο πρεσβευτής

της Ιταλίας
Εμμανουέλε
Γκράτσι είχε
καλέσει τον
Μεταξά σε
γεύμα μετά την
παράσταση.
Ο δικτάτορας
αρνήθηκε («είναι
δυσάρεστο για
τον καθένας
μας να δεχθεί το
φιλί του Ιούδα»
σημείωνε στο
ημερολόγιό του»)
και έδωσε την
εντολή σε μόνο
δύο υπουργούς να
παρακολουθήσουν
την παράσταση.
Αναχώρηση για το μέτωπο
Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου
ο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
«Στέφανι» εξαπολύει επίθεση
εναντίον της Ελλάδας, στην
οποία απαντά το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων. Η
ελληνική ηγεσία πιστεύει
ότι η ιταλική επίθεση είναι
ζήτημα ωρών. Ο αρχηγός
του ΓΕΣ Αλέξανδρος
Παπάγος επικοινωνεί με τα
ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ
ενημερώνεται και ο Μεταξάς.
Τα άσχημα μαντάτα δεν
θα αργήσουν. Στις 3 τα
ξημερώματα της Δευτέρας
28ης Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής

της Ιταλίας στην Αθήνα,
Γκράτσι θα συναντηθεί τελικά
με τον Μεταξά, αλλά για να
του επιδώσει στο σπίτι του
στην Κηφισιά τελεσίγραφο,
με το οποίο ο Μουσολίνι
απαιτούσε από την Ελλάδα
να μην εμποδίσει το στρατό
του να καταλάβει ορισμένες
στρατηγικές θέσεις στη χώρα
μας. Η κυβέρνηση των Αθηνών
είχε διορία τρεις ώρες για
να δώσει την απάντησή της.
Ωστόσο, αυτή ήταν αυτονόητη
για τον δικτάτορα: «Donc,
Monsieur c’est la guerre»
(«Λοιπόν, Κύριέ μου έχουμε
πόλεμο!»). Με αυτές τις φράσεις
στα Γαλλικά ειπώθηκε το ΟΧΙ
από τον Μεταξά, που απηχούσε
τις διαθέσεις του ελληνικού
λαού. Αμέσως μετά, ο Μεταξάς
ενημέρωσε τον άγγλο πρέσβη
Πάλερετ και ζήτησε τη βοήθεια
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι Ιταλοί δεν περίμεναν την
εκπνοή του τελεσιγράφου.
Ο αρχιστράτηγος Βισκόντι
Πράσκα έδωσε την εντολή
για προσβολή των ελληνικών
θέσεων από τις 5 το πρωί. Την
ώρα αυτή σημειώθηκε και η
πρώτη ελληνική απώλεια. Ο
27χρονος πεζικάριος Βασίλειος
Τσιαβαλιάρης από τα Τρίκαλα,
που υπηρετούσε σε φυλάκιο
της ελληνοαλβανικής μεθορίου,
σκοτώθηκε από θραύσμα
ιταλικού όλμου. Η ιταλική
επίθεση εκδηλώθηκε με
εισβολή ισχυρών στρατιωτικών
δυνάμεων στους τομείς της
Πίνδου και της Ηπείρου (από
το Γράμμο μέχρι το Ιόνιο) και
με τοπικές συμπλοκές στην
περιοχή της ΒΔ Μακεδονίας. Ο
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ιταλός αρχιστράτηγος Βισκόντι
Πράσκα είχε στη διάθεσή του
135.000 άνδρες και ο έλληνας
ομόλογός του Αλέξανδρος
Παπάγος μόλις 35.000.
Στις 9:30 το πρωί
πραγματοποιούνται και
οι πρώτοι αεροπορικοί
βομβαρδισμοί στον Πειραιά
και το Τατόι δίχως συνέπειες,
ενώ στην Πάτρα θα υπάρξουν
νεκροί. Βομβαρδίστηκαν,
ακόμη, η Διώρυγα της Κορίνθου
και η ναυτική βάση της
Πρέβεζας. Το απόγευμα της
28ης Οκτωβρίου ο Μουσολίνι
γεμάτος καμάρι ανακοίνωνε
στο Χίτλερ, με τον οποίον
συναντήθηκε στη Φλωρεντία,
την επίθεση κατά της Ελλάδας.
Ελληνοαλβανικά σύνορα
Το ΟΧΙ γίνεται δεκτό με
πρωτοφανή ενθουσιασμό απ’
όλο τον ελληνικό λαό, που
ξυπνά στις 6 το πρωί από τους
συριγμούς των σειρήνων και
ξεχύνεται στους δρόμους,
κρατώντας τη γαλανόλευκη.
Οι στρατεύσιμοι ετοιμάζονταν
για το μέτωπο «με το χαμόγελο
στα χείλη» και το ραδιόφωνο
μετέδιδε διαρκώς το περίφημο
πρώτο ανακοινωθέν του
Γενικού Στρατηγείου: «Αι
ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις
προσβάλουν από της 5:30
πρωινής σήμερον τα ημέτερα
τμήματα προκαλύψεως της
ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι
ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται
του πατρίου εδάφους».
Η απόφαση της Ελλάδας να
αντισταθεί προκαλεί αυθημερόν
εκδηλώσεις θαυμασμού, κυρίως
στη Μεγάλη Βρετανία και τις
χώρες της Κοινοπολιτείας.
Σταδιακά αρχίζουν να
καταφθάνουν δεκάδες μηνύματα
συμπαράστασης, με πρώτο
αυτό του βασιλιά της Αγγλίας
Γεώργιου ΣΤ’, που τονίζει: «Η
υπόθεσίς σας είναι και ιδική
μας υπόθεσις». Στο ίδιο μήκος
κύματος και το τηλεγράφημα
του Τσόρτσιλ: «Θα σας
παράσχομεν όλην την δυνατήν
βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον
του κοινού εχθρού και θα
μοιρασθώμεν την κοινήν νίκην».
Οι ΗΠΑ, που ήταν εκτός
πολέμου, εξέφρασαν απλώς τη
λύπη τους δια του Προέδρου
Ρούζβελτ, ενώ η Σοβιετική
Ένωση παρέμεινε «άφωνη»,
αφού δεσμευόταν από το
Σύμφωνο Ρίμπεντροπ Μολότοφ. Σε αντίθεση, ο
Τουρκικός Τύπος δεν φείσθηκε
διθυραμβικών επαίνων για το
«ΟΧΙ». Η «Ικδάμ» έγραφε
στις 29 Οκτωβρίου «Ζήτω η
Ελλάς! Είμαστε υπερήφανοι,
που έχουμε σύμμαχο ένα τέτοιο
έθνος», ενώ η «Βακίτ» ανέφερε
την Ελλάδα ως «αλησμόνητο
για όλο τον κόσμο παράδειγμα
γενναιότητας».
Περί Πηγών...
ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.
gr/articles/21#ixzz3pH3QVb4D
Ελληνοαλβανικά σύνορα
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
Η ΓΗ ΤΗΣ ΛΟΡΝΑΣ

Συγγραφέας: Σταμάτης Κεσόγλου Σειρά: Περιστέρια (ηλικίες 10+)
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Το 2040 το Φεγγάρι θα έχει χίλιους κατοίκους.
Έτσι μας λέει ο συγγραφέας Σταμάτης
Κεσόγλου και μας συστήνει τη Φεγγαρόπολη
και πολλούς από τους κατοίκους της. Άνθρωποι
σαν κι εμάς που αποφάσισαν να πάνε να
ζήσουν στο Φεγγάρι γιατί δεν είχαν τίποτα που
να αγαπούν στη Γη. Τίποτα που να πρόκειται
να τους λείψει. Είναι έτσι όμως; Η μικρή
Λόρνα κοιτάζει τη Γη και ονειρεύεται να την
επισκεφτεί. Θέλει να γίνει τραγουδίστρια και
μόνο στη Γη μπορεί να έχει την εμφάνιση που
θέλει. Από την άλλη μεριά υπάρχει και στη Γη ένα παιδί που θέλει να
ταξιδέψει στο Φεγγάρι...
Όμορφες σκέψεις κρυμμένες σε κάθε σελίδα: «Οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν δύσκολες λέξεις, όταν στην πραγματικότητα δεν έχουν τι
να πουν». Ο μπαμπάς Πέτρος αλλά και ο κύριος Φεγγαρίδης μιλώντας
απλά, λένε πράγματα που σε αγγίζουν στην καρδιά: «Είναι μεγάλη
σοφία να λέμε και να ξελέμε». Ομως εγώ θα πω και δεν πρόκειται
να ξεπώ: Η ιστορία αυτή πρέπει να διαβαστεί από τα παιδιά κι είμαι
σίγουρη πως θα αγαπηθεί κι από τους μεγάλους.

Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΑΙΞΩΝΗΣ
Συγγραφέας: Αθηνά Μπίνιου
Εικονογράφηση: Μαρία Οικονόμου
Σειρά: Χελιδόνια (ηλικίες 9+)
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Εκείνο το πρωινό, το σφυρί του εκσκαφέα
αποκάλυψε ένα θησαυρό. Στο σημείο που θα
χτιζόταν μια πολυκατοικία κρυβόταν ένας
αρχαίος δρόμος. Κι ήταν ένας δρόμος που
είχε χαραχτεί από το αδιάκοπο πηγαινέλα
ανθρώπων και ζώων. Εκεί που σήμερα
βρίσκονται οι δήμοι Γλυφάδας, Βούλας
και Βουλιαγμένης, υπήρχε ο αρχαίος
δήμος της Αιξωνής. Σε αυτό το δρόμο,
λοιπόν, σεργιανίζουμε μαζί με την Κυρά
της Αιξωνής που μας αφηγείται μύθους και
ιστορίες από την καθημερινή ζωή. Μαζί
με τη μικρή Φιλοστράτη, το κορίτσι με τη χήνα, μας μεταφέρουν
δυόμισι χιλιάδες χρόνια πίσω. Μαθαίνουμε για τις αγωνίες των απλών
ανθρώπων, για τις χαρές και τις λύπες τους που δεν διαφέρουν και πολύ
από τις σημερινές.
Η Αθηνά Μπίνιου αφηγείται, σαν παραμύθι, μια ιστορία που θα
μπορούσε να είναι αλήθεια. Κι εύχομαι πάντα να υπάρχει κάποιος να
μας αφηγείται και να μας θυμίζει τα σημαντικά της ζωής. Γιατί όπως
λέει και η κυρά της Αιξωνής: «Το ταξίδι στον χρόνο και στον δρόμο δεν
θα τελειώσει ποτέ…» και «Αν δεν ξέρεις πού να πας, να ψάξεις να βρεις
πούθε έρχεσαι».

ΠOIHMA
Πνευμάτων όντα.
Στου φεγγαριού τη γειτονιά.
Μες στης νυχτός την ώρα.
Άξαφνα εμφανίζονται πολλών πνευμάτων όντα.
Ρίχνουν το βλέμα τους στη γη.
Απλώνουν ένα δίχτυ.
Κι αρχίζουν να μαζεύουνε ανθρώπινο σερτίκι.
Πίκρες καημούς και βάσανα.
Κάθε μορφής σκληράδα.
Τ’ άσχημο το πρόσωπο που κρύβει του ήλιου η
αύρα.
Εργάτες των ψυχών υμών.
Σκιές απ’ τις σκιές μας.
Και των αιθέρων λυτρωτές μες απ’ τις προσευχές
μας.
Στου φεγγαριού τη γειτονιά.
Εκεί στον πάνω κόσμο...
Παλεύουνε ωρόνυχτα για τον επίγειο πόνο.
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

3 ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου*
Στην Ελλάδα της κρίσης και
της οικονομικής δυσπραγίας,
το τελευταίο διάστημα, νέες
διατάξεις, νόμοι και οδηγίες
που αφορούν δυσβάσταχτα
πρόστιμα από το πουθενά,
αρχίζουν και ισχύουν, χωρίς
όμως την προηγούμενη
απαραίτητη ενημέρωση των
πολιτών.
Τα πιο βασικά από αυτά θα
προσπαθήσω να αναφέρω
προς ενημέρωση των αναγνωστών.
- Η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ δηλαδή του φόρου ακινήτων είναι ένα από
τα βασικά έσοδα στα οποία βασίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση τα τελευταία
έτη. Όποιος οφείλει ΕΝΦΙΑ του 2014 ή προηγούμενων ετών κινδυνεύει
με κατάσχεση/δέσμευση του χρηματικού αυτού ποσού από τον τραπεζικό
λογαριασμό που διατηρεί στην Ελλάδα. Η δέσμευση γίνεται απευθείας και
ταχύτατα από την Τράπεζα με εντολή της Εφορίας και τα χρήματα εν αγνοία του
ιδιοκτήτη-οφειλέτη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη μέχρις
εξοφλήσεως του οφειλόμενου ποσού. Για να αρθεί η κατάσχεση θα πρέπει να
καταβληθεί στην Εφορία ο οφειλόμενος φόρος ή οποιοδήποτε άλλη οφειλή έχει
ο ιδιοκτήτης έναντι του Δημοσίου.
- Κάθε πρόσωπο οφείλει να έχει έναν αριθμό ΑΦΜ στην Εφορία, εφόσον
έχει εισοδήματα ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Είναι συχνό φαινόμενο
για κάποιον που έχει φύγει πολλά χρόνια από την Ελλάδα, να μην θυμάται ή να
μην γνωρίζει ότι έχει ΑΦΜ. Με το πέρασμα των χρόνων, η ύπαρξη του ΑΦΜ
του ξεχάστηκε, και τώρα που για κάποιο άλλο λόγο του ζητήθηκε το ΑΦΜ
θεώρησε ότι δεν έχει και έβγαλε νέο. Μέχρι πρότινος αν διαπιστωνόταν ότι ένα
πρόσωπο έχει δύο ΑΦΜ, τότε απλά διαγραφόταν το πιο πρόσφατο ή αυτό με τις
λιγότερες ενέργειες.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εύρεση διπλού ΑΦΜ επισύρει πρόστιμο
2.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει πάντα πριν ζητήσετε την εκδοση ΑΦΜ
στην Εφορία, να γίνεται έλεγχος με όλους τους πιθανούς τρόπους αναγραφής
του ονόματός σας στην Εφορία ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει άλλο
ΑΦΜ στο όνομα μας.
Κάθε φορολογούμενος κάτοικος εξωτερικού, οφείλει να δηλώνει στην
Εφορία έναν αντίκλητο που είναι κάτοικος Ελλάδος για να ενημερώνεται.
Με νέα εγκύκλιο, σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου ο φορολογούμενος
υποχρεούται εντός προθεσμίας μόλις 10 ημερών να ορίσει άλλον αντίκλητο,
διαφορετικά θα έχει πρόστιμο άνω των 300 ευρώ.
Η αλλαγή του αντικλήτου γίνεται με εξουσιοδότηση του φορολογούμενου που
θα έχει υπογράψει στο Ελληνικό Προξενείο και θα σταλεί στον αντίκλητο μαζί
με αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του πρώτου.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr

Τελειώνουν» τα περίπτερα στην Ελλάδα.
Τελειώνουν τα περίπτερα στην Ελλάδα. Η Ελληνική πρωτοτυπία πλέον
καταργήθηκε με το Πολυνομοσχέδιο. Τέλος λοιπόν και ο θεσμός των περίπτερων
στην Ελλάδα. Κάθε περιπτερούχος που βγαίνει στην σύνταξη θα κλείνει και την
επιχείρηση.
Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση υποχρεώνει σε ανεργία δώδεκα χιλιάδες
περιπτερούχους μαζί με τις οικογένειές τους, αφού με την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου, τα περίπτερα καταργούνται, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα
του διαδικτύου.
Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε το υπουργείο ανάπτυξης για τις διατάξεις
των περιπτέρων που αφορούν τις μισθώσεις, η οποία είναι πλέον νόμος (μέσω της
ψήφισης του πολυνομοσχεδίου), η άδεια δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί μετά τον
θάνατό του κατόχου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να κλείνει.

Ο ήρωας που έγινε καστανάς…
...”Τα ‘δωσα και τα δύο στη πατρίδα”...
… οἱ νέες γενιές πρέπει νά μάθουν, νά διδαχθοῦν ἀπό τήν οἰκογένεια καί τό Σχολεῖο
γιά τό Ἔπος τοῦ 1940. Γιά τό καλό της Πατρίδας μας...
Τό 1952 ήμουν στο Ναυτικό καί βρισκόμουνα στήν Πλατεία Κλαυθμῶνος,όχι ὅπως εἶναι σήμερα.
Ἐκείνη τήν στιγμή ἔπεφτε ὁ ἥλιος καί θά γνωρίζετε ὅτι μέ τήν δύση του, γίνεται ὑποστολή τής σημαίας.
Τότε τό Ὑπουργεῖο Ναυτικοῦ ἦταν ἐκεῖ καί ἡ σημαία κυμάτιζε ἀκόμα στό κτήριο. Σήμερα εἶναι ἄλλες
ὑπηρεσίες τοῦ Ναυτικοῦ. Τότε πάντα κάθε πρωί, θά θυμοῦνται οἱ παλιοί, γινόταν ἔπαρση σημαίας καί
σταματοῦσαν τά… πάντα, ὅπως καί στή δύση τοῦ ἡλίου γινόταν ὑποστολή. Ἦταν στιγμές ὡ ραῖες,
ἀπίθανες ποὺ ζοῦσαν τότε οἱ ἄνθρωποι.
Τό ἄγημα ἀποδόσεως τιμῶν (ἦταν) στόν χῶρο του,καί ἀκοῦμε τόν σαλπιγκτή νά δίνει τό σύνθημα γιά
τήν ὑποστολή της σημαίας. Τό ἄγημα παρουσιάζει ὄπλα.
Ὁ ἀξιωματικός χαιρετά καί παίζεται ὁ Θούριος
Ὅλοι οἱ παριστάμενοι ἐκεῖ καί οἱ περαστικοί,ὅπως καί ἐγώ,σταθήκαμε σέ στάση προσοχής.
Ἀποδίδεις μέ αὐτό τόν τρόπο τήν τιμή στό ἱερό μας σύμβολο, στή γαλανόλευκη σημαία.
Τελειώνοντας ἡ διαδικασία της ὑποστολής τής σημαίας, οἱ διαβάτες συνεχίζουν τό δρόμο τους, ἐνῶ ἐγώ
παρέμεινα ἀπό συνήθεια λίγο ἀκόμα. Τότε βλέπω τό νεαρό ἀξιωματικό νά κατευθύνεται θυμωμένος πρός
ἕνα γεροδεμένο πλανόδιο καστανά…
– Γιατί δέν σηκώθηκες ὄρθιος, γιά νά τιμήσεις τή σημαία μας. Δέν ἔχεις φιλότιμο;
Ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε βουβός, ἐγώ παρακολούθησα ἔντρομος καί φοβερά συγκλονισμένος… Μετά βλέπω
τόν καστανά ὅτι ἔγινε κατακόκκινος καί ἄρχισε νά τρέμει. Ἤθελε νά φωνάξει, ἀλλά βλέπω μέ ἔκπληξη
ὅτι συγκρατεῖται, καί σκύβοντας τό κεφάλι του ἄρχισε νά κλαίει μέ λυγμούς. Ὅμως συνέρχεται γρήγορα,
σκουπίζει τά δάκρυά του καί μέ πολλή δύναμη τῶν χεριῶν του (αὐτά ἦταν γερά) στυλώνει τό σῶμα του
δυνατά, σπρώχνει τόν πάγκο του μέ τά κάστανα μπροστά καί φωνάζει μέ ὅλη τή ψυχή του, στό νεαρό
ἀξιωματικό δυνατά:
«Πῶς νά σηκωθῶ, κύριε; Της τά ἔδωσα της Πατρίδας καί τά δύο», καί σηκώνει τά μπατζάκια τοῦ
παντελονιοῦ, ὅπου φάνηκαν δύο πόδια κομμένα πάνω ἀπό τά γόνατα. Καί ξαναρχίζει νά κλαίει. Ὁ
κόσμος, ὅπως καί ἐγώ, γύρω του κλαίει καί χειροκροτεῖ, ὅμως περισσότερο ἀπό ὅλους κλαίει ὁ νεαρός
ἀξιωματικός…
Ἐκείνη τή στιγμή ἔγινε κάτι τό ἀλησμόνητο, φοβερή σκηνή γιά Ὄσκαρ. Ὁ ἀξιωματικός σκύβει καί
ἀγκαλιάζει καί φιλεί τόν καστανά, καί ἐν συνεχεία στέκεται εὐθυτενής μπροστά στόν ἥρωα καί φέρνει τό
δεξί του χέρι στήν ἄκρη τοῦ γείσου τοῦ πηλίκιού του καί τόν χαιρετά στρατιωτικά.
Τοῦ ἀπονέμει «τάς κεκανονισμένας τιμάς» ποὺ δέν μπόρεσε ἐκεῖνος τυπικά νά ἀποδώσει στή σημαία
μας, γιατί της χάρισε καί τά δύο πόδια στά βορειοηπειρωτικά βουνά μας, γιά νά μπορεῖ νά κυματίζει
σήμερα ψηλά ἡ κυανόλευκη σημαία σέ λεύτερη πατρίδα.
Καί οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί νά μποροῦν νά πηγαίνουν μέ γρήγορο βήμα στίς εἰρηνικές ἀπασχολήσεις τους,
χωρίς νά γνωρίζουν ὅτι περνοῦν μπροστά ἀπό ἕναν ἥρωα τοῦ ἀλβανικοῦ μετώπου, τόν Ἕλληνα ἥρωα
πολεμιστή, ὅποιο ἐπάγγελμα καί νά ̓χει. Ἄλλοι δέν μιλοῦν, ἄλλοι ὅμως εἰρωνεύονται. Γἰ αὐτό οἱ νέες
γενιές πρέπει νά μάθουν, νά διδαχθοῦν ἀπό τήν οἰκογένεια καί τό Σχολεῖο γιά τό Ἔπος τοῦ 1940. Γιά τό
καλό της Πατρίδας μας.»
Φανερά συγκινημένος τελείωσε τήν ἀνάγνωση ὁ παππούς. Γύρισα καί τόν κοίταξα. Τά δάκρυα ἔβρεχαν
τό γερασμένο του πρόσωπο…
Δέν εἶπα τίποτα… Τί νά πῶ;
Ἔκλαιγα καί Eγώ…Δημήτρης Ντούλιας. Πλωτάρχης Π.Ν. ἐ.ἀ.

ΧΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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Alexander The Great
Association of Northern Greece
Macedonia & Thraki of British Colombia
ANAKOINΩΣΗ
Μέλη και φίλοι των συλλόγων: Μέγας Αλέξανδρος (Μακεδονία –
Θράκη) και «ΟΜΗΡΟΣ» Αττικής και νήσων του Αιγαίου.
Μια μεγάλη έκπληξη. Δύο Σύλλογοι, ενώνουν δυνάμεις και
προχωρούν μαζί για πρώτη φοράστη διοργάνωση μιας μεγάλης
ελληνικής βραδιάς
28 Νοεμβρίου 2015 στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο ώρα 5:30 μ.μ.
Στην ημερομηνία αυτή θα πανηγυρίσουμε μαζί τις εθνικές μας
επετείους: 26η Οκτωβρίου 1912 και 28 Οκτωβρίου 1940 και τον
πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο.
Μια υπέροχη βραδιά διασκέδασης γεμάτη πατριωτισμό θα είναι το
αποκορύφωμα της ΕΝΩΣΗΣ αυτής. Η πρωοφανής αυτή ένωση των
δύο Συλλογων θα δώσει νέα πνοή στο μέλλον των Συλλόγων για τη
συνέχιση του έργου τους.
Ας μην λείψη κανείς και κάθε σύλλογος ας ακολουθήσει το
παράδειγμά μας. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες
της ιστορίας μας και της ελληνικότητάς μας.
Εκλεκτό φαγητό και μουσική με ορχήστρα Γιάννη ΣΑΧΑΜΗ
(μπουζούκι) και ΑΛΦΑ VIDEO που θα σας χαρίσει αξέχαστες ώρες
διασκέδασης.
Τιμή εισιτηρίου $55.00 δολλάρια

Για εισιτήρια τηλεφωνείστε: ΟΜΗΡΟΣ:
Ελένη 604-880-5428, Γωγώ 604-366-6748
Μέγας Αλέξανδρος: Βασίλης 604-551-7474,
Ελένη 604-733-8844, Λιάσκα 604-224-7244

Χρηματοδότηση στην Ελλάδα
ετοιμάζεται να δώσει η Παγκόσμια
Τράπεζα, δια μέσου τους σκέλους
της το οποίο ειδικεύεται στον
ιδιωτικό τομέα.
Η Παγκόσμια Τράπεζα -που ο ρόλος της είναι η οικονομικοτεχνική
συνδρομή σε αναπτυσσόμενες χώρες- έχει ήδη δώσει τεχνική βοήθεια
στην Ελλάδα το 2012, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.
Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο
Δημήτρης
Τσιτσιράγκος, ο οποίος διευθύνει τις διεθνείς δραστηριότητες του
Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης της Τράπεζαςδήλωσε πως
«σχεδιάζουμε μια περιορισμένη δέσμευση στην Ελλάδα κατόπιν
αιτήματος των ελληνικών αρχών».
Ο ρόλος του εν λόγω σκέλους της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορά
τον δανεισμό κεφαλαίων σειδιωτικές επιχειρήσεις ώστε αυτές να
χρηματοδοτούν με τη σειρά τους αναπτυξιακά σχέδια και έργα στις
χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Alexander The Great
Association of Northern Greece
Macedonia & Thraki of British Colombia

Ο κ. Τσιτσιράγκος επεσήμανε πως με όσα συνέβησαν στην Ελλάδα
την τελευταία πενταετία «είναι ενδιαφέρον να αναζητηθούν ευκαιρίες
στο πλαίσιο μιας περιορισμένης δέσμευσης η οποία προορίζεται να
(...) τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χώρα».

“ΟΜΕROS” Hellenic Canadian Association
of Attica & Aegean Islands of B.C.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΟΧ ελπίζει ακόμη να διαδραματίσει ρόλο
«καταλύτη» για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι
ελληνικές τράπεζες θεωρείται ότι ακόμη είναι πολύ εξασθενημένες
για να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας,
ανέφερε ο ίδιος.

&

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Στο Ελληνικό Κοiνοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, Vancouver B.C.

Ωρα: 5μ.μ.

Μιά βραδιά διaσκέδασης με εκλεκτό φαγητό,
με την ορχήστρα Γιάννη Σαχάμη (στο μπουζούκι)
και το ΑΛΦΑ VIDEO

Τιμή Εισιτηρίου $55.00

Βάσει του καταστατικού του, ο ΔΟΧ δεν δραστηριοποιείται σε
οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη, αλλά οι χώρες μέλη της Παγκόσμιας
Τράπεζας, ενέκριναν την «πολύ προσωρινή» δέσμευσή του στην
Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες, διευκρίνισε.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μια ακόμη βιομηχανική χώρα, η
Νότια Κορέα, είχε επίσης λάβει κατ’ εξαίρεση την υποστήριξη του
ΔΟΧ. Η χώρα τότε ήταν σε πρόγραμμα προσαρμογής το οποίο είχε
εκπονηθεί υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Το ύψος του ποσού που θα επενδυθεί στην Ελλάδα και το
χρονοδιάγραμμα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Για εισιτήρια τηλεφωνείστε: ΟΜΗΡΟΣ:
Ελένη 604-880-5428, Γωγώ 604-366-6748

Το συνεχιζόμενο κλίμα αβεβαιότητας στη χώρα και η αλληλουχία
των αξιολογήσεων καθυστέρησε την πρόοδο ορισμένων σχεδίων,
όμως «υπάρχει ένα ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα», ειδικά μετά την
συμφωνία για το νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας που συνήφθη
με τους θεσμούς τον Αύγουστο, όπως πρόσθεσε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Μέγας Αλέξανδρος: Βασίλης 604-551-7474,
Ελένη 604-733-8844, Ρ. Λιάσκα 604-224-7244

«Οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τον τρόπο με
τον οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία με τους Ευρωπαίους», τόνισε
πάντως ο ίδιος.
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Being more active and getting fitter: Water Exercise
starting from scratch
W
F

or someone who has been inactive for a while – maybe even for years – adopting a more active lifestyle can
seem like a challenging ambition. Setting attainable goals and making small, incremental changes makes
becoming more active achievable.
The big goal is to meet the Canadian Society for Exercise Physiology guidelines, which recommend that adults
get 150 minutes per week of moderate aerobic activity.
“That’s when you start to see the health benefits of exercise: 150 minutes per week,” says registered kinesiologist
Faith Delos-Reyes, program coordinator and exercise specialist with the Women’s Cardiovascular Health Initiative
at Women’s College Hospital. She explains that moderate to vigorous activity means working hard enough that your
heart rate increases, your breathing becomes deeper and you might sweat, but you should still be able to talk without
difficulty.
“For someone who is used to a sedentary lifestyle, it may be daunting to think about 150 minutes of moderate
aerobic activity per week,” she says. “But if you break it down, it’s about 30 minutes per day, five days per week.
You can break it down further into 10-minute increments: 10 minutes, three times per day, sounds a lot more manageable.”
Delos-Reyes points out that most people are already doing some activity throughout the week that could count
towards those 150 minutes: things like housework, shopping or gardening.
A simple start
Becoming more active doesn’t have to happen all at once.
“Think about moving again, and how that might look to you,” Delos-Reyes says.
A five-minute walk is a good starting point. It’s an achievable goal that requires no special equipment. Begin with
five minutes, and start gradually adding to that by setting further goals that are attainable and realistic. For example,
resolve to go for a 15-minute walk on your lunch hour three times per week. Work your way up to longer or more
frequent walks. From there, you can start
exploring local parks, provincial parks, or
urban hiking.
It doesn’t have to be walking, of course.
“Think about what you like to do,”
Delos-Reyes says. “Getting active doesn’t
have to mean going to a gym or running
a marathon or playing team sports. It
can mean dancing or starting a garden or
walking a dog.”
Another approach is to turn the goal
around: instead of thinking of ways to add
activity time into your week, try to think of
ways to reduce sitting time.
“Try to not sit for more than one hour at a
time,” Delos-Reyes says. “Take fit breaks for a
couple of minutes every hour: stand up, stretch, march on the spot. Think about movement.”
Being more active can also be an opportunity to socialize if you take a fitness class, join a club or play a team
sport. But your regular social activities can also be an opportunity to get active.
“Instead of sitting on a patio having a drink with friends, suggest going for a walk or going bowling,” Delos-Reyes says.
Overcoming obstacles
Almost everyone has an obstacle to overcome when
trying to be more active, whether it’s lack of time, an
injury, or just feeling unfit.
Delos-Reyes suggests thinking about the pros and cons of getting more exercise.
“Everyone knows being more active and getting fitter is good for you. Think about the positive outcomes: being
more fit, feeling better, possibly losing weight,” she says.
“On the con side, you might think you don’t want to get tired and sweaty,” she says. “That may stem from a lack
of knowledge about the intensity required for improving activity levels: moderate to brisk.”
If time is the issue, think about how activities can fit into your day.
“Even the best program won’t work if it doesn’t fit your life,” Delos-Reyes says. “Use things you already do as
opportunities to add activity, such as your commute or the errands you do. Get off the bus earlier, ride your bike
instead of driving, walk to do errands.”
Body image can be an issue for some people who may feel self-conscious in some setting, such as gyms.
“Find a place where you feel comfortable, and remind yourself that activity is an investment in yourself: it reduces your risk for health conditions and complications, and reduces your mortality risk,” Delos-Reyes suggests.
People with a chronic illness or an injury may have more significant barriers to activity. Talking to a healthcare
professional about how to get more active, or doing some physical rehabilitation, can help people with illnesses or
injuries prepare to add more activity to their lives.
Not knowing what activities to try can also keep people on the sofa. Delos-Reyes recommends thinking about
what you like to do, and what you might like to try.
“Be open-minded about new sports,” she says. She notes that being a beginner shouldn’t stop you from trying
something new, and feeling out-of-shape shouldn’t stop you from picking up an old hobby.
“You don’t have to get ‘good’ first. You don’t have to be an athlete to do an activity,” she says. “And there is no
right or wrong way to be active; have fun and enjoy movement”.

ater exercise uses water for resistance. It also may be
called water therapy, pool therapy, aqua therapy, or
aquatics. It’s good exercise for many people who have
osteoarthritis , back pain, or fibromyalgia . It’s often used to help
people in rehab after a joint replacement.

Exercising in water can increase your flexibility and range of motion
without putting stress on your joints and spine. Warm water also
helps relax your muscles.
You can walk and run in water, as well as jump or kick. But it’s not
a weight-bearing exercise. So you will need to add other types of
exercise to help make your bones stronger.
Water exercise is often done as part of a physiotherapy program. Or
you may find a program in a gym or health club.
Although water exercise is usually gentle, talk to your doctor before
you start a program. You want to make sure that water exercise is
right for your health condition.
Tips for exercising in water
•
Consider working with a physiotherapist or water aerobics
instructor if you’ve never done water exercise before.
•
You can create more resistance by moving quickly. But start
slowly, and gradually increase intensity. Walk in the water for a few
minutes. Then you can start jogging.
•
The higher the water is on your body, the more resistance
you feel. A water level between waist- and chest-high is a comfortable
place to start. You get resistance but also have support and balance.
•
If you want to vary your intensity (interval training), sprint
by raising your knees higher to run quickly. Move your arms up and
down quickly at your side. Do this for 15 seconds. Then return to a
slow jog or walk in the water.
•
Wear pool shoes or old athletic shoes. They will protect your
feet if you’re walking or running along the bottom of the pool.
•
A flotation belt or “water wings” can create more resistance.

Acne treatments
Acne is a common skin condition and there are many
ways to treat it. However, some treatments should be
used with caution.
Acne is common in young adults, teens and pre-teens and
may cause emotional and self-esteem problems. In severe
cases, medical treatment may be needed. There are many
over-the-counter products that can help treat acne.
Acne is caused by inflammation of the oily glands in the
skin - they are called sebaceous glands - that contain a
fatty material called sebum. When the duct of the gland
becomes blocked either by layers of skin, fatty secretions
or dirt, a mini-cyst or pimple forms. The cyst can become
infected with acne bacteria.
Treatment of acne
Just as acne can range from mild to severe, acne treatments also vary, depending on how serious the problem
is. The basic treatment is to remove what is plugging the
duct of the gland and, if necessary, kill the acne bacteria.
This is done either by applying a product to the skin or
by taking medication internally. A treatment applied to
the skin is called a topical medication; treatment taken
internally is called systemic medication.

ΠΕΝΘΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1949-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 11 Οκτωβρίο 2015
ο Γεώργιος Μπέζος.
Γεννήθηκε στο Βασιλίτσι
Καλαμάτας το 1949. Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου στις
16 Οκτωβρίου 2015 και η
κηδεία την Παρασκευή 16
Οκτωβρίου 2015, Η ταφή
od chooses good people to do great things. Chris P. Tomaras has έγινε στο κοιμητήριο Forest
left a legacy of great things. Mr. Tomaras fell asleep in the Lord Lawn Cemetery Burnaby.

In Honor of a True Hellene - The Passing of Chris P. Tomaras

G

on October 14, 2015 at 6:15am.

Chris Tomaras will be remembered for his love of Hellenism, entrepreneurial ingenuity, profound faith and never-ending generosity.
His determination and perseverance led to a career as a successful
businessman as owner of Kronos Foods and Tomaras Investments.
Devoted to his family, friends and those in need, his many acts of
kindness demonstrated his spirit of philanthropy and deep love for
all. He was a devoted Greek Orthodox Christian, putting his faith
into practice. Mr. Tomaras was a benefactor of many churches and
Greek Orthodox institutions, including the Saint Iakovos Retreat
Center of the Metropolis of Chicago. He was an active member of
Leadership 100 and a dedicated Archon of the Order of Saint Andrew of the Ecumenical Patriarchate.
Born in Piraeus, Greece,Chris Tomaras personified Hellenism, while
embracing the ideals of his adopted home of America. As Vice President of the World Council of Hellenes in the Americas (SAE), he
inspired Greek Americans of all ages to be proud of their culture and
heritage, creating programs for Greek youth and sponsoring special
cultural events. Mr. Tomaras’ generosity spanned across the Greek
Diaspora, improving the lives of many Greeks.
It was his passion for education that led him to establish the
PanHellenic Scholarship Foundation (PHSF). Ever mindful of the
importance of a college education, he founded the PHSF so that
Greek American undergraduates would have the financial resources
they needed to complete their education. His vision and generosity
have made sure that more than 300 deserving students have received
scholarships totaling over $2 million.
Μr. Tomaras has served as leader of a number of civic, community
and business organizations, including President of the PanMessenian
Federation of USA and Canada. He was a member of the Board of
Trustees of Anatolia College and the founding member of the American Foundation of Hellenic Studies at Georgia State University. Mr.
Tomaras has received countless awards such as the Ellis Island Medal of Honor and an Honorary Doctor of Humanities from Hellenic
College-Holy Cross School of Theology.
The passing of Chris P. Tomaras leaves a great void in our hearts
and in our community, yet it motivates us to continue his good
deeds. We will lead by his example, mindful of his accomplishments
and the words of wisdom he has shared with us. Our Lord welcomes
this good and faithful servant into His Kingdom. We pray for his
immortal soul. May the memory of Chris P. Tomaras be ever eternal.
Memorial and funeral information will be provided soon.

Στην σύζυγό του Ελένη στην
κόρη του Δήμητρα Βασσίλας,
σύζυγό της Γιώργο,στο γιό
του Πήτερ, στην μητέρα του
στις αδελφές του και σ’ όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Βill)
1942-2015
Πέθανε στο
Βανκούβερ
στις 14
Οκτωβρίου
2015 ο
Βασίλης
Αλαμάνος.
Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1942.Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου στις 21
Οκτωβρίου 2015 και κηδεία
στις 22 Οκτωβρίου 2015. Η
ταφή έγινε στο κοιμητήριο
Forest Lawn Cemetery Burnaby.
Στην σύζυγό του Βίκη, στις
κόρες του Marilyn σύζυγό
της Alex, και Σάσα, στα
αδέλφια του, στην αδελφή
του και στο σύζυγότης,
καθώς και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY
OF METROPOLITAN VANCOUVER
O EΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Με την ορχήστρα Γιάννη Σαχάμη

Στο Κοινοτικό Κέντο της Ελληνικής Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ
4641 Boundary Rd, Vancouver.
Tιμή εισιτηρίου $40.00 για μεγάλους και για παιδιά κάτω
των 12 χρόνων $10.00

Για το τραπέζι σας αποταθείτε στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Πρόεδρο
κ. Γιώργο Τσούκα

ΤΗΛ: 604-644-3837
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ)
1943-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19
Σεπτεμβρίου 2015, ο Αθανάσιος
Ευαγγέλου. Το τρισάγιο έγινε στις 23
Σεπτεμβρίου 2015 στο Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου και η κηδεία
στις 24 Σεπτεμβρίου 2015. Η ταφή έγινε
στο κοιμητήριο του Forest Lawn Cemetery
of Burnaby.
Στην σύζυγό του Μαρία στα παιδιά του
Δημήτρη (Τερέσα, Νίκο και στην εγγονή του Κατερίνα και σε όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ)
1936-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,
ο Κοντογιάννης Αθανάσιος. Το τρισάγιο έγινε
στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου στις
30 Σεπτεμβρίου 2015 και η κηδεία του την 1η
Οκτωβρίου 2015. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
του Forest Lawn Cemetery of Burnaby. Στους
συγγενείς του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΟΡΔΟΝΗΣ ΧΑΡΑΜΠΟΣ (Βob)
1926-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28 Σεπτεμβρίου
2015, ο Κορδόνης Χαράλαμπος. Το τρισάγιο
έγινε στο Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου στις 5
Οκτωβρίου 2015 και η κηδεία του στος 6
Οκτωβρίου 2015. Η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο του Boundary Bay Cemetery Delta.
Στην σύζυγό του Φανή, στα παιδιά του Πήτερ
(Ρούλα), Μαρία (Στάθης), στα εγγόνια τους και
σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΔΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Dean)
1931-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2 Οκτωβρίου
2015, ο Δρίκος Κωσταντίνος. Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις
7 Οκτωβρίου 2015 και η κηδέια του στις
8 Οκτωβρίου 2015. Η ταφή του έγνε στο
κοιμητήριο Ocean View Cemetery Burnaby.
Ο Κωνσταντίνος Δρίκος ήταν ενεργό μέλος
της Κοινότητας Βανκούβερ και δεν απουσίαζε
από καμμία εκδήλωση. Είχε εταιρείες σιδήρου
και δεν απουσίασε από το γραφείο του μέχρι
την ημέρα που πέθανε.
Αγαπούσε το Γκόλφ και περνούσε τις ελεύθερες ώρες του στο
Γκόλφ Club Marine Drine and Whistler.
Στην σύζυγό του Ντόροθη, στις κόρες του Κορίνα (Τομ), Λόρα
(Σκοτ), στα εγγόνια του και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
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St. George’s Philoptochos
Fall Luncheon

St. George’s Philoptochos Fall Luncheon was held on Sat. Oct. 17th.
Due to the number attending, the Lunch was held in the big hall of the Community Centre.
Father Economos, Eleni Arvanitis, president of the Philoptochos, and Lizette Pappas, the 3rd vice-president of the Philoptochos Metropolis Board in Toronto all spoke of the necessity to encourage and
embrace the young ladies of the Communities to join Philoptochos. There is a great need of their
knowledge, their energy, and their creativity to extend and continue the vision, the goals and the causes
of Philoptochos. St. George’s Philoptochos would like
to thank the young ladies who came to help set up and
to serve. Most importantly, a big thank you to all the
ladies who attended the luncheon because as we say:

St. George’s Philoptochos was presented with a beautiful card from the children
of the Sunday School thanking them for their very kind donation

