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Βαθαίνει το χάσμα ΗΠΑ - Τουρκίας

Ομπάμα: Το εμπάργκο στην Κούβα θα λήξει

Μεγάλωσε το χάσμα, αντί να γεφυρωθεί, μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά
τη συνάντηση του αντιπροέδρου Τζόζεφ Μπάιντεν και του ισλαμιστή προέδρου Ταγίπ Ερντογάν
Παρασκευή 1η Απριλίου 2016 (Πηγή:ΕΘΝΟΣ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/03/2016
«Αυτή είναι μία νέα ημέρα για τις ΗΠΑ και την Κούβα» δήλωσε ο Μπαράκ
Ομπάμα, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Αβάνα, αν και
παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών δεν θα αλλάξουν «εν μία νυκτί».
Από την πλευρά του, ο Ραούλ Κάστρο, αν και χαιρέτισε τα βήματα που
έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες κάλεσε τις ΗΠΑ να βάλουν τέλος στο
εμπάργκο και να επιστρέψουν τη βάση του Γκουαντάναμο.

Η σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι ήταν οι Κούρδοι
της Συρίας, τους οποίους
υποστηρίζουν οι Αμερικανοί και
πολεμούν οι Τούρκοι.
Σύμφωνα με επίσημη
ενημέρωση η τουρκική πλευρά

εξέφρασε σφοδρά παράπονα για
το γεγονός, όπως το θέτουν στην
Ουάσιγκτον, ότι η κυβέρνηση
του Μπάρακ Ομπάμα
αντιμετωπίζει τους Κούρδους
αυτούς «ως τις μοναδικές
δυνάμεις στη βόρεια Συρία που
μπορούν να αντιμετωπίσουν το

“ΩMEGA TRAVEL CRUISE”

Ισλαμικό Κράτος».
Ο κ. Ερντογάν αντέκρουσε
αυτή την αμερικανική λογική
και εξήγησε την «μεγάλη
του ανησυχία ότι οι Κούρδοι
επιδιώκουν να δημιουργήσουν
αυτόνομο Κουρδικό κράτος
εντός της Συρίας, στα σύνορα με
την Τουρκία».
Τουρκικές πηγές ανέφεραν ότι
υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης
μεταξύ των δύο πλευρών και
ότι οι Τούρκοι φοβούνται ότι
οι αμερικανοί θα αφαιρέσουν

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

«Το εμπάργκο θα λήξει, δεν ξέρουμε πότε» είπε ο Ομπάμα, σημειώνοντας
ότι αυτό εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειωθεί στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσθεσε, πάντως ότι πιστεύει πως «η αλλαγή
θα γίνει».
Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως είπε στον πρόεδρο της Κούβας,
Ραούλ Κάστρο: «Προχωράμε μπροστά και δεν κοιτάμε πίσω».
Σημείωσε ότι η πορεία προσέγγισης με την Κούβα θα συνεχιστεί και στην
επόμενη διακυβέρνηση.
«Ο λόγος είναι η λογική. Η λογική ότι αυτό που κάναμε εδώ και 50 χρόνια
δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά μας και τα συμφέροντα του κουβανικού
λαού» είπε.
Ο Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να μιλούν για τη
δημοκρατία στην Κούβα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Είπε ότι είχε ειλικρινείς συνομιλίες με τον Ραούλ Κάστρο για το θέμα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

Nick and Maria’s Cruise group to New York and 12 day
Southern Caribbean Cruise, February 18 – March 4, 2016
(Βλέπετε σελίδα 12)
Η εκδήλωση
της έπαρσης
της ελληνικής
σημαίας
στο
Δημαρχείο
του
Βανκούβερ
(Βλέπετε στις
σελίδες 10 και
18)

Γιόρτασαν τα κούλουμα
Η έναρξη νηστείας και
το ξεκίνημα της Σαρακοστής
γιορτάζεται με διάφορα
σαρακοστιανά εδέσματα, όπως
η παραδοσιακή λαγάνα, η
ταραμοσαλάτα και οι ελιές.
(Βλέπετε σελίδα 13)

Tην παρέλαση των Eλλήνων ομογενών στο Μόντρεαλ για την Εθνική Επέτειο
της 25ηςΜαρτίου τίμησε ο πρωθυπουργός του Καναδά,Τζάστιν Τριντό. (Βλέπετε σελίδα 17)

Το
“Κρητικό
γλέντι 2016”
(Βλέπετε σελιδα 15)
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Βαθαίνει το χάσμα ΗΠΑ - Τουρκίας Fyrom ή Μακεδονία
(Συνέχεια από σελίδα 1)

το ΡΚΚ από τον κατάλογο
των διεθνών τρομοκρατικών
οργανώσεων.
Πρόκειται περί ψύχωσης είπαν
διπλωματικές πηγές στην
αμερικανική πρωτεύουσα.
Οι ίδιες πηγές δήλωσαν ότι το
χάσμα είναι πλέον δύσκολο να
γεφυρωθεί καθώς ο κ. Ερντογάν
και ο κ. Μπάιντεν κατάλαβαν
πολύ νωρίς στη διάρκεια
της συνομιλίας τους ότι δεν
υπάρχει σημείο επαφής στο
συγκεκριμένο θέμα.
Η επίσκεψη του κ. Ερντογάν
ήταν και η ευκαιρία για να
αντιληφθεί ο ισλαμιστής ηγέτης
της Τουρκίας ότι τα πράγματα
άλλαξαν πορος το χειρότερο
γι’ αυτόν στην αμερικανική
πρωτεύουσα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι
δέχεται βολές από διπλωμάτες,
αναλυτές και δημοσιογράφους
οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν
αυταρχικό.
Η συνάντηση, που δεν
γεφύρωσε το χάσμα, κράτησε
μία ώρα και ξεκίνησε με 15

λεπτά καθυστέρηση καθώς ο κ.
Ερντογάν κατέβηκε στο υπόγειο
του ξενοδοχείου St. Regis με
το …πάσο του. Τον συνόδευαν
κυριολεκτικά πέραν των 30
σύμβουλοι και διπλωμάτες.
Ο κ. Μπάιντεν εισήλθε στο
ξενοδοχείο από το υπόγειο
γκαράζ.
Από αμερικανικής πλευράς
στη συνάντηση συμμετείχαν
ο υπουργός αναπληρωτής
Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν,
η υφυπουργός Βικτώρια
Νούλαντ κι ο ειδικός προεδρικός
απεσταλμένος για την
καταπολέμηση του ISIL Μπρετ
ΜακΓκούρκ.
Από τουρκικής πλευράς έλαβαν
μέρος ο υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
ο μόνιμος υφυπουργός
Εξωτερικών Φεριντούν
Σινιρλίογλου, ο επικεφαλής των
μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ)
Χακάν Φιντάν κι ο εκπρόσωπος
του προέδρου Ερντογάν,
Ιμπραήμ Καλίν.
Μιχάλης Ιγνατίου

Mε μια κυβέρνηση που οδηγεί τη
χώρα της όλο και πιο χαμηλά, σε ένα
υπουργικό συμβούλιο που αποτυγχάνει
καθημερινά να λύσει το οποιοδήποτε
πρόβλημα, υπόλογος είναι ο υπουργός
που είπε τη. Όπως τη λένε δηλαδή 7
δισεκατομμύρια άνθρωποι. Όπως την
ακούμε στους αθλητικούς αγώνες,
στις ειδήσεις, στις δηλώσεις όλων των
ανθρώπων του κόσμου, αλλά όχι όπως
τη λέμε εμείς εδώ. Γιατί 25 χρόνια τώρα,
ποτέ δεν είπαμε, «κάναμε λάθος». Πάμε
παρακάτω. Χάσαμε πολύτιμο εθνικό,
διπλωματικό κεφάλαιο, διεκδικώντας το
άδικο μάξιμουμ, για να καταλήξουμε σε
ήττα. Αντί να πούμε πως θα κλείσουμε
ένα πρόβλημα που χειριστήκαμε λάθος,
το αποσιωπούμε, δημιουργούμε άλλη
μια φορά τη βολική πραγματικότητα
που έχουμε συνηθίσει. Τη δικιά μας
εικονική, απέναντι σε όλη την άλλη,
όλου του πλανήτη, την πραγματική
πραγματικότητα. Γιατί ούτε το όνομα
της Μακεδονίας μάς ενδιαφέρει, ούτε
οι πρόσφυγες, ούτε οι μετανάστες, ούτε
η Ευρώπη. Όλα είναι «δουλίτσες».
Επαγγελματίες πατριώτες, κατ’
επάγγελμα αριστεροί, επαναστάτες,
αλληλέγγυοι, εθνικόφρονες, χριστιανοί.
Δεν λύνεται τίποτα γιατί πρέπει να
συνεχίζεται αέναα το ίδιο θέατρο.
Η χώρα της δηθενιάς, η κοινωνία της
άγνοιας, η κυβέρνηση της παρακμής,
συζητάει αμέριμνη για το αν πρέπει να
παραιτηθεί ο Μουζάλας που είπε τα
Σκόπια Μακεδονία. Φτάνει η συγγνώμη
του ή πρέπει να απομακρυνθεί από την
κυβέρνηση;
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Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΗΣ
Με κάθε επισημότητα, η Ελλάδα γιόρτασε την επέτειο της Εθνικής Παλλιγγενεσίας, με τη μεγάλη
δεξίωση που πραγματοποίησε στην αίθουσα εκδηλώσεων ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στο Τοροντο κ.
Αλέξανδρος Ιωαννίδης, και τα μέλη του προξενείου.
Ο Γενικός Πρόξενος και η σύζυγός του υποδέχονταν με χαρά τους ομογενείς επισκέπτες ανταλλάσοντας
ευχές για τη μεγάλη του γένους γιορτή. Ανταμοιβή για την επίσκεψη και τις ευχές ήταν η εκλεκτή ελληνική
μουσική, νόστιμες ελληνικές λειχουδιές και φυσικά το καλό ελληνικό κρασί που τις συνόδευε.!
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η δημοτικη σύμβουλος κ. Μαίρη Φραγκεδάκη, ο πρόεδρος
της Κοινότητας Αντώνης Αρτεμάκης, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Δημ. Κάρρας, ο πρόεδρος του ΒΙΑ
της Ντάνφορθ κ. Ντίνος Βοϊδονικόλας, οι π. πρόεδροι της Κοινότητας κ. κ. Νίκωνας Γεωργακόπουλος και
Γιώργος Γκέκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσασλών κ. Λαμπίρης, η γραμματέας κ. Μαντζιούρα, ο
π. πρόεδρος κ. Πορνάρας και πολλοί άλλοι.
Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση ομογενών, που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Βλέπετε στιγμιότυπα από την δεξίωση.
Πήτερ Γαλιάτσος
Τορόντο

Βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός:
Τα σχολεία μας είναι κωλοχανεία
.

Μην μου πείτε ότι δεν έχει δίκιο…..
Εχουμε κάνει 800 εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις και τα σχολεία μας
είναι κωλοχανεία, από το Δημοτικό
μέχρι τα Πανεπιστήμια.
Αυτό είπε, μεταξύ άλλων, στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής ο Βουλευτής Γρηγόρης
Ψαριανός , ενώ τόνισε:
-Για πλάκα, δηλαδή κάνουμε
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις,
χωρίς να μεταρρυθμίζουμε ποτέτίποτα.
-Γιατί δεν θέλουμε να
μεταρρυθμίσουμε τίποτα.
-Γιατί δεν μιλάμε για την Παιδεία,

μιλάμε για την εκπαίδευση, και
δεν μιλάμε για το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης, μιλάμε για τις θέσεις
εργασίας, για τα συμφέροντα
των εργαζομένων που δουλεύουν
στην Παιδεία- πολύ σωστά το
κάνουμε αυτό, καλά κάνουμε και
το κάνουμε- αλλά δεν είναι αυτό το
περιεχόμενο της Παιδείας.
-Όταν μιλάμε για τα τρένα, δεν
είναι ποιοι δουλεύουν στον ΟΣΕ,
είναι αν τα τρένα λειτουργούν.
-Θα σας φέρω φωτογραφίες
από τα πανεπιστήμια της
Ζιμπάμπουε, της Μποτσουάνα
και της Μπουρκίνα Φάσο, να τα
συγκρίνετε με τα δικά μας.
-Ο τουρισμός, θα έπρεπε να
είναι το δεύτερο που θα έπρεπε
να «πουλάμε», το πρώτο που θα
έπρεπε να «πουλάμε» στον κόσμο,
μαζί με τον τουρισμό και την
ενέργεια, είναι να δίνουμε Παιδεία.
-Αντί να καλούμε τους φοιτητές
όλου του κόσμου εδώ, να κάνουμε

ένα «πανηγύρι Ελληνικής Παιδείας»
και να εξάγουμε παιδεία και
πολιτισμό, είμαστε κλεισμένοι
στο καβούκι μας και κάνουμε
συντεχνιολογίες.
-Πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα.
-Για κάθε 10 εκατ. ευρωπαίων,
αντιστοιχούν 8 πανεπιστήμια. Για
τα 10 - 11 εκατομμύρια δικά μας,
αντιστοιχούν 42.
-Έχουμε 42 πανεπιστήμια, πάμε
να τα κάνουμε 60. Εγώ, θα έλεγα να
τα κάνουμε 10 και να λειτουργούν.
-Να είναι κανονικά
-Η Βαυαρία, έχει 5 νοσοκομεία.
Εμείς έχουμε 70. Δεν μπορεί να
λειτουργήσουν αυτά.
-Κάναμε τα σχολεία, τα
νοσοκομεία, ακόμη και τις φυλακές,
τις κάναμε τρόπους ανάπτυξης
της εκλογικής πελατείας του κάθε
«Μαυρογιαλούρου» πολιτευτή, σε
οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
.
-Δεν μιλάμε, τώρα, εάν έχουμε

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

δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια.
-Είμαστε η μόνη χώρα που δεν
έχει μη κρατικά πανεπιστήμια στην
Ευρώπη, που έχουμε μόνο κρατικά
πανεπιστήμια. Ενώ έχουμε ιδιωτικά
νεκροταφεία, ιδιωτικά νοσοκομεία,
ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά
δημοτικά, ιδιωτικά λύκεια, να τα
κλείσουμε, να γίνουν όλα δημόσια.

-Δηλαδή, μιλάμε τρελά
πράγματα.
-Θέλετε να συγκρίνουμε
ένα μέσο πανεπιστήμιο από
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, με
ένα μέσο πανεπιστήμιο δικό μας.
-Για να δούμε τις χώρες, ποια
έχει την καλύτερη Παιδεία;

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

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

TEL:604-438-4033

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

Ο Jack Elmasu και το προσωπικό του εύχονται στους πελάτες
Έλληνες, και φίλους
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1824 COMMERCIAL DR., VANCOUVER, B.C.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τό ὁποῖον πηγάζει τό φῶς τῆς
Ὀρθοδοξίας, τό ἔχομεν πάντοτε ἀναμμένον, φωτίζει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ νά προσεύχεται διά τήν καλήν ἔκβασιν
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»

ΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΜΕ ΚΥΡΟΣ

Εἰς τήν Διασποράν, εἰς τήν Ἰταλίαν
ἔνθα ἐτάχθημεν, ἀγωνίζονται οἱ
κληρικοί, μέ σθένος καί ζῆλον,
διά τήν διαφύλαξιν τῆς ἀμωμήτου
πίστεώς μας καί τήν στήριξιν εἰς
αὐτήν τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι
ἐνθαρρύνονται καί ἐνδυναμοῦνται
μέ τά Ποιμαντορικάς Περιοδείας
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί
Μελίτης κ. Γενναδιου, ὁ ὁποῖος
ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Κλῆρον καί τόν
λαόν τοῦ Θεοῦ, ἀκούει αὐτούς καί
συμβουλεύει αὐτούς ἀναλόγως τῶν
περιπτώσεων καί τῶν αἰτημάτων
αὐτῶν.
Οὕτως, ἀπό τοῦ Νέου ἔτους, καί
δή ἀπό τῆς Κυριακῆς μετά τά
Φῶτα μέχρι τῆς Κυριακῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας, περιώδευσε καί
συνηντήθη μέ ἐνορίας, σχλεῖα,
ἱδρύματα, κοινότητας, ἀδελφότητας
κί ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι
ἐζήτησαν τήν ὑποστήριξιν καί τήν
προστασίαν του, καθώς καί τήν
συμβουλήν του εἰς εἰδικά θέματα,
εὑρέθη δέ πλησίον ἑκατοντάδων
Ὀρθοδόξων, γενόμενος δεκτός ὅπως
πάντοτε μετ’ ἐξιδιασμένης τιμῆς,
ἀγάπης καί σεβασμοῦ.
****

τῆς ζωῆς του.
Ἡ ἑλληνική Ὀρθόδοξος ἐνορία, ἐκ
τῶν καλῶν αὐτῆς προϋποθέσεων,
φαίνεται ὅτι θά ἔχῃ αἴσιον μέλλον,
χάρις εἰς τήν νεότητα τῶν τέκνων
της, ἑπομένως θά ἀκμάσῃ καί θά
ἀνθίσῃ, διότι εἶναι πλήρης ζωῆς καί
δυνάμεως,πρός καρποφορίαν καί
ἀνάπτυξιν διά τό πνευματικόν καί
πολιτιστικόν καλόν τῆς ἐνοριας τοῦ
ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
παρευρέθησαν ὁ Διευθυντής
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου
Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν
Σπουδῶν Βενετίας, Καθηγητής
κ. Γεώργιος Πλουμίδης, ἡ
Πρόεδρος τῆς Κοινότητος κα Κ.
Μπαλαφούτη, ὁ Β’ Ἀντιπρόεδρος
κ. Β. Καλογεράκης, μέλη
αὐτῆς, ἡ ὁποία ἔρχεται ἀρωγός
εἰς τό λειτουργικόν ἔργον τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου. Ἀκολούθως,
εἰς ἐκλεκτόν Ἑστιατόριον, ἔγινεν
ἡ πανηγυρική τελετή τῆς «Κοπῆς
τῆς Βασιλοπιτας» τῆς Κοινότητος,
τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
κ. Γεννάδιος καί παρευρέθησαν
ἡμέτεροι καί φίλοι Ἰταλοί.
Μεταξύ τῶν συνεργατῶν τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως

ΠΑΔΟΒΑ
9 - 10 Ἰανουαρίου 2016
Ἡ Padova, μία ἐκ τῶν Ἰταλικῶν
πόλεων, ἡ ὁποία ἐφιλοξένισεν
ἑκατοντάδας Ἕλληνας φοιτητάς,
ἔζησεν ὡραίας ὥρας πνευματικῆς
ἀγαλλιάσεως καί εὐλογίας, μέ τήν
χοροστασίαν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου
μας κατά τήν τέλεσιν τῆς Θείας
Λειτουργίας, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως
Εὐάγγελος Ὑφαντίδης,
Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου.
Τήν Πανεπιστημιούπολιν Παδούην
και τήν περιφέρειαν αὐτῆς,
κοσμοῦν σήμερον ἐπιστήμονες,
ἐπιχειρηματίαι, διδάσκαλοι καί
Καθηγηταί Πανεπιστημίου, τίμιοι
ἐργαζόμενοι, οἱ περισσότεροι τῶν
ὁποίων ἐφοιτησαν καί ἐσπούδασαν
εἰς τό Πανεπιστήμιόν της.
Πρωταγωνιστικόν ρόλον εἰς τήν
καλήν διοργάνωσιν τῆς ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ εἰς
Παδούην εἶχεν ὁ Πρωτοσύγκελλος
π. Εὐάγγελος, ὁ ὁποῖος ἀκολουθῶν
τάς ὑποδείξεις καί τάς συμβουλάς
τοῦ Μηροπολίτου, ἐδημιούργησε
μίαν ζῶσαν ἐνορίαν, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ἀρίστης
λειτουργίας καί κοσμιότητος,
Ὀρθοδόξου ἐνορίας, καί δή ἔχει
ὑπ’ ὄψιν τά παλαιά δρώμενα
καί τά σημερινά δεδομένα τῶν
ἰδιαιτεροτήτων τῶν παραδόξων
καιρῶν, τῶν ὁποίων τήν ἐπίδρασιν
ὑφίσταται ὁ ἄνθρωπος εἰς τό διάβα

εἰς τήν ἐνορίαν ταύτην εἶναι τά μέλη
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐνοριακοῦ
Συμβουλίου, καί δή ὁ ἐντιμότατος
κ. Ἰωάννης Ἀντωνιάδης, ὁ ὁποῖος
διακονεῖ μέσα εἰς τό Ἱερόν Βῆμα,
ἐπιβλέπει καί διατηρεῖ τόν ναόν
ἐν εὐπρεπείᾳ. Ἐπίσης, εἶναι ἡ
ἀξιότιμος κα Ἀθηνᾶ Σταματίου,
ἀντιπρόεδρος καί ὑπεύθυνος διά τάς
σχέσεις μετά τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,
καθώς καί ὁ ἀξιότιμος κ. Δημήτριος
Ἀργυριάδης, ὁ ὁποῖος ἐπί δύο
δεκαετίας ψάλλει ἀφιλοκερδῶς,
ὑμνολογεῖ ἐμμελῶς καί ἀναγγέλει τά
ἔργα τοῦ Θεοῦ.
****
ΝΕΑΠΟΛΙΣ
15 - 18 Ἰανουαρίου 2016
Τήν ἀρχοντικήν Νεάπολιν,
ἀποικίαν τῶν Ροδίων, ἐπεσκέφθην
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας τήν 17ην Ἰανουαρίου 2016,
ἡμέραν ἱερωτάτην τῆς ἐπετείου
τῶν 45 χρόνων ἀπό τῆς χειροτονίας
του εἰς Ἐπίσκοπον, Βοηθόν τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Αὐστρίας
καί Ἐξάρχου Ἰταλίας, κυροῦ
Χρυσοστόμου.
Οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ἀρχαίας
Παρθενόπης, (το παλαιότερον
ὄνομα τῆς Νεαπόλεως, τό ὁποῖον
ἐδόθη εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς
Νοτίου Ἰταλίας, ὑπό τῶν Ροδίων),
καί αἱ παραδεισένιοι νῆσοι Κάπρι
καί Ἴσκια, μέ τά ὡραιότατα
ἐπίνειά της, Salerno καί Potioli,
ἔνθα διῆλθεν ὁ Ἀπόστολος τῶν

Ἐθνῶν Παῦλος, μέ τά ὑπέροχα
καί ἀσύγκριτα εἰς ὡραιότητα
καί μέγεθος καρποφόραδένδρα,
ἐκ τῶν ὁποίων προέρχεται
καί τό περίφημον Limoncello,
πλησίον τοῦ Amalfi, ἔνθα ὑπάρχει
τό θαυματουργόν Λείψανον
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου, ἐν συνεχείᾳ τό
Ravello, ἔνθα τεθεισαύρισται τό
Αἷμα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ, καί
ἡ Solfatara, ἔνθα ἐμαρτύρησε διά
ἀποκεφαλισμοῦ ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς
Ἰανουάριος, ὁ Πολιοῦχος της,
φίλοι καί γνωστοί προσῆλθον διά
νά τόν χαιρετίσουν καί εὐχηθοῦν
εἰς τόν Σεβασμιώτατον, ἀν καί δέν
ὑπῆρχεν ἐπίσημος διοργάνωσις
ἑορτῆς, ὅλως ἰδιαιτέρως διά νά
συμπροσευχηθοῦν, κατά τήν
Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν,
νά ἐνθυμηθοῦν καί νά ζήσουν
καί πάλιν τήν πρό 45 χρόνων,
ὑπέρλαμπρον καί τιμητικήν, καί δι’
αὐτούς, ἡμέραν, ἡ ὁποία ἑωρτάσθη
μέ προσευχήν καί συγκίνησιν,
μέ χαράν καί ἀναμνήσεις καί
τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν.
Εἰς τό σημεῖον τοῦτο σημειώνεται
ὅτι ἡ ἐκλογή ἑνός Ὀρθοδόξου
Ἐπισκόπου εἰς τήν Ἰταλίαν,
λαμβάνει χώραν διά πρώτην φοράν,
μετά ἀπό 220 χρόνια, ἀλλά καί
ἡ χειροτονία του εἶναι ἱστορική,
διότι, ἐνῶ, κατά τήν παράδοσιν
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἡ χειροτονία ἐγίνετο εἰς τήν
Κωνσταντινούπολιν, καί μετά
ταῦτα, ὡς Ἐπίσκοπος, ἕτοιμος, κατά
πάντα, ἀπεστέλλετο εἰς τήν Ἰταλίαν,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Γεννάδιος χειροτονεῖται εἰς τήν
Ἰταλίαν, καί μάλιστα εἰς τήν ἕδραν
ἔνθα διηκόνησε, γεγονός ἱστορικόν,
διότι συμβαίνει διά πρώτην φοράν,
καί, μάλιστα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ.
Καρδιναλίου Νεαπόλεως Corrado
Ursi, τοῦ ἐξοχωτάτου Νομάρχου,
τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Βατικανοῦ,
Βουλευτῶν, Δικαστικῶν καί
Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.
Ἡ πρώτη Ὀρθόδοξος ἐκκλησία
εἰς τήν Διασποράν, ὡς πρός τήν
θεμελίωσιν, ἀφιερωμένη εἰς
τούς Ἁγίους Πρωτοκορυφαίους
Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον,
ἡ ὁποία ἐκτίσθη δαπάναις τοῦ
Θωμᾶ Ἀσσάνη Παλαιολόγου, υἱοῦ
τοῦ Δημητρίου καί ἀνεψιοῦ τοῦ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοῦ
τελευταίου Αὐτοκράτορος, ἤκμασε
καί ἤνθησε μέ τήν παρουσίαν
τῶν Κορωναίων, ἀπέκτησε δέ
ἀκτινοβολίαν πολιτιστικήν, δύναμιν
καί παρρησίαν ἀμύνης καί προβολῆς
τῶν Ἰδεωδῶν τῆς Πίστεως καί τῆς
Πατρίδος. Κατά τούς νεωτέρους
χρόνους, ὑποστᾶσα περιπετείας
καί διαμάχας, ἐσωτερικάς καί
ἐξωτερικάς, καί ἀφοῦ κατέβαλε
τούς πολεμίους καί τούς ἐχθρούς
της, ἦλθεν ἡ ὥρα κατά τήν ὁποίαν
ἐπλουτίσθη πνευματικά καί
κοινωνικά, ἀνῆλθε δέ εἰς ὑψηλάς
βαθμίδας ἐκκλησιαστικῆς προόδου
καί ἀναπτύξεως καί κατέστη ἡ
πρώτη εἰς τήν κοινωνικήν δρᾶσιν,
εἰς τήν Ἑλληνικήν Παιδείαν
(ἵδρυσις σχολείων), καθώς καί
εἰς τάς σχέσεις μεταξύ τῶν
Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καί ἰδίᾳ
μετά τῆς Ρ.καθολικῆς Ἐκκλησίας.
Εἰς τήν τέλεσιν τῆς Θείας
Λειτουργίας ἔλαβον μέρος ὁ
Πρωτοσύγκελλος, Ἀρχιμανδρίτης
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Εὐάγγελος Ὑφαντίδης καί ὁ Ἱ.
Προϊστάμενος καί Ἀχιερατικός
Ἐπίτροπος, Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, ὁ ὁποῖος
προσφέρει εἰς ὅλους τούς Τομεῖς,
ἰδίᾳ βοηθεῖ τούς μετανάστας. Τήν
Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν,
ἐκτός τῶν ἑκατοντάδων Ὀρθοδόξων
μονίμων κατοίκων, παρηκολούθησε
καί ἡ Στρατιωτική Κοινότης
τοῦ ΝΑΤΟ. Μεγίστη εἶναι καί ἡ
προσφορά τῆς εὐγενεστάτης κας
Ἐλισάβετ Καλαμπούκα Fimiani,
ἡ ὁποία, κατά θαυμαστόν τρόπον,
ἐντολῇ τοῦ Μητροπολίτου,
ἐργάζεται καί ἐκπροσωπεῖ τήν
Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί
Μελίτης εἰς «Οἰκουμενικά, Τοπικά,

Συνέδρια, εἰς συναντήσεις καί
ἐκδηλώσεις πολιτιστικάς». Ἔχουσα,
λοιπόν, ἡ Μητρόπολις συνεργάτας
καί συνεργάτιδας, εἰς ὁλόκληρον
τήν Ἰταλίαν, ἀναπτύσσει ἀξιόλογον
ἔργον. Συγκεντρώνει τούς Ἕλληνας
καί τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους,
ἱδρύει ἐνορίας καί, ἀναλόγως
τῆς καταγωγῆς τοῦ ποιμνίου,
διορίζει ἱερεῖς. Τά Μοναστήρια
της εἶναι «Οἶκοι φιλανθρωπίας καί
φιλοξενίας», ὅπως εἶναι ἡ Μονή
Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου
τοῦ Κηπουροῦ, εἰς Σεμινάραν
Καλαβρίας.
Εὑρισκόμενος εἰς Νεάπολιν,
ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ 35η
ἐπέτειος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ
Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἑλληνίδων,
ὁ ὁποῖος μέ Συνέδριον καί ἄλλας
ἐκδηλώσεις, ἐπανηγύρισε κατά τά
Ἑλληνικά καί Ἰταλικά ἔθιμα, τήν
λαμπράν αὐτήν ἐπέτειον, διότι ὁ
Σύλλογος προσέφερε πολλά εἰς
τήν Ἑλληνοϊταλικήν φιλίαν καί τήν
προβολήν τοῦ Γένους μας εἰς τήν
Νότιον Ἰταλίαν.
Κατά τήν παραμονήν τοῦ
Ποιμενάρχου μας εἰς τήν Νεάπολιν,
συνηντήθη μέ τόν πρῴην Πρόεδρον
τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν
Κοινοτήτων καί Ἀδελφοτήτων
Ἰταλίας, κ. Ἰωάννην Κορίνθιον,
τόν νῦν Γραμματέα της κ. Ἀνδρέαν
Ἀνδρέου, τόν Πρόεδρον τῆς
Κοινότητος Καμπανίας κ. Παῦλον
Κυπριανοῦ, καί ἰδιαιτέρως μέ τήν
ἐπίτιμον Πρόεδρον καν Ἀθηνᾶ
Ζώρα Nicolai, τήν Πρόεδρον τοῦ
Διεκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καν
Ἐλισάβετ Καλαμπούκα Fimiani,
καθώς καί μέ τά ἐκλεκτά Μέλη τοῦ
Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἑλληνίδων.
Ἡ παλαιοτάτη ὁδός Via dei Greci,
ἔνθα ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία καί ἡ
Ἀδελφότης τῶν Ἁγίων Πέτρου
καί Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ
Ἔθνει, ἡ ὁποία, κατά τούς χρόνους
τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
(χρόνια φασισμοῦ), βιαίως ἤλλαξε
ὄνομα, ὀνομασθεῖσα “Via San
Tommaso D’Aquino”, κατόπιν
νέων ἐνεργειῶν, πρό ἑπτά περίπου
ἐτῶν, μέ σκοπόν ἡ παλαιά
ὀνομασία νά γίνῃ πραγματικότης,
ἀπεφασίσθη ὑπό τοῦ Δήμου
Νεαπόλεως, πρό τεσσάρων ἐτῶν,
ἡ ἀνάρτησις λαμπρᾶς μαρμάρινης
Ἐπιγραφῆς, ἡ ὁποία διεκήρυττε
τήν πολύτιμον προσφοράν τῶν
Ἑλλήνων εἰς τήν πόλιν τῆς
Παρθενόπης, τήν Νεάπολιν. Αἱ
προσπάθειαι ἐσυνεχίσθησαν
καί ὁ Δῆμος, τόν παρελθόντα
Δεκέμβριον, μετενώμασεν αὐτήν
εἰς τήν ἱστορικήν παλαιάν αὐτῆς
ὀνομασίαν: VIA DEI GRECI.
****
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
23 - 25 Ἰανουαρίου 2016
Τήν 23ην τοῦ μηνός Ἰανουαρίου,
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας ἐπεσκέφθη τήν Ἑλληνικήν
Ὀρθόδοξον ἐνορίαν Περούτζιας,
ἡ ὁποία, μάλιστα, ἑώρτασε τήν
10ην ἐπέτειον ἀπό τῆς τελέσεως
τῆς πρώτης Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας, εἰς τόν λαμπρόν
ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου,
ὁ ὁποῖος παρεχωρήθη εἰς τήν
Ἱεράν Μητρόπολιν ὑπό τοῦ τότε
Ρ.καθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς
πόλεως Mons. Giuseppe Chiaretti. Ἡ πόλις τῆς Περούτζια
ἔχει μεγάλην σχέσιν μέ τό Γένος
μας, καθόσον ἐφιλοξένησεν
ἑκατοντάδας Ἑλλήνων φοιτητῶν,
οἱ ὁποῖοι ἐσπούδασαν τήν Ἰταλικήν
Γλῶσσαν καί, γενικά, ἐφοίτησαν
εἰς διαφόρους Σχολάς, (Facoltà),
εἰς τό ἱστορικόν καί φημισμένον
Πανεπιστήμιον τῆς πόλεως.
Ἅμα τῇ ἀφίξει του, περί τήν 5ην
ἀπογευματινήν, προσκληθείς
ὑπό τοῦ ἐντιμοτάτου Προξένου
τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος
ἐπεσκέφθη τό Ἑλληνικόν
Προξενεῖον καί ἐτέλεσεν
Ἁγιασμόν, μετά τόν ὁποῖον
ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς κοπῆς
τῆς «Βασιλόπιτας», ἐνώπιον
ἑκατοντάδων Ἑλλήνων.
Εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν
Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης ἡμέρας,
εἰς τήν ὁποίαν διηκόνησαν ὁ
Πρωτοσύγκελλος Εὐάγγελος καί
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος,
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος,
ἐκκλησιάσθησαν σχεδόν ἅπαντες
οἱ Ἕλληνες, ἀλλά καί δεκάδες
Ὀρθόδοξοι ἐκ τῶν κατά Τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Τήν ἐνορίαν τῆς Περούτζια,
διοργάνωσεν, ἄριστα, εἰς τά πρῶτα
αὐτῆς βήματα ὁ Πρωτοσύγκελλος

Εὐάγγελος, ὁ ὁποῖος διηκόνησεν
εἰς αὐτήν μετά τήν χειροτονίαν
του, ἐπί ἕνα χρονικόν διάστημα,
καί, τῇ καθοδηγήσει καί τῇ συνεχεῖ
φροντίδι τοῦ Μητροπολίτου,
ἀνέδειξεν αὐτήν εἰς ἐξαίσιον
σημεῖον ἀναφορᾶς τῶν Ἑλλήνων.
Οἱ ἐντιμότατοι Ἐπίτιμοι Πρόξενοι,
Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος
Χριστογιάννης καί Κύπρου κ.
Γεώργιος Φελλᾶς παρεκάθησαν εἰς
τό ἐπίσημον «Γεῦμα Ἀγάπης», μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας,
καθώς καί ὁ Σεβασμιώτατος
Καρδινάλιος Gualtiero Bassetti,
Ἀρχιεπίσκοπος Περούτζια.
Ὁ Καρδινάλιος προσεκάλεσε τόν
Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης
κ. Γεννάδιον νά παραστῇ εἰς τήν
«Ἡμερίδα διά τόν Διάλογον»
τῆς Ρ.Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 24ῃ
Ἰανουαρίου, καί ὁμιλήσῃ εἰς
τό ἀκροατήριον. Παρακλήσει
καί προσκλήσει τοῦ Ἱερατικῶς
Προϊσταμένου τῆς Ρουμανικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Περούτζιας,
Πρωτοπρεσβυτέρου Radu Ionuț, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Γεννάδιος προσεκύνησε εἰς τόν
Ρουμανικόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ ἐκ Buzău.
****
ΜΙΛΑΝΟ
30 - 31 Ἰανουαρίου 2016
Προσκληθείς ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς
Κοινότητος, προσῆλθεν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης εἰς τήν Ἑορτήν,
ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, καί τήν κοπήν
τῆς Βασιλόπιτας, εἰς τήν ὁποίαν
προσῆλθον Ἕλληνες καί Ἰταλοί,
καί φίλοι τῆς Κοινότητος. Ὁ
Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε
κατά τόν Ἐσπερινόν τοῦ Σαββάτου
καθώς καί κατά τόν Ὄρθρον, καί
ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν, εἰς
τόν μεγαλοπρεπῆ ἑλληνορθόδοξον
ἱερόν Ναόν, τοῦ «Ἀκαθίστου», ὁ
ὁποῖος ἔχει παραχωρηθῇ ὑπό τῆς
Ἀρχιεπισκοπικῆς Κουρίας τοῦ
Μιλάνου.
Κατά τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν
ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος
ἀνεφέρθη, ὅλως ἰδιαιτέρως,
εἰς τόν ἐντιμολογιώτατον κ.
Νικόλαον Σάκκαρην Ἄρχοντα, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τόν
ὁποῖον καί ηὐχαρίστησε διά τήν
προσφοράν του εἰς τήν πρόοδον
καί ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τό
Μιλάνο.
Θέτων εἰς πνευματικόν μέτρον
τόν ἀπολογισμόν τοῦ πολιτιστικοῦ
καί ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ
προηγουμένου ἔτους, κατά τήν
διάρκειαν τῆς ὁμιλίας του εἰς
τό ἐκκλησίασμα τῆς ἐνορίας
τοῦ Μιλάνου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
κ. Γεννάδιος, ἀνέφερε, μεταξύ
ἄλλων: «Μέσα εἰς τήν φοβεράν
καί τραγικήν παγκόμιον κρίσιν
τῆς ἀπληστίας, τῆς ἀδιαφορίας
καί τῆς διαφθορᾶς, καί, γενικά,
τῆς σκληρᾶς καί ἀπανθρώπου
ἐκκοσμικεύσεως, ὁ ἄνθρωπος,
δυστυχῶς, εἶναι ἐναντίον τοῦ Νόμου
τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνειδήσεως
αὐτοῦ. Πολεμεῖ τόν συνάνθρωπόν
του, καί οὕτω γίνεται μέσα εἰς τήν
κοινωνίαν ἀνωφελής, ἄτακτος καί
ἐπικίνδυνος. Ἔχουσα ἡ Μητρόπολις
κληρικούς καί λαϊκούς συνεργάτας
καί συνεργάτιδας, εἰς ὁλόκληρον
τήν Ἰταλίαν, ἀναπτύσσει ἀξιόλογον
ἔργον. Συγκεντρώνει τούς Ἕλληνας
καί τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους,
ἱδρύει ἐνορίας, καλλιεργεῖ σχέσεις
φιλίας καί συνεργασίας, διορίζει
δέ, ἀναλόγως τῆς καταγωγῆς
τοῦ ποιμνίου, ἱερεῖς. Οὕτως, ἡ
Ὀρθόδοξος Μητρόπολις ἐνεργοῦσα,
ἐργαζομένη καί πράττουσα,
προσφέρει εἰς τό Ἰταλικόν Κράτος
ἀνθρώπους τιμίους καί ἐργατικούς,
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι σέβονται
τόν Νόμον τοῦ Κράτους καί εἶναι
εὐγνώμονες διά τήν φιλοξενίαν τήν
ὁποίαν παρέχει εἰς αὐτούς ἡ Ἰταλία.
Αὐτή εἶναι ἡ ταπεινή, ἀλλά εἰς τήν
οὐσίαν ἀξιόλογος προσφορά τῆς
Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας
καί Μελίτης εἰς τήν Ἰταλικήν
κοινωνίαν».
****
ΦΑΝΟ
13 – 14 Φεβρουαρίου 2016
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας μετέβη εἰς Fano, πλησίον
τῆς πόλεως Ἀγκῶνος, πόλις τῆς

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

5

USA: Mysterious Nazi submarine
from WWII discovered in Great
LakesNiagara Falls
Divers from the U.S coast guard took part this morning, in
a delicate wreck recovery operation to bring to the surface a
Nazi submarine discovered two weeks ago at the bottom of
Lake Ontario.

The U-boat was spotted for the first time by amateur scuba
divers in late January and they had contacted the authorities.
Archaeologists associated with Niagara University of and
master divers from the U.S Coast Guard were mobilized on
site to determine what it was, and they soon realized that they
were dealing with a German submarine that sank during World
War II.
A wreck recovery vessel of the Great Lakes Shipwreck
Historical Society was mandated to refloat the ship and bring
it back to Niagara Falls, where it must be restored before becoming a museum ship. The delicate recovery operation took
nearly 30 hours to complete, but the submarine was finally
brought down on the bank with relative ease.
The divers of the U.S. Coast guard braved the frigid water
temperature to go attach cables to the wreck for the recovery
operation.
The submarine was identified as the UX-791, a unique experimental German submarine, based on the U-1200 model, and
known to have participated in the “Battle of the St. Lawrence”.
It was reported missing in 1943 and was believed to have
been sunk near the Canadian coast.
Professor Mark Carpenter, who leads the team of archaeologists, believes that the U-boat could have traveled up the
St-Lawrence River, all the way to the Great Lakes, where it
intended to disturb the American economy.

A report from the dated from February 1943 suggests, that the
ship could have attacked and destroyed three cargo ships and
two fishing vessels, even damaging the USS Sable (IX-81), an
aircraft carrier of the U.S. navy that was used for training in
the Great Lakes, before finally being sunk by anti-sub grenades launched by a Canadian frigate.
“We have known for a long time that the Nazis had sent some
of their U-boats in the St-Lawrence River, but this is the first
proof that they actually reached the Great Lakes,” Professor
Carpenter told reporters. “This could explain the mysterious
ship disappearances that took place in the region in 1943, and
the reported “Battle of Niagara Falls” which had always been
dismissed as a collective hallucination caused by fear.”
The restoration of the submarine could take more than two
years, but once completed, the museum ship is expected to
become one of the major tourist attractions of the region.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Αρνάκι “αγιωργίτικο”

Στρώνουµε Πασχαλινό Τραπέζι
Το Πάσχα έρχεται παρέα με την Άνοιξη, ανοίγει η διάθεση,
ανοίγουμε και το σπίτι μας για να υποδεχθούμε φίλους και
συγγενείς. Γύρω από το πασχαλινό τραπέζι, θα μοιραστούμε
και φέτος λαχταριστές συνταγές, φτιαγμένες με πολύ μεράκι
και ξεχωριστά υλικά ΓΙΩΤΗΣ. Το Πάσχα είναι η γιορτή της
ελληνικής παράδοσης, σε αυτό το πασχαλινό e-cookbook
ΓΙΩΤΗΣ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές συνταγές με πολλή
φαντασία. Τσουρέκια γεμιστά, γλυκά και αλμυρά, κουλουράκια
σε διαφορετικές γεύσεις, τάρτες, πίτες αλλά και πιάτα με κρέας
και πολλή δημιουργικότητα. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και
καλές προετοιμασίες! Για ακόμα περισσότερες συνταγές,
επισκεφθείτε το www.sintages-jotis.gr

Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling:
Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία: Studio Τσοκούνογλου
(Είρηνη Σωφρονιάδου)
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 3 ώρες και 30 λεπτά

Υλικά
-1 χεράκι αρνίσιο
-1 φλιτζάνι μάραθο φρέσκο
ψιλοκομμένο

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΥΛΙΚΑ
• 2 κιλά χοιρινός λαιμός (σε δίκτυ) • 5 σκελίδες σκόρδο
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 400 ml (2
φλιτζ, τσαγιού) λευκό κρασί • 1 κύβος λαχανικών
ή κοτόπουλου - προαιρετικά • 1 φάκελος Πουρέ
Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ • 3 κουτ. σούπας βούτυρο • 1 πακέτο
λευκά μανιτάρια • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα
γάλακτος • 2 κουτ. σούπας Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • Αλάτι, πιπέρι,
πάπρικα, θυμάρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κάνετε μικρές τρύπες σε όλη την επιφάνεια του κρέατος και
τοποθετείτε τα κομματάκια σκόρδο. Λαδώνετε το κρέας και τρίβετε
σε όλη την επιφάνεια τον κύβο και τα μπαχαρικά. Τσιγαρίζετε
το κρέας μέχρι να ροδίσει και σβήνετε με το λευκό κρασί. Αφού
εξατμιστεί, το αφήνετε να πάρει μία βράση και το βάζετε σε ταψί
χωρίς τα υγρά της κατσαρόλας (αυτά τα κρατάτε για να δέσετε τη
σάλτσα). Κλείνετε το ταψί καλά με αλουμινόχαρτο και ψήνετε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για μιάμιση ώρα περίπου. Τα
τελευταία 10 λεπτά αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για να ροδίσει.
Το αφήνετε να κρυώσει και το κόβετε σε φέτες. Τα υγρά που
έχουν μείνει στο ταψί τα προσθέτετε στην κατσαρόλα. Διαλύετε
το Κορν Φλάουρ σε 1 ποτήρι κρύο νερό και το προσθέτετε στην
κατσαρόλα. Ανακατεύετε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Στο

τέλος προσθέτετε την κρέμα γάλακτος, αφήνετε να
πάρει μία βράση και η σάλτσα είναι έτοιμη. ΠΟΥΡΕΣ
Βάζετε σε τηγάνι το βούτυρο, μετά τα μανιτάρια και τα
αφήνετε να ψηθούν ανακατεύοντας συχνά. Στη συνέχεια
τα πολτοποιείτε. Ετοιμάζετε τον Πουρέ σύμφωνα με τις
οδηγίες του κουτιού, προσθέτετε τον πουρέ μανιταριών,
αλάτι και πιπέρι και ανακατεύετε. Σερβίρετε τον Πουρέ
Πατάτας σε μία μακρόστενη πιατέλα και από πάνω βάζετε
το κρέας και περιχύνετε με τη σάλτσα

Αβγά βαμμένα με κόκκινα
κρεμμυδόφυλλα
Προετοιμασία 8 ώρες Υλικά για 10 άτομα
Υλικά
-10 αβγά σε θερμοκρασία δωματίου
-5 φλιτζάνια φλούδες από κόκκινα
κρεμμύδια
-1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-1 κουτ. σούπας καφέ ελληνικό σε σκόνη
-1/2 κουτ. σούπας πιπέρι
-1/2 κουτ. σούπας αλάτι
Για το στόλισμα
-διάφορα φυλλαράκια (μαντζουράνας,
μαϊντανού ή λουλουδιού)
-η κομμάτια από νάιλον καλσόν
Eκτέλεση
Βγάζουμε τα αβγά από την προηγούμενη μέρα από το ψυγείο και τα
πλένουμε με τρεχούμενο νερό. Τοποθετούμε τα αβγά μέσα σε μεγάλη
κατσαρόλα και τα σκεπάζουμε με άφθονο νερό. Προσθέτουμε
στην κατσαρόλα τις φλούδες των κρεμμυδιών, το ελαιόλαδο,
τον ελληνικό καφέ, το αλάτι και το πιπέρι. Αν θέλουμε τα αβγά
διακοσμημένα, βάζουμε από πριν ένα φυλλαράκι της αρεσκείας
μας πάνω στο κέλυφος κάθε αβγού και το στερεώνουμε τυλίγοντάς
το με ένα κομμάτι καλσόν δεμένο σφιχτά στις άκρες. Μόλις αρχίσει
να παίρνει βράση το νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο και
αφήνουμε τα αβγά να σιγοβράσουν, έτσι όπως είναι τυλιγμένα, για
8 ώρες. Μόλις κρυώσουν τα αβγά, απομακρύνουμε τα κομμάτια
του καλσόν και τα φυλλαράκια.

-1 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο
ψιλοκομμένο
-4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-6 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες
-2 κουτ. σούπας σταφίδα
κορινθιακή
-1 κρεμμύδι κομμένο σε
χοντρούς κύβους
-2 καρότα χοντροκομμένα
-1 φλιτζάνι σέλερι ψιλοκομμένο
-2 δαφνόφυλλα
-1 μπουκάλι κρασί αγιωργίτικο
-4 φλιτζάνια ζωμό κότας
-αλάτι, πιπέρι

ψιλοκομμένη • 1 κουτ. σούπας
μαϊντανό ψιλοκομμένο • 1/2
κουτ. γλυκού ρίγανη • 40 γρ.
(2 κουτ. σούπας) βούτυρο ή
μαργαρίνη • 1 αυγό
Εκτέλεση
Στο μπολ του μίξερ βάζετε
το Αλεύρι και το αλάτι και
ανακατεύετε προσθέτοντας σιγάσιγά το βούτυρο. Προσθέτετε
τους κρόκους, το κύμινο και
λίγο-λίγο το νερό μέχρι η ζύμη
να μην κολλάει στα τοιχώματα
του μπολ. Σχηματίζετε με
την ζύμη μία μπάλα, την
αλευρώνετε, την τυλίγετε με
μεμβράνη και την βάζετε στο
ψυγείο για 3 ώρες περίπου.
Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 1800C και στρώνετε σε
ένα ταψί αντικολλητικό χαρτί.
Σε ένα μπολ ανακατεύετε
τον κιμά, το Αλεύρι,αλάτι
και πιπέρι. Σε άλλο μπολ
ανακατεύετε το κρεμμύδι, τις
πατάτες, το σκόρδο, τη ρίγανη
και το μαϊντανό. Ενώνετε τα 2
μίγματα. Ανοίγετε τη ζύμη σε
λεπτό φύλλο και με ένα ποτήρι
κόβετε στρογγυλά φύλλα.
Απλώνετε λίγη από τη γέμιση
και λίγο βούτυρο και διπλώνετε
σε σχήμα μισοφέγγαρου. Με
ένα πιρούνι κλείνετε καλά τις
άκρες και τα βάζετε στο ταψί.
Αλείφετε με το αυγό, κάνετε με
μία οδοντογλυφίδα μία τρύπα
στην κορυφή για να φεύγει ο
ατμός, και ψήνετε για 30-40
λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα
και να γίνουν τραγανά.

Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 160°C.
Αλατοπιπερώνουμε καλά
το κρέας, βάζουμε το μισό
ελαιόλαδο σε τηγάνι και το
σοτάρουμε πολύ καλά για 4
λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι
να πάρει χρώμα. Το βγάζουμε
από το τηγάνι, το οποίο
σκουπίζουμε καλά με χαρτί
κουζίνας. Προσθέτουμε το
υπόλοιπο ελαιόλαδο στο τηγάνι
και βάζουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο, το καρότο, το σέλερι,
το θυμάρι και τον μάραθο.
Τα σοτάρουμε καλά για 8
λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.
Μεταφέρουμε ξανά το κρέας
στο τηγάνι και προσθέτουμε το
κρασί, τον ζωμό, τη σταφίδα
και τη δάφνη. Αφήνουμε το
φαγητό να μαγειρευτεί για 10
λεπτά. Μεταφέρουμε το μείγμα
σε γάστρα ή ταψί με καπάκι
και το βάζουμε στον φούρνο.
Ψήνουμε για 3 ώρες, γυρίζοντας
ενδιάμεσα το κρέας ώστε να
ψηθεί ομοιόμορφα. Βγάζουμε
το ταψί από τον φούρνο και
μεταφέρουμε το κρέας σε μια
πιατέλα. Βάζουμε όλα τα υγρά
και τα λαχανικά από το ταψί σε
κατσαρολάκι και τα βράζουμε
για μερικά λεπτά. Λιώνουμε
με τον πολτοποιητή χειρός
το περιεχόμενο και περνάμε
το υγρό από ένα πολύ λεπτό
σουρωτήρι. Σερβίρουμε το
κρέας μαζί με τη σάλτσα του.

ΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑΚΙΑ
Υλικά Για τη ζύμη
• 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού)
Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις
ΓΙΩΤΗΣ • 1κουτ. γλυκού αλάτι
• 125 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού)
βούτυρο ή μαργαρίνη σε
κομματάκια • 2 κρόκους αυγών
• 1 κουτ. γλυκού κύμινο • 50 ml
(1/4 φλιτζ. τσαγιού) παγωμένο
νερό
Για τη γέμιση
• 300 γρ. Κιμά (μοσχαρίσιο
ή χοιρινό ή κοτόπουλο) • 1
κουτ. γλυκού Αλεύρι για Όλες
τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • Αλάτι,
πιπέρι • 1 μικρό κρεμμύδι •
250 γρ. πατάτες κομμένες σε
κυβάκια • 1 σκελίδα σκόρδο

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΣΗΣ FYTRO ΜΕ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
Υλικά
• 1 πακέτο μακαρόνια Ολικής
Άλεσης Fytro • 4 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο • 3 κολοκυθάκια
κομμένα σε μπαστουνάκια •
3 φλιτζ. τσαγιού ντοματίνια
κομμένα στη μέση ή 3 ντομάτες
κομμένες σε κύβους • 3
χωριάτικα λουκάνικα • 100 ml
(1/2 φλιτζ. τσαγιού) κρασί
άσπρο ή κόκκινο • Λίγα φύλλα
βασιλικού • 2 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένο • 2 κουτ. σούπας
φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο •
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Βράζετε τα μακαρόνια. Σε
ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνετε
το ελαιόλαδο προσθέτετε τα
κολοκυθάκια και τα σοτάρετε
μέχρι να μαλακώσουν λίγο.
Προσθέτετε το σκόρδο και τα
λουκάνικα σε κομματάκια και
μετά από 2-3 λεπτά ρίχνετε
τα ντοματίνια. Σβήνετε με το
κρασί. Μόλις πάρουν βράση
αποσύρετε από τη φωτιά.
Σουρώνετε τα μακαρόνια και
τα προσθέτετε στο τηγάνι.
Ρίχνετε τα φύλλα βασιλικού και
το μαϊντανό, ανακατεύετε και
σερβίρετε.

Αρνάκι ανοιξιάτικο
με αγκινάρες
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling:
Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία: Παύλος Τσοκούνογλου
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 2 ώρες Υλικά για 4 άτομα

Υλικά
-1 μπούτι αρνίσιο χωρίς κόκαλο
-8 αγκινάρες καθαρισμένες και
κομμένες στη μέση

-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-1/2 πιπεριά κόκκινη καυτερή
ψιλοκομμένη (χωρίς τα σπόρια)
-3 φλιτζάνια ζωμό κότας
-1 κρεμμύδι μεγάλο
ψιλοκομμένο
-2 κουτ. σούπας δυόσμο
ψιλοκομμένο
-1/4 κουτ. γλυκού μπαχάρι
τριμμένο
-1/4 κουτ. γλυκού κανέλα
τριμμένη
-1/4 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο
τριμμένο
-1/4 κουτ. γλυκού κόλιαντρο
τριμμένο
-αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση
Ζητάμε από τον χασάπη να
αφαιρέσει το κόκαλο από
το μπούτι. Ζεσταίνουμε
σε κατσαρόλα λίγο από το
ελαιόλαδο και σοτάρουμε
ελαφρώς τις αγκινάρες μέχρι
να πάρουν λίγο χρώμα, για 4-5
λεπτά. Τις βγάζουμε από την
κατσαρόλα και τις αφήνουμε
σε πιάτο. Στο ίδιο σκεύος
προσθέτουμε λίγο επιπλέον
ελαιόλαδο και σοτάρουμε το
κρέας από όλες τις πλευρές
του μέχρι να πάρει χρώμα.
Αφαιρούμε και το κρέας και το
αφήνουμε μαζί με τις αγκινάρες.
Προσθέτουμε στην καυτή
κατσαρόλα το κρεμμύδι και τα
μπαχαρικά και τα σοτάρουμε για
3 λεπτά περίπου ανακατεύοντας
συχνά. Ξαναβάζουμε στην
κατσαρόλα το κρέας χωρίς τις
αγκινάρες και προσθέτουμε
τον ζωμό. Αλατοπιπερώνουμε
καλά, χαμηλώνουμε τη φωτιά
και σκεπάζουμε. Αφήνουμε
να μαγειρευτεί για μία ώρα
και 15 λεπτά σε σιγανή φωτιά.
Προσθέτουμε τις αγκινάρες,
αυξάνουμε ελαφρώς τη
θερμοκρασία και μαγειρεύουμε
το φαγητό ξεσκέπαστο για 45
λεπτά. Το αποσύρουμε από
τη φωτιά, προσθέτουμε τον
δυόσμο, ανακατεύουμε και
σερβίρουμε.

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

Seniors and those who care about
them will welcome the measures
announced today in the federal
budget. More needs to be done.
OTTAWA, March 22, 2016 - The return of the OAS eligibility age to 65
has already been announced. This will be welcome news to those who were
facing having to wait two extra years for their OAS benefit after struggling
in their career.
An estimated 600,000 seniors live under the poverty line today and this is not
expected to change unless more is done to provide better income supports and
to reduce their critical expenses like home care and drug costs.
Today’s federal budget contains welcome measures to:
Increase the guaranteed income supplement [GIS] for single seniors beginning July 2016. Single seniors, especially women, face far greater rates of
poverty compared to their counterparts in couples. That will benefit 900,000
single seniors across Canada. While absolutely welcome, it is a maximum
of just $2.60 more per day. Much more needs to be done to prevent poverty
among seniors.
Introduce a Seniors Index for OAS and GIS to help them keep pace with their
cost of living. However, while a welcome change, the index should actually
help seniors keep pace with the standard of living and should be tied to wage
rate increases.
Also welcome is the $200 million over 2 years to fund seniors affordable
housing - without requiring a cost match from the provinces - a major barrier
in the past.. Secure housing is a major social determinant of health.
The funding of the Canadian foundation for Healthcare Improvement and
for the Canadian Institutes of Health Information is a welcome investment
provided that the Naylor report’s call for a patient focused approach to innovation is the centrepiece.
Unfortunately, the budget did not address several important promises:
Remove the requirement for a terminal diagnosis to qualify for the EI compassionate leave benefit and increase flexibility in how the benefit may be
used. The requirement for a terminal diagnosis has in the past stopped people
from applying for the compassionate leave benefit. In addition the flexibility
in using the benefit better reflects how chronic illnesses play out.
Invest $3 billion in home care and palliative care over X years. There is an
immediate need for sustained funding and national standards on home care.
The patchwork of palliative care must be addressed immediately and this new
funding will be a major first step.
The promise to join the Pan Canadian Pharmaceutical Alliance [pCPA] will
incrementally reduce the costs of many drugs. However a comprehensive National Pharmacare system is necessary in order to ensure that every Canadian
is able to access needed medications regardless of income and postal code.
The recent announcement to work with the provinces to find a consensus to
increase the CPP is somewhat encouraging. However, indications from some
of the provinces cause concern that the consensus will not be achieved in
the near future. It may be necessary for the federal government to consider
options such as the introduction of a national pension frameworkindependent
of the CPP process that provides a robust pension system and that gives each
province greater flexibility on plan design (e.g., coverage and benefit levels)
and timing of introduction (e.g., reflecting regional conditions).
Mandate an expert panel to consider a guaranteed annual income. Families Minister Jean-Yves Duclos welcomed the option of a guaranteed annual income as part of a anti-poverty strategy http://www.theglobeandmail.
com/news/politics/guaranteed-income-has-merit-as-a-national-policy-minister-says/article28588670/ Already the Ontario government is prepared
to study the idea. http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-should-work-with-ontario-on-guaranteed-income-strategy-advocates/
article28936544/
And the recommendation to explore the idea was contained in the Finance Committee’s pre-budget reporthttp://www.cbc.ca/news/politics/guaranteed-minimum-income-merits-further-study-pre-budget-report-says-1.3490157
National Pensioners Federation is a national, non partisan, non sectarian organization of 350 seniors chapters, clubs, groups, organizations and individual supporters across Canada with a collective membership of 1,000,000 seniors and retirees devoted entirely to the welfare and best interests of ageing
Canadians.

Prime Minister Justin Trudeau meets
with President Barack Obama
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Washington, D.C. 10 March 2016
The Prime Minister, Justin Trudeau, today (10-03-16) issued the following statement after a bilateral
meeting with U.S. President Barack Obama:
“Today, President Obama and I had a very productive meeting that will help our countries transition
to low-carbon economies, foster clean growth, and create good jobs and great opportunities for our
citizens.
“The President and I agreed to formally join the Paris Agreement in the global fight against climate
change, and to take ambitious actions to reduce methane, hydroflurocarbon, and greenhouse gas emissions.
“We announced a new partnership to build a sustainable Arctic economy, and we will work together to
develop new, science-based standards for commercial fishing, low-impact shipping, sustainable development, and Arctic biodiversity.
“We also committed to make our borders more open and more secure, and we agreed in principle to
expand preclearance to Billy Bishop Airport in Toronto, Jean Lesage International Airport in Quebec
City, as well as rail service in Montreal and Vancouver.
“The President and I reaffirmed our commitment to streamline trade between our countries. Each day,
$2.4 billion worth of goods and services cross the border. We agreed to work in collaboration to bring
trade and investment to new heights.
“Finally, we agreed that Canada will host the North American Leaders Summit in the Summer of 2016.
President Obama will address Parliament during his visit to Canada for the summit.
“Canada and the United States share the same values, the same origins, and the same space. We face
many of the same challenges, and we are all better off when we tackle them together.”

Statement by the Prime
Minister of Canada on
Easter
March 25, 2016
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
on Easter:
“This weekend, millions of Canadians and people around the world will
join with friends and family to celebrate the Easter holiday.
“Easter is the holiest of Christian
holidays, and marks the death and
resurrection of Jesus Christ.
“It is a sacred time for many, and
an opportunity for us all to extend
a helping hand to those in need, and
to reflect on the notions of personal
sacrifice and compassion that underlie the occasion.
“As we gather with those most important to us, let us put into practice
what it truly means to love our neighbours as ourselves.
“On behalf of our family, Sophie and
I wish all those celebrating a very
happy Easter. We hope all Canadi-

ans, no matter their faith, find this
a time of optimism, renewal, and
new beginnings.”

FEDERAL BUDGET DROPS
THE BALL ON PALLIATIVE
CARE
OTTAWA –March 30, 2016- With upcoming government legislation
on end of life care, New Democrats were surprised to find this year’s
federal budget contained zero federal funds earmarked for palliative
care. Especially after New Democrats fought to incorporate palliative care into the Liberal majority Joint Committee report on Physician-Assisted Dying, MP Charlie Angus was dismayed to see this
budget fail to deliver on these concrete recommendations.
“In the previous Parliament, almost every MP including the current
Prime Minister, stood up to support my motion calling for a Pan-Canadian Strategy on palliative and end of life care,” said NDP MP
Charlie Angus (Timmins-James Bay), “I was shocked to see the Liberal budget completely omit any funding or announcement for such an
obvious common-sense solution but I am hopeful and continuing to
push for it to happen in the coming months.”
Palliative care is an essential component to a comprehensive response
to end of life care, especially given Canada’s aging population. MP
Charlie Angus recently expanded the New Democrat push for federal
action on palliative care as laid out in their recently-tabled motion
M-46*. However, given the lack of any health care spending in the
federal budget it is no surprise that Palliative Care was missing.
“In this federal budget the Liberal party almost entirely forgot about a
federal role in health-care. I guess the fact that they didn’t deliver on
palliative care isn’t a surprise since they also completely forgot they
promised 3 billion dollars for home-care in this campaign as well,”
added MP Angus

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
χαμηλά από τη 14η θέση όπου
βρίσκεται στη βαθμολογία της
UEFA, με άμεσο κίνδυνο να
πέσει κάτω από τη 16η, που
συνεπάγεται απώλεια ενός
ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι συνέπειες του Grexit
Στην απομόνωση θα μπει το ελληνικό ποδόσφαιρο
στην περίπτωση που αποβληθεί η ΕΠΟ. Ποιες θα
είναι λοιπόν οι συνέπειες ενός ποδοσφαιρικού Grexit;
GOAL News ONLINE
1. Εθνικές ομάδες: δεν
θα μετέχουν σε καμία
ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η
εθνική ανδρών, αν ξεκινήσουν
τα προκριματικά του Μουντιάλ
2018 τον ερχόμενο Σεπτέμβρη
και είναι σε ισχύ ο αποκλεισμός,
θα αποβληθεί από την

προκριματική φάση και θα πέσει
και άλλο στη βαθμολογία της
FIFA.
2. Ελληνικές ομάδες: κανένας
ελληνικός σύλλογος δεν θα
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η
Ελλάδα θα κατρακυλήσει πιο

3. Ποδοσφαιριστές: Οι
μεταγραφές ξένων στην
Ελλάδα ή Ελλήνων προς
ομάδες του εξωτερικού δεν
θα είναι εφικτές. Η ΕΠΟ δεν
θα αναγνωρίζεται διεθνώς
ως ομοσπονδία και δεν θα
υπάρχει αλληλογραφία με
τις Ομοσπονδίες. Δηλαδή,
δεν θα μπορεί ούτε να πάρει
δελτία ούτε να δώσει. Οι
Ελληνες ποδοσφαιριστές που
αγωνίζονται στο εξωτερικό θα
μπορούν να πάρουν μεταγραφή
μόνο σε ξένους συλλόγους.
Οποιοσδήποτε ξένος παίκτης
αγωνίζεται ήδη με συμβόλαιο
στη χώρα μας αποκτά άμεσα το
δικαίωμα προσφυγής στη FIFA,
για να μείνει ελεύθερος.

Έβγαλε ξανά πιστόλια ο Μήτρογλου
Δεν σταματά να βρίσκει δίχτυα ο
Κώστας Μήτρογλου. Ο Έλληνας
διεθνής επιθετικός επέστρεψε
δριμύτερος, μετά τη διακοπή
των πρωταθλημάτων και σκόραρε
στο παιχνίδι της Μπενφίκα με
την Μπράγκα.
(Sports.gr)

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
ΣΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΚΣ

Photo: Nikos Stratidakis

Την Κυριακή 27η Μαρτίου 2016 στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου, η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ, κα ‘Εφη Κερασιώτη, τιμής ένεκεν
δώρησε αναμνηστική πλακέτα
στην κα Θεοδώρα (Λουλα) Μερκς, για
την κοινωνική της ευαισθησία προσφέροντας
εθελοντική εργασία στην εκκλησία
της Κοινότητας για πολλά χρόνια.

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

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΕΚ

Ζεσταίνονται οι μπουλντόζες...
Ζεσταίνονται οι μπουλντόζες και το…όνειρο της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ γίνεται
πραγματικότητα.
GOAL News ONLINE

Φιλαδέλφεια για την κατασκευή της «Αγιά- Σοφιάς».

Ο Πάνος Σκουρλέτης έβαλε την υπογραφή του
στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και πλέον το μόνο που απομένει -από τη
στιγμή που θα ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα
διαδικαστικά όπως π.χ. να πάει ο φάκελος στο
ΔΟΚΚ- είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Επανειλλημένα ο Υπουργός είχε δηλώσει
ότι θα έβαζε κανονικά και μάλιστα χωρίς
υποσημειώσεις, την υπογραφή του στη ΜΠΕ
και αυτό φαίνεται ότι έγινε πριν από λίγο, κάτι
που ανοίγει διάπλατα το δρόμο προκειμένου να
εκδοθεί η άδεια και να αρχίσουν τα έργα στη Ν.

«Να σας δώσω και μια είδηση, υπέγραψα σήμερα την άδεια για το γήπεδο της ΑΕΚ», ανέφερε, χωρίς
επιπλέον σχόλια, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πάνος Σκουρλέτης.

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

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

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

O Γιώργος
η οικογένειά του και
Ï ê. αποστολόπουλος,
Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
η εταιρεία του εύχονται στους πελάτες, φίλους
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
και σε όλη την ελληνική παροικία

ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μαργαριτάρια μαθητών
που έγραψαν ιστορία...
“Η Φιλική εταιρεία ήταν όλοι φίλοι και αγαπημένοι”
(Ιστορία Γ’ Γυμνασίου Αθήνα 2003)
“Ανεμογκάστρι λέμε συνήθως τη γυναίκα που νομίζει ότι είναι
έγκυος, αλλά δεν είναι. (Από μαθητική έκθεση)
“Παρθένο δάσος είναι το δάσος όπου το χέρι του ανθρώπου δεν
πάτησε ποτέ πόδι”
(Από μαθητική έκθεση)
Η έλληψη βλάστησης στην έρημο είναι κληρονομική”
“Την Οδύσσεια την έγραψε ο Ομηρος και την Ηλιάδα ο Ηλιάδης”
“Η άρπα παιζόταν από γυναίκες που ήταν παρθένες από τη μέση
και κάτω”
“Ο παιάνας ήταν ο Εθνικός ύμνος της αρχαίας Παιανίας.”
“Η κυριότερη αιτία της εξάτμισης του νερού είναι η φωτιά κάτω
από το κατσαρολάκι”
(Φυσική, Γυμνάσιο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 1983)
Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις διατομικές βόμβες των
Αμερικάνων και αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν την Ελλάδα”
[σ.σ. Από την Πόλη έρχομαι...]
(Ιστορία Γυμνάσιο Καλλιθέας, 1996)
“Το τρίγωνο που φέρει δύο γωνίες λέγεται διαγώνιον”
(Γεωμετρία, Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 1982)
“Οι δέκα εντολές γράφθηκαν από τον Σινά και παραδόθηκαν στον
Μωυσή στην Πλάκα”
(Θρησκευτικά, Λύκειο Ξάνθης 1991)
“Η επανάσταση του ‘21 έγινε πρίν 1.821 χρόνια. Σήμερα
γιορτάζουμε την τελική του πτώση”
(Ιστορία, Γυμνάσιο Κορίνθου 1989)
“Τρείς κύκλοι εφαπτόμενοι ο ένας με τον άλλον δημιουργούν
τρίκυκλον”
(Μαθηματικά, Λύκειο Τρίπολης, 1991)
“Η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση ήταν η ΕΣ-ΕΣ”
(Ιστορία, Λύκειο Αθήνας 2000)
“Ο Βασιλιάς του Βυζαντίου Ηρακλής νίκησε τους Πέρσες και
τους καταπλάκωσε με τα βέλη που τα είχε βουτήξει με προσοχή στο
δηλητήριο”
(Ιστορία Β’ Γυμνασίου, Μοσχάτο 2002)
“Οι Τούρκοι έψησαν τον Μέγα Διάκο σε σούβλα, αν και ήταν πολύ
σκληροί και έτρωγαν το κρέας και ωμό”
(Ιστορία Γυμνάσιο Καλλιθέας, 2002)

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Η δίκη είχε ξεκινήσει.
Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας
πολύ ανθυγιεινός τύπος
δικαζόταν και ο
δικαστής απευθυνόμενος σ
αυτόν λέει:
-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο...
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται
μια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο,
φωνάζει ο δικαστής, και κοιτάζει
πάλι τον
κατηγορούμενο λέγοντας του:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες το παιδί που μοιράζει
τις εφημερίδες με
ένα φτυάρι...
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η
ίδια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του
δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο
δικαστής, κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο και του
λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες και ένα ταχυδρόμο με
ένα ηλεκτρικό
τρυπάνι...
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει
ο ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε
μου; Ρωτά ο δικαστής.
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας
του κατηγορούμενου 10 χρόνια
τώρα, και
ξέρετε...
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα
εργαλείο όταν το χρειαζόμουν

Κομπιουτεράτσια
Ενας Κρητικός είναι στο
αεροδρόμιο και τον σταματούν
στο τελωνείο.
- Τι έχετε μέσα στην τσάντα σας;
ρωτάει ο τελωνειακός.
- Κομπιουτεράτσια, απαντάει ο
Κρητικός.
- Κομπιουτεράκια; Μπορείτε να
μου τα δείξετε;
- Αμέσως, λέει ο Κρητικός.
Ανοίγει ο τελωνειακός και
μέσα βρίσκει όπλα, μαχαίρια,
σφαίρες, χειροβομβίδες κλπ.
- Αυτή η τσάντα είναι γεμάτη
όπλα, κύριε!!! του λέει.
Και απαντάει ο Κρητικός:
- Εμείς στη Κρήτη, με αυτά
κάνουμε τους λογαριασμούς!
Σκωτζέζικο χιούμορ .
Ένας Σκωτσέζος βρίσκεται σε
ένα πλοίο . Ξαφνικά ακούγεται
η σειρήνα και μια φωνή από τα
μεγάφωνα που λέει ότι το πλοίο
βουλιάζει . ΄Όλοι οι επιβάτες
τρέχουν προς τις βάρκες , ενώ ο
Σκωτσέζος χαρούμενος στρέφει
το βλέμμα του στον ουρανό και
λέει :
- Σε ευχαριστώ Θεέ μου ! ΄Ενας
ναύτης που τον βλέπει του λέει :
- Καλά , ρε φίλε , τρελός είσαι
; Εδώ βουλιάζουμε κι εσύ
ευχαριστείς το Θεό για αυτό ;
- Μάλιστα κύριέ μου . Δοξάζω
το Θεό που με έκανε να μη
βγάλω εισιτήριο με επιστροφή !

***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΙ
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ “ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΣΟΥΡΕΥ
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Γιατρός: Έχετε μία σπάνια
αρρώστια, σας συνιστώ να
κάνετε
πολλά αμμόλουτρα.
Ασθενής: Και με τα αμμόλουτρα
θα θεραπευτώ, γιατρέ μου;
Γιατρός: Όχι, τα αμμόλουτρα
είναι για να συνηθίσετε
την ιδέα του χώματος!
***
-Μαμά σήμερα που έκλεισα τα
16 μπορώ να φορέσω σουτιέν;
-Όχι Γιωργάκη.

***
-Μπαμπά, μπαμπά στο σχολείο,
με φωνάζουν μαφιόζο...
-Καλά, θα περάσω να το
κανονίσω.
-Ωραία, κοίτα να φανεί σαν
ατύχημα ε;

Αδαμ και Ευα

Ένας Γερμανός, ένας Γάλλος,

ένας Άγγλος και ένας Έλληνας
σχολιάζουν έναν πίνακα του
Αδάμ και της Εύας στον
Παράδεισο.
Ο Γερμανός λέει:
-Κοιτάξτε την τελειότητα
στα σώματα: εκείνη ψηλή
και ευκίνητη, εκείνος μ’ αυτό
το αθλητικό κορμί, τους
καλογυμνασμένους μύες.
Πρέπει να είναι Γερμανοί.
Αμέσως, ο Γάλλος αντέδρασε:
- Δεν το πιστεύω, είναι
ξεκάθαρος ο ερωτισμός που
εκλύεται και από τις δυο
φιγούρες. Εκείνη τόσο θηλυκή.
Αυτός τόσο ανδροπρεπής.
Γνωρίζουν ότι σύντομα θα έλθει
ο πειρασμός. Πρέπει να είναι
Γάλλοι.
Κουνώντας αρνητικά το κεφάλι
ο Άγγλος σχολιάζει:
- Παρατηρείστε... Την ηρεμία
στα πρόσωπά τους, την
λεπτότητα στη στάση τους, την
νηφαλιότητα της κίνησης.
Μόνο Άγγλοι μπορεί να είναι.
Μετά από μερικές στιγμές
συγκέντρωσης, ο Έλληνας
φώναξε:
Δεν συμφωνώ. Κοιτάξτε
καλά: Ο Αδάμ ξεβράκωτος,
ξυπόλητοι, κοιμούνται κάτω
από ένα δένδρο, έχουν μόνο ένα
φτωχό μήλο για να φάνε, δεν
διαμαρτύρονται και επιπλέον
οι μαλάκες πιστεύουν ότι είναι
στον Παράδεισο.......
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ

Oι φίλοι και η χήρα!
Πάνε δυό φίλοι, ο Μήτσος
και ο Κώστας, στο βουνό για
ορειβασία
και πέφτουν σε μια χιονοθύελλα
τρομερή.
Για καλή τους τύχη πετυχαίνουν
εκεί κοντά σε ένα χωριό ένα
σπίτι και ζητούν καταφύγιο
για να περάσουν την νύχτα.
Τους προκύπτει εκεί πέρα μια
ωραία χήρα και τους λέει ότι
για λόγους κουτσομπολιού δεν
μπορούν να μείνουν στο σπίτι,
αλλά στον στάβλο που είναι
άδειος και καθαρός.
Φυσικά οι τύποι δέχονται,
άλλωστε είχαν και τον
κατάλληλο εξοπλισμό:
υπνόσακκο, κάριματ, θερμικά
εσώρουχα, ρούχα κλπ.
Βολεύονται λοιπόν την νύχτα
και γυρίζουν μετά στην Αθήνα.
Μετά από εννιά μήνες έρχεται
ένας δικηγόρος στον Κώστα
σταλμένος από την χήρα, του
λέει κάτι και παθαίνει ζημιά!
Τηλεφωνεί λοιπόν στον Μήτσο
να ρωτήσει:
- Έλα ρε Μήτσο, θυμάσαι
την ωραία χήρα που μας
φιλοξένησε;
- Φυσικά, γιατί ρωτάς;
- Μήπως ρε το βράδυ που
κοιμόμουνα πήγες στο σπίτι της
και την πήδηξες;
- Μμμ, ναι, δεν μπορούσα να
συγκρατηθώ.
- Μάλιστα, μήπως της έδωσες
και το δικό μου όνομα για δικό
σου;
- Ναι, ρε συγγνώμη, ελπίζω να
μην σε πειράζει.
- Όχι, καθόλου γιατί πέθανε και
μου άφησε όλη την περιουσία
της!

...να πάρει....!
Δύο φίλοι παίζουν γκολφ. Ο
ένας από τους δύο αστοχεί και
αρχίζει να βρίζει..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε
βλέπει, σε ακούει και θα σε
τιμωρήσει.
Μετά από λίγο ξανααστοχεί και
βρίζει πάλι..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός
θα σου στείλει κακό σημάδι..
Ο νευρικός τύπος αστοχεί και
πάλι και συνεχίζει..

- (...) να πάρει αστόχησα!
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός
αλλά χτυπάει τον άλλο παίχτη
και ακούγεται μια φωνή από τα
σύννεφα:
- Να πάρει, αστόχησα..

ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ
Συζήτηση μεταξύ του Τοτού και
του μπαμπά του:
- Τοτέ, νομίζω ότι τώρα που
έγινες 15, ήρθε η ώρα να
μιλήσουμε για το σεξ.
- Ναι πατέρα. Για πες μου, τι θες
να μάθεις;

ΠΑΠΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Πάει μια μέρα μια π*τάνα να
εξομολογηθεί στον παπά του
χωριού της. Της λέει ο παπάς:
- Για πες μου κορίτσι μου τις
αμαρτίες σου.
- Μεγάλη η αμαρτία μου πάτερ,
να πήγα με τον άντρα της
γειτόνισσας μου...
- Δεν πειράζει τέκνο μου
συγχωρείται η αμαρτία σου.
- Έκανα όμως και μια ακόμη
αμαρτία πήγα και με τον
μανάβη του χωριού.
- Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου.
- Εεεεε, έκανα και μια άλλη
αμαρτία πήγα και με τον χασάπη
του χωριού.
Λέει τέλος πάντων στον πάτερ
με όλους όσους πήγε.
- Να όμως πάτερ η πιο μεγάλη
μου αμαρτία είναι ότι
πήγα με τον παπά του διπλανού
χωριού. Και της απαντάει ο
παπάς.
- Γιατί μωρή, το δικό σου το
χωριό παπά δεν έχει;
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕ ΞΑΝΘΙΕΣ
- Πως βυθίζεις ένα υποβρύχιο με
ξανθιές;
- Χτυπάς την πορτα και σου
ανοίγουν..
.

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΔΙΑ

Ήταν μια φορά, ο Τοτός στο
σχολείο και η δασκάλα ζήτησε
από τα παιδάκια να πουν κάτι
που έχει πόδια. - Ο σκύλος,
λέει η Ελενίτσα. - Ο άνθρωπος
κυρία, λέει ο Κωστάκης. - Η
καρδιά, λέει ο Τοτός... - Η
καρδιά δεν έχει πόδια Τοτέ,
απαντάει η δασκάλα. - Πώς δεν
έχει; λέει ο Τοτός. Αφού εγώ
κάθε βράδυ ακούω τον πατέρα
μου που λέει: - “Έλα καρδούλα
μου, άνοιξε τα πόδια σου...”

***
An elderly woman decided to
prepare her will and told her
preacher she had two final
requests.
First, she wanted to be cremated, and second, she wanted her
ashes scattered over Wal-Mart.
“Wal-Mart?” the preacher exclaimed.
“Why Wal-Mart?”
“Then I’ll be sure my daughters
visit me twice a week”
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ.
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε στην πόλη μας από την 24ην Μαρτίου 2016, στο
Δημαρχείο της πόλης, όπου αυτή την χρονιά κατόπιν ενεργειών της ΑΧΕΠΑ, σε συνεργασία με τις τρεις
κοινότητες, και τον Δημάρχο, αποφασίστηκε η ανάρτηση της Ελληνικής σημαίας στο Δημαρχείο εις
αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 να γίνεται στο προαύλιο του Δημαρχείου, με δέηση
υπερ των πεσόντων, ομιλίες και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
(Βλέπετε φωτογραφίες στη σελίδα 18)
Η εκδήλωση ξεκίνησε στο Βόρειο προαύλιο του Δημαρχείου στις 1:00 μ.μ. όπου ο Επαρχιακός
Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ κ. Γιώργιος Βασσίλας, σύστησε τους καλεσμένους, τον Γεν. Πρόξενο κ.
Ηλία Κρεμμύδα, τον Λιμενάρχη, τον εκτελόντα καθήκοντα Δημάρχου Δημοτικό Σύμβουλο κ. Raymond Louie, την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας κα Εφη Κερασιώτη, τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Ορθοδ. Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ κ. Κώστα Νικολάου και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδ.
Κοινότητας Σούρεη και περιχώρων κ. Ron McKave.
Οι ιερείς π. Κ. Οικονόμου, π. Τ. Πράττας και Πρωτοπρεσβύτερος Δωρ. Τρυφωνόπουλος έψαλαν δέηση
υπερ των πεσόντων. Εγιναν σύντομες ομιλίες από τους καλεσμένους και ο Γεν. Πρόξενος με την
βοήθεια ενός αξιωματικου της RCMP ανήρτησαν στον ιστό την ελληνική σημαία με την χορωδία να
ψάλλει τους εθνικούς ύμνους. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί και στη συνέχεια προσφέθηκε καφές
σε αίθουσα του Δημαρχείου.
Την Κυριακή 27η Μαρτίου 2016, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, έγινε η επίσημη Δοξολογία
από τον ιερέα. Π. Κ. Οικονόμου, Πρωτοπρεσβύτερο π. Δ. Παρτσάφα και Πρωτοπρεσβύτερο π.Δωρ.
Τρυφωνόπουλο. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων στο προαύλιο της
εκκλησίας και στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο με ομιλίες και
παραδοσιακούς χορούς.
Κώστας Καρατσίκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΡΑΤΗΔΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ”

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

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ANDREAS KOTSIRIS

Tel:604-649-0299

Eύχομαι στους πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική
Παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
St. George’s Philoptochos Ladies Society
Will be proudly selling their famous TSOUREKIA
from Tuesday, April 19 at the Hellenic
Centre. Place your order with
any Philoptochos Board Member and/or with the
Secretary of the Hellenic Community.
$10 each.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
&
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται στην ομογένεια
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Nick and Maria’s Cruise
group to New York and 12 day
Southern Caribbean Cruise,
February 18 – March 4, 2016
Nick and Maria hosted the Omega Travel annual cruise group this
year, aboard Royal Caribbean’s, Anthem of the Seas sailing from
Cape Liberty, New Jersey. They were joined by 24 guests. The
Omega Travel, exclusive itinerary had the group travelling from
Vancouver to New York non stop with Cathay Pacific Airlines, two
days in New York city, taking in a city tour, a Broadway show and
an excursion to Astoria, then continuing on with the 12 day cruise.
This was an amazing trip and parea. The “Anthem of the Seas”
featured wonderful service, dining, newly designed staterooms,
numerous and adventurous activities on board, and the ports of call
were first class. Our ports of call: Labadee, Haiti ; San Juan, Puerto
Rico; Philipsburg, St. Maarten; Fort de France, Martinique. A
good time was had by all on board.
Stay tuned for our Exclusive Omega Travel group February 2017
– 15 days sailing from Singapore. Please contact Maria or Eleni ,
604 738 7161 for additional information and to secure your cabin.
Space is limited.

PHOTOS:By Nikos Stratidakis

St.George’s Philoptochos celebrated “Kathari Deftera”,
“Clean Monday” on Monday,
March 13 at Locarno Beach.
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Everyone brought and shared
Lenten food, such as laganes, taramosalata, hummus,
shrimp salad, vegetables, and
an assortment of fruit. As
there was a nice breeze, kite
flying was the order of the day.
It was fun and very enjoyable
to spend a day in the Greek
traditional way. If Mr. George
Gianacopoulos at 96 can
attend everyone can. Hope to
see you all next year.

Back to Our Roots Program
presented by St. George’s Philoptochos

GreatProcessing
Gyros
&
Pita
Ltd.
& Manufacturing

Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
Fluffy Pita Bread

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

On Thursday, March 17, St. George’s Philoptochos presented a workshop on how to make
Koliva and Prosforo. Many young ladies
attended, very interested in learning about
these two traditions that are so important in
our Greek Orthodox faith. Lizette Pappas
discussed the meaning of Koliva and Prosforo, the symbolism of the ingredients and
the customs associated with them. Father
Economos added much information to the
discussion then answered questions from the
participants.
Thank you
Mrs. Voula Syskakis-Tentes, and Margarita Morfidis who
showed the preparation of both.

Come and learn
how to make
TSOUREKIA
for Easter.Thursday, April 7,
2016 at 7:30PM

Hellenic Centre main kitchen
Everyone is invited!.
The workshops are free and
everyone interested is welcome
to attend.

MAD GREEK

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

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

RESTAURANT

7260 Westminster Hwy, Richmond B.C.

Tel: 604-278- 9598

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

KEA’S MEATS LTD
6616 Beresford Street, Burnaby, BC
Tel:604-515-7222 - Fax:604-515-7701

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο Πήτερ, ο Άγγελος, ο Τέρη Ποδόγυρος και
οι οικογένειές τους εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Bραβείο σε ομογενή
δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ

Το πρώτο βραβείο,στον
διαγωνισμό Πολυπολιτισμικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της
Νέας Νότιας Ουαλίας,κέρδισε
η ομογενής δημοσιογράφος Ελένη
Βελισσάρη.
Η Ελένη Βελισσάρη κέρδισε το
βραβείο,λίγους μήνες μετά την
επαγγελματική ενασχόλησή της με τη δημοσιογραφία,γράφοντας για τη
σχιζοφρένεια στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος».
Η Ελένη Βελισσάρη σπούδασε Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο RMIT
της Μελβούρνης και ο «Νέος Κόσμος» αποτελεί το πρώτο σταθμό
της πολλά υποσχόμενης καριέρας της. Το άρθρο που βραβεύτηκε στο

διαγωνισμό γράφτηκε μόλις τρεις
μήνες από την μέρα που η Ελένη
άρχισε να γράφει επαγγελματικά
στο «Νέο Κόσμο».
Το βραβευθέν άρθρο της με τίτλο
«The Mickey Mouse Club»,έχει
θέμα τη σχιζοφρένεια, αλλά
και το πώς οι άνθρωποι που
πάσχουν απ” αυτή ζουν όχι μόνο
με την ασθένεια,αλλά και με το
στίγμα,λόγω των αντιλήψεων που
επικρατούν στην ομογένεια.
Η τελετή της απονομής στο Σίδνεϊ
έγινε παρουσία του Αυστραλού
υπουργού Εξωτερικών, Κιμ Καρ
και του υπουργού Μετανάστευσης
Τόνι Μπερκ,ενώ βραβεύτηκαν
συνολικά 12 δημοσιογράφοι
και ένας γελοιογράφος σε 13
διαφορετικές κατηγορίες από κάθε
γωνιά της Αυστραλίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΟΤΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΈΝΟ ΜΕ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ,
ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ, ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,
ΤΟ ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΝΑΜΠΗ
(ROYAL OAK) ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
“ASCENSION”. ΤΙΜΗ $15,000
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 604-307-4728

Η Ινδονησία απείλησε με απέλαση τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Η κυβέρνηση της Ινδονησίας φέρεται να απείλησε με
απέλαση τον διάσημο ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κάπριο
εξαιτίας κάποιων επικριτικών σχολίων που ανέβασε ο
Αμερικανός ηθοποιός στο Instagram για τη βιομηχανία
παραγωγής φοινικέλαιου κατά τη διάρκεια της παραμονής
του στη Σουμάτρα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σουμάτρα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επισκέφθηκε πρόσφατα
τη Σουμάτρα για να υποστηρίξει τοπικές οργανώσεις
υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδών που
απειλούνται με εξαφάνιση.

Στο τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού Leuser στο νησί της Σουμάτρας φωτογραφήθηκε με
ελέφαντες και ουρακοτάγκους που απειλούνται από την αποψίλωση και τη λαθροθηρία.
Το Ίδρυμα Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, που διεξάγει προγράμματα για την προστασία της βιοποικιλότητας,
των ωκεανών και των αγρίων ειδών, υποστηρίζει τις τοπικές αυτές οργανώσεις ώστε να
«δημιουργηθεί μια μεγάλη προστατευόμενη περιοχή για την πανίδα μέσα στο οικοσύστημα Leuser,
το τελευταίο μέρος στη Γη όπου ουραγκοτάγκοι της Σουμάτρας, τίγρεις, ρινόκεροι και ελέφαντες
συνυπάρχουν μέσα στη φύση», έγραψε ο ηθοποιός στο λογαριασμό του στο Instagram. «Η
βιομηχανία φοινικέλαιου καταστρέφει ένα μοναδικό τόπο.
Τώρα είναι η στιγμή να σώσουμε το οικοσύστημα του Leuser. Πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση
για την προστασία και την αποκατάσταση αυτή του θησαυρού της φύσης. Κάντε κλικ σε αυτό το
σύνδεσμο και σώστε το μοναδικό οικοσύστημα της Ινδονησίας», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηθοποιός.

Father Economos, Father Partsafas
and the St. George’s Philoptochos Board
wish one and all
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

KAΛΟ
ΠΑΣΧΑ
&
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει
τις ψυχές και τις ζωές όλων μας

Η οικογένεια
Ιωάννου ΑΣΠΡΑΚΗ εύχεται
σε όλη την ελληνική ομογένεια

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

Η Aνάσταση Του Κυρίου
να χαρίσει Υγεία, Aγάπη, και
Ειρήνη σε όλον τον κόσμο.
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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Με θέμα “ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 2016” ο δραστήριος κρητικός σύλλογος
διοργάνωσε το Σάββατο στις 5 Μαρτίου 2016 το γλέντι αυτό στην
αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου όπου πάνω από τριακόσια
άτομα, απόλαυσαν την κρητική λύρα και το μπουζούκι μέχρι τις πρωϊνές
ώρες. Ο κ. Γιώργος Σκουλάκης, αφού καλωσόρισε και σύστησε
τους κρητικούς καλλιτέχνες της Λύρας Ανδρέα Λιλικάκη και του
Λαούτο Μάνος Λιοντάκης καθώς και τον γνωστό μας καλλιτέχνη του
μπουζουκιού Γιάννη Σαχάμη και μετά από μερικές μαντινάδες, άρχισε
το γλέντι, αρχίζοντας τον χορό το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θερμα συγχαρητήρια στους διοργανωτές.
Κώστας Καρατσίκης

ORDER OF AHEPA

“Golden West” District #26
105-4500 Arbutus Street, Vancouver B.C.,
V6J 4A2

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

Καλή Ανάσταση
και
Καλό Πάσχα
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ

GREEK INDEPENDENCE DAY: A NATIONAL DAY OF CELEBRATION
OF GREEK AND AMERICAN DEMOCRACY, 2016

από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ
Συγγραφέας: Κατερίνα Σέρβη
Εικονογράφηση: Θανάσης Πέτρου
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

March 24, 2016

Η Αντιγόνη είναι μόνη. Δεν έχει
ούτε αδερφάκι αλλά ούτε και ζωάκι.
Οι γονείς της έχουν αλλεργία, στα
ζωάκια όχι στα αδερφάκια, κι έτσι η
Αντιγόνη δεν έχει και πολλές ελπίδες
να αποκτήσει σύντομα παρέα. Όμως
στη ζωή συμβαίνουν πολλά εκεί
που δεν το περιμένουμε. Έτσι κι η
Αντιγόνη συναντά ένα γατάκι μόνο
και ταλαιπωρημένο. Ένα γατάκι
τυφλό. Το φροντίζει μαζί με τη μαμά
της κι αναλαμβάνουν να του βρουν
σπίτι. Ένα σπίτι για τον Όμηρο. Και ο
Όμηρος είναι η αφορμή να γνωριστούν
πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι που μοιάζουν ξυνοί θα εκφράσουν τη
γλύκα τους και κάποιοι που είναι μόνοι θα αποκτήσουν φίλους.
Μια τρυφερή ιστορία που μιλά για τη φιλοζωία. Για την ανθρωπιά.
Σε πόλεις που κανείς δεν χαιρετά κανέναν κι οι γείτονες είναι
μεταξύ τους άγνωστοι, είναι όμορφο να βλέπουμε πως απλά λείπει
η αφορμή για να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Ευτυχώς που μας το
θυμίζει αυτό η Κατερίνα Σέρβη.
ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συγγραφή και εικονογράφηση: Κατερίνα Κρις
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Αυτό το βιβλίο μιλάει για
ένα μέρος παραμυθένιο. Ένα
μέρος που ξέρουν όσοι έχουν
φαντασία. Είναι πολύ κοντά.
Εκεί τα «αχ!» μετατρέπονται
σε «χα!». Είναι ένα χωριό πάνω
στα σύννεφα. Μέχρι και σπίτι
μπορείς να έχεις. Ένα σπίτι
ακριβώς όπως το ονειρεύεσαι.
Κι είναι τόσο νόστιμη η ζωή
στο Αστρικό χωριό. Μπορείς να ξαπλάρεις, να κάνεις φιλοσοφικές
κουβέντες, να ζωγραφίζεις, να χορεύεις. Επιτέλους υπάρχει ένα
μέρος όπου μπορείς να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί. Το κυριότερο
όμως είναι πως στο Αστρικό χωριό μιλούν όλοι «Σπανιακά». Τη
γλώσσα της καρδιάς. Όλοι λένε ακριβώς αυτό που νιώθουν κι έτσι
κανείς δεν μπερδεύεται και κανείς δεν στανεχωριέται.
Η Κατερίνα Κρις με αυτό το βιβλίο μας δείχνει τον τρόπο για
να φτιάξουμε ένα καταφύγιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να
εμπιστευτούμε τη φαντασία μας αλλά και την καρδιά μας. Να
αφεθούμε στα όνειρά μας. Όπως κάναμε όταν ήμασταν παιδιά. Μα
πόσο τυχερά είναι τα παιδιά!

ΠΟΙΗΜΑ

Δεν προσκυνώ

Δ

εν προσκυνώ να ξέρετε.
Τα χέρια σας δε γλύφω.
Τη ξύλινη τη γλώσσα σας
εγώ δεν την εγκρίνω.
Μαζέψτε και τα κόκαλα.
Σκύλος σας δε βαστιέμαι.
Και άντε μου να χάνεστε
γιατί άλλο δεν κρατιέμαι.
Δεν προσκυνώ σας φώναξα
και πάρτε τα κουλά σας.
Μολύνετε το Είναι μου
με κάθε άγγιγμα σας.
Κρατήστε και τα ψίχουλα
που φέρατε να φάω.
Εσείς θα τα χρειάζεστε
καθώς παρατηράω.

Ο Καρλ Μαρξ και για
τους μετανάστες έχει
γράψει μεταξύ άλλων
τα εξής:
•Η λαθρομετανάστευση
χρησιμοποιείται αφ’ ενός ως
απεργοσπαστικός μηχανισμός
αφ’ ετέρου με τον εργατικό
υπερπληθυσμό – πλεόνασμα που
δημιουργεί ρίχνει το επίπεδο ζωής
σε κατάσταση δουλοπάροικου.
•Ο μετανάστης ανταγωνίζεται
τον ντόπιο εργάτη και σιγά
σιγά αναγάγει το μεροκάματο
στο δικό του επίπεδο. Είναι το
πιο αποτελεσματικό όπλο του
κεφαλαίου.
•Σκοπός της εισαγωγής ξένων
εργατών είναι η διατήρηση της
δουλείας και η ακύρωση όλων των
διεκδικήσεων των ντόπιων εργατών
για μισθούς και συνθήκες εργασίας.
•Οι μεταναστευτικοί νόμοι είναι τα
μανιφέστα των εργοστασιαρχών.
•Η μετανάστευση διαιρεί την
εργατική τάξη της χώρας υποδοχής
σε τόσα εχθρικά στρατόπεδα όσες
και οι εθνοφυλετικές ομάδες διότι
η κάθε μία καταλαβαίνει μόνο τον
εαυτό της.
Έτσι αναστέλλεται η εργατική
επανάσταση και διαιωνίζεται η
καπιταλιστική κυριαρχία

Δεν προσκυνώ. Δε γίνομαι.
Και γνώμη δεν αλλάζω.
Εγώ για αυτά που σκέφτομαι
ζωή μου δε θα αλλάξω.
Και επειδή ίσως σας τσάτισα...
Πάρτε τη κεφαλή μου .
•Η Α’ Διεθνής Ένωση Εργατών
Τους δίσκους να στολίσετε
έβαλε πρακτικά τέλος στις
κι αφήστε τη ψυχή μου.
Χριστίνα Γαλιανδρα Strada

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION

μεθοδεύσεις των βιομηχάνων
και υποχρέωνε τα συνδικάτα να
διώχνουν τους ξένους εργάτες πίσω
στις χώρες τους με το πρώτο καράβι.

Inspired by ancient Greece’s example, America’s Founding Fathers drew on Hellenic principles to guide
our democracy in its nascence. Nearly half a century after the Stars and Stripes first flew over our country, a flag was raised on a mountaintop in Greece, and a revolution spawned that would bring democracy
back to its birthplace and lay the cornerstone of the close relationship enjoyed by our two nations. On
the 195th anniversary of Greece’s independence, we celebrate the friendship between our countries and
honor the contributions that Greek Americans have made to our national character.
Our common histories are reflected in our shared values. Throughout our storied pasts, our peoples have
upheld the fundamental ideals we cherish by working together to safeguard the foundation of democracy
upon which both our nations are built. Greeks and Americans have long stood shoulder-to-shoulder in
defense of freedom, and today, the Greek American community carries forward the legacy of past Greeks
who enlightened our world by continuing to enrich our society in unique ways. Driving generations, the
hope that incited both our revolutions still burns in the hearts of Greek Americans and in all those across
our country who seek even greater opportunity for our children and grandchildren.
The Greek people have faced extraordinary challenges in recent years, yet they remain steadfast in their
resilience and perseverance. In response to an ongoing refugee and migration crisis, Greece is providing humanitarian assistance to countless men, women, and children seeking freedom from persecution
and violence. As Americans, we stand with Greece as partners, friends, and NATO allies, and the Greek
American community serves as an important bridge that helps bring us together. At our core, we share
deep ties of culture and family, and respect for the fundamental rights of democratic States. Through
good times and bad, we share a common commitment to security and liberty for people around the
world. On this day, let us reflect on nearly two centuries of strong bonds between our nations, and let us
recommit to working together to strengthen our respective democracies.
NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, by virtue of the
authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do
2 hereby proclaim March 25, 2016, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of
Greek and American Democracy. I call upon the people of the United States to observe this day with
appropriate ceremonies and activities.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-fourth day of March, in the year of
our Lord two thousand sixteen, and of the Independence of the United States of America the two hundred
and fortieth.
BARACK OBAMA

Ομπάμα: Το εμπάργκο στην Κούβα θα λήξει
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Σημείωσε ότι η μοίρα της Κούβας
δεν θα αποφασιστεί από τις ΗΠΑ,
αλλά από τους πολίτες της Κούβας.
Ο αμερικανός πρόεδρος
αναφέρθηκε στους τομείς όπου
επιδιώκεται συνεργασία ανάμεσα
στις δύο χώρες.
Μίλησε για την αεροπορική
σύνδεση ΗΠΑ - Κούβας, καθώς και
την επανέναρξη των δρομολογίων
για κρουαζιερόπλοια και πλοία,
τονίζοντας ότι αυτό σημαίνει πως
«ακόμα περισσότεροι Αμερικανοί
θα επισκέπτονται την Κούβα τα
επόμενα χρόνια και θα εκτιμούν την
απίστευτη ιστορία και κουλτούρα
των πολιτών της Κούβας».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
προσέγγιση στον τομέα του
εμπορίου και είπε: «Όπως συνεχίζω
να καλώ το Κογκρέσο να άρει
το εμπάργκο στο εμπόριο, έτσι
ενθάρρυνα τον πρόεδρο Κάστρο να
χαλαρώσει τους περιορισμούς για
επιχειρήσεις στην Κούβα». Είπε
ότι κάλεσε τον Ραούλ Κάστρο να
επιτρέψει τις κοινές επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τον κάλεσε
να επιτρέψει σε ξένες εταιρείες
να προσλαμβάνουν απευθείας
κουβανούς πολίτες.
Από την πλευρά του, ο Ραούλ
Κάστρο, αν και χαιρέτισε τα
βήματα που έχουν γίνει ανάμεσα
στις δύο χώρες κάλεσε τις ΗΠΑ
να βάλουν τέλος στο εμπάργκο
και να επιστρέψουν τη βάση του
Γκουαντάναμο.
Ο πρόεδρος της Κούβας σημείωσε
ότι τα μέτρα που έλαβε η
αμερικανική κυβέρνηση «είναι
θετικά, αλλά ανεπαρκή».
Κατήγγειλε το γεγονός ότι το
εμπάργκο παραμένει σε ισχύ και
ζήτησε «επιστροφή του εδάφους
που έχει καταληφθεί παράνομα από
τη Βάση του Γκουαντάναμο».

«Κανείς δεν πρέπει να απαιτεί
από τους πολίτες της Κούβας να
αποκηρύξουν την ελευθερία και την
κυριαρχία τους» τόνισε.
Εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει
«μία νέου τύπου σχέση, μία
σχέση που δεν υπήρξε ποτέ πιο
πριν». Δήλωσε, μάλιστα, ότι
το να καταστρέψει κανείς μια
γέφυρα μπορεί να είναι μια εύκολη
και γρήγορη διαδικασία. «Η
ανακατασκευή της είναι αυτή που
μπορεί να αποδειχθεί μακρά και
δύσκολη διαδικασία».

Ερωτηθείς γιατί δεν συναντήθηκε
με τον Φιντέλ Κάστρο, ο Ομπάμα
επέλεξε να μην απαντήσει.
Σε ερώτηση στον Ραούλ Κάστρο
γιατί η Κούβα δεν απελευθερώνει
πολιτικούς κρατούμενους, ο ηγέτης
της Κούβας σημειώνει: «Δώστε μου

μια λίστα και θα τους αφήσω
ελεύθερους», αφήνοντας να
εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν
πολιτικοί κρατούμενοι. «Εάν
υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί
κρατούμενοι, θα αφεθούν
ελεύθεροι πριν τελειώσει η
μέρα» τονίζει.
Πηγή: TA NEA
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Ο πρωθυπουργός του Καναδά τίμησε την Εθνική
Μαθήτρια με μαντίλα έκλεψε την παράσταση
Επέτειο της 25ης Μαρτίου και έκλεψε την παράσταση στη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1821
Αντώνης Ανακέφαλος

Αθήνα,Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 Αντώνης Ανακέφαλος
Tην παρέλαση
των Eλλήνων
ομογενών στο
Μόντρεαλ για την
Εθνική Επέτειο
της 25ηςΜαρτίου
τίμησε ο
πρωθυπουργός του
Καναδά,Τζάστιν
Τριντό.
Oι -16 βαθμοί
Κελσίου δεν
εμπόδισαν τους
μαθητές των
Ελληνικών
σχολείων να
παρελάσουν στη
λεωφόρο Jean

Talon.

Ο Τζάστιν Τριντό,κρατώντας Ελληνικές σημαίες χαιρέτησε το πλήθος και έγραψε στο
twitter ένα συγκινητικό μήνυμα για την Ελλάδα.
«Ζήτω Ελλάς!» έγραψε σε greeklish. «Είναι πραγματικά υπέροχο που παρευρίσκομαι
στην παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ελλήνων» ήταν το μήνυμα που
συνόδευε τη φωτογραφία του από την παρέλαση που ανέβασε στο facebook.Να
σημειωθεί πως η παρέλαση πραγματοποιήθηκε με τελετάρχη τον δήμαρχο της πόλης
Ντενί Κοντέρ.
Ο Τζάστιν Τριντό συμμετέχει στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου τα τελευταία 6
χρόνια, ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ως πρωθυπουργός, πράγμα που
χαροποίησε ιδιαιτέρως την Ελληνική ομογένεια.
Πριν την παρέλαση προηγήθηκε η δοξολογία στο ναό του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στο Πάρκ Εξτένσιον,την οποία τέλεσε ο ιερατικός προϊστάμενος Δημήτριος
Αντωνόπουλος, παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας Θάνου Καφόπουλου,
του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ Νικόλαου Παγώνη,
του δημάρχου της πόλης του Μοντρεάλ Denis Coderre, του Αρχηγού του Κόμματος
των Φιλελευθέρων στην Ομοσπονδιακή Βουλή Justin Trudeau, του βουλευτή
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Κεμπέκ Γεράσιμου Σκλαβούνου, της αντιδημάρχου
και δημοτικής συμβούλου Μαίρης Ντέρου και άλλων επισήμων.
Ο Γενικός Πρόξενος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας τονίζοντας ότι η Ομογένεια
του Μοντρεάλ, έχει σημαντικότατη θέση στο Χάρτη της Ελληνικής Διασποράς,
διατηρώντας και ενισχύοντας την ελληνικότητά της με αιχμή του δόρατος την ορθόδοξη
πίστη και την ελληνική παιδεία. «Η Ελλάδα στέκεται αρωγός παρά την κρίση, ενιχύοντας
με κάθε τρόπο αυτόν τον αγώνα» είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Καφόπουλος αναφέρθηκε ,
επίσης, στη μεγάλη έκθεση «Οι Έλληνες», στην οποία περισσότερα από 500 εκθέματα 22
ελληνικών μουσείων θα παρουσιασθούν, για πρώτη φορά, εκτός Ελλάδας, στο Μοντρεάλ
τον Δεκέμβριο και εν συνεχεία στην Οττάβα, στο Σικάγο και στην Ουάσιγκτον.
Οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της Παλιγγενεσίας έκλεισαν με τη δεξίωση που
παρέθεσαν από κοινού ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ και ο πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας στο Ελληνικό Κέντρο του Μόντρεαλ.

GREEK ORTHODOX COMMUNITY EAST VANCOUVER

O Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται στα μέλη, στις οικογένειές τους, στους δωρετές και σε
όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ο κτηματομεσίτης Βασίλης Δρίτσας, εύχεται
στους πελάτες του, στους συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μια αριστούχα μαθήτρια με καταγωγή από την Αίγυπτο η
οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα παρήλασε
ως παραστάτης με μαντίλα συγκεντρώνοντας φέτος όλα τα
βλέμματα στη παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για την
επέτειο της 25ης Μαρτίου και αυτό γιατί ξεχώριζε από τις
υπόλοιπες λόγω της ενδυμασίας της,καθώς εκτός από τη
μαντίλα φορούσε μακριά φούστα και σακάκι ανάμεσα στις
συμμαθήτριές της,οι οποίες συμμετείχαν στη παρέλαση
φορώντας κοντές φούστες και λευκά πουκάμισα.
Της παρέλασης προπορεύτηκε,ως είθισται,το γενικό λύκειο
Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός» με παραδοσιακές φορεσιές και το λάβαρο της επανάστασης του
1821.
Όπως και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, αντί για τμήματα παρελάσεων από επιλεγμένα σχολεία
συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Α’ Αθηνών,δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, με τον σημαιοφόρο τους
και πέντε παραστάτες το κάθε ένα,το σώμα Ελλήνων προσκόπων και οδηγισμού,ομάδα των special
Olympics και για πρώτη φορά το λύκειο κωφών-βαρήκοων Αργυρούπολης.
Πριν από την έναρξη της παρέλασης,κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκ
μέρους της πολιτικής,πολιτειακής και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, έγινε η ανάκρουση του Εθνικού
ύμνου και εκ μέρους της κυβέρνησης,ο υφυπουργός Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,Θεοδόσης
Πελεγρίνης, επιθεώρησε το στρατιωτικό άγημα.
Την παρέλαση παρακολούθησαν επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων,Γιώργος Καμίνης,καθώς επίσης και
εκπρόσωποι των κομμάτων και της εκκλησίας.Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης απουσίαζε λόγω του
ταξιδιού του στις ΗΠΑ

YOUTH 2nd ANNUAL HOPE +JOY LENTEN DAY CAMP
On Monday March 28th, 2016, St.
George Vancouver - Youth had its
2nd Annual HOPE + JOY LENTEN DAY CAMP. 60 youth ages
5-12 attended the Day Camp which
was organized by Parish Priest,
Rev. Fr. Constantinos Economos
and HCV Youth Coordinator Elleni Asimakis. 12 young adults also
volunteered and helped run the
Day Camp. This is the second of
three day camps for the vibrant
youth programs at St. George. On the Sunday of Orthodoxy 30 children ages 4 and under
participated in the procession of the icons and Easter Egg Hunt, and on Lazarus Saturday our GOYA Day Camp is expected to have over 50 youth ages 13-17 participating. For
more info check out our Facebook page:
St. George Vancouver - Youth

18

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Άνω: Ο Επαρχιακός Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ κ. Γεώργιος
Βασσίλας την ώρα που προσφωνεί τους καλεσμένους.

Αριστερά:
Ο Γενικός
Πρόξενος
κ. Ηλίας
Κρεμμύδας
την ώρα που
ομιλεί για
το ιστορικό
της ημέρας.

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

Kαλό Πάσχα –Happy Easter

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!

ΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
(Συνέχεια από σελίδα 4)
Ἀδριατικῆς, καί προελεύσεως
Βυζαντινῆς. Ἡ πόλις Fano εἶναι
τουριστική καί κοσμική, μέ ἐπίνεια
τήν πανεπιστημιούπολιν Οὐρμπίνο
καί τήν βιομηχανικήν πόλιν Πέζαρο.
Ἡ ἐκκλησία εἰς Φάνο, ἀφιερωμένη
εἰς τόν ὅσιον Ἀντώνιον τόν Μέγαν,
Καθηγητήν τοῦ Μοναχισμοῦ,
εἶναι ἕνα ἀληθινόν κόσμημα μέ
Βυζαντινήν ἱστορίαν καί καλλονάς,
μέ λεωφόρους δροσερούς
καί πανοραμικά πάρκα. Εἶναι
ἐκκλησία τοῦ 13ου αἰῶνος, ἡ ὁποία
ἀνεκαινίσθη πρό δύο ἐτῶν ὑπό
σπουδαίων Ἰταλῶν καλλιτεχνῶν.
Οἱ περισσότεροι Ὀρθόδοξοι
κατάγονται ἐκ Μολδαβίας καί
Οὐκρανίας, ὁ ἐφημέριος δέ τῆς
ἐνορίας αὐτῆς εἶναι Μολδαβικῆς
καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τήν
Ρωσικήν γλῶσσαν, τήν ὁποίαν
γνωρίζουν καί οἱ Οὐκρανοί.
Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί
Μελίτης κ. Γεννάδιος ἐχοροστάτησε
εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν,
ηὐλόγησε τούς Ἄρτους, ἐκήρυξε
τόν Θεῖον Λόγον καί ἐσταμάτησε
ἐπί πολλήν ὥραν εἰς τό μέγα
καί ἐπιφανέστατον γεγονός τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν
Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, διά
τήν ὁποίαν ὅλοι ὀφείλομεν νά
προσευχώμεθα. Συνήντησε τόν
ἐντιμότατον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος
κ. Δημήτριον Μπελιγιάννην, εἰς τόν
ὁποῖον ἐπληροφόρησε τά σχετικά
μέ τήν παραχώρησιν ἐκκλησίας
τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει
Ἰταλίας καί Μελίτης, ὑπό τοῦ Σεβ.
Καρδιναλίου κ. Edoardo Menichelli, Ἀρχιεπισκόπου Ἀγκῶνος.
Εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν
Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς
τόν μεγαλοπρεπῆ ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου ἐν Fano, καί διηκόνησαν
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βίκτωρ
Τσιλότσι, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος,
(Μολδαβός), καί ὁ Πρεσβύτερος π.
Γεώργιος Μπαταλούτα, (Ρουμάνος),
προσῆλθε καί ὁ Δήμαρχος τῆς
πόλεως, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε πρός
τόν Σεβασμιώτατον τά εἰλικρινῆ
συγχαρητήριά του καί τάς εὐχάς
του, διά τό πολιτιστικόν καί
κοινωνικόν ἔργον τῆς Μητροπόλεως
εἰς τήν Ἰταλικήν χερσόνησον.
****

ΒΕΝΕΤΙΑ
21 Φεβρουαρίου 2016
Εἰς τόν περιώνυμον καί
μεγαλώνυμον ἱστορικόν
Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ἐν Βενετίᾳ,
ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος,
κατά τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ
Τριωδίου, ὁ ὁποῖος ἀπηύθηνε
λόγους καταλλήλους, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ
τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ
Τριωδίου. Εἶτα ὁ Μητροολίτης
Γενναδιος συνηντήθη μετά τῶν
πιστών εἰς τήν «Αἴθουσαν τοῦ
Θρόνου», ἔνθα συνωμίλησε μετ’
αὐτῶν καί ἠκουσεν ἐρωτήσεις
αὐτῶν, εἰς ἅς ἔδωκεν ἀναλόγους
ἀπαντήσεις καί ἐτελείωσε τή
σπουδαιοτάτην αὐτήν συζήτησιν μέ
τήν προετοιμασίαν καί σύγκλησιν
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
****
ΡΩΜΗ
27 – 28 Φεβρουαρίου 2016
Ἐνώπιον ἑκατοντάδων Ὀρθοδόξων
ἑωρτάσθη πανηγυρικά καί
χαρμόσυνα ἡ ἑορτή τῆς ἐν Ρώμῃ
ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Τήρωνος. Κατ’ εὔφημον φήμην,
εἰς τό μέρος τοῦτο, ἔνθα ὑπάρχει
σήμερον ὁ λαμπρότατος ἱερός
ναός τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Τήρωνος, ἐτρέφοντο ἀπό τήν
Λύκαινα οἱ ἱδρυταί τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας, Remo καί Romilo,
οἱ ὁποῖοι, χάρις εἰς τήν σωματικήν
καί φυσικήν αὐτῶν δύναμιν

καί ἀνδρείαν, ἐκυριάρχησαν
καί ἐδόξασαν τήν Ρωμαικήν
Αὐτοκρατορίαν. Ὁ μεγαλοπρεπής
καί ἔνδοξος ναός τοῦ Ἁγίου
Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ὁ ὁποῖος
εὐρίσκεται μέσα εἰς τήν καρδίαν
τῆς ἀρχαιότητος τῆς Ρώμης,
παρεχωρήθη τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει
Ἰταλίας καί Μελίτης ὑπὸ τῆς
Ἐκκλησίας Ρώμης, τὸν Ἀπρίλιον
τοῦ ἔτους 2000, κατόπιν ἐπισήμου
αἰτήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γενναδίου
πρὸς τὸ Ποντηφικὸν Συμβούλιον
τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν,
ἐπιμελοῦς φροντίδος, ἀλλά καὶ
στενῆς συνεργασίας αὐτοῦ πρὸς
αὐτό, εὑρὼν μάλιστα καὶ τὸ
πρόσωπον διὰ τὴν ἀνακαίνισιν
τῆς μεγαλοπρεποῦς ἐκκλησίας,
μέσῳ τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου
Μεφαλοπούλου, τὴν εὐγενεστάτην
καν Φωτεινήν Γ. Λιβανοῦ. Τὰ
ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ἐτέλεσε τὴν
1ην Ἰουλίου 2004 ἡ Α. Θ. Π. ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολομαῖος Α´.
Κατά τήν Ἀρχιερατικήν Θεῖαν
Λειτουργίαν παρέστησαν
συμπροσευχόμενοι οἱ ἐξοχώτατοι
Πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν,
μέ ἐπικεφαλῆς τούς Πρέσβεις τῆς
Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου κ. κ. Θ.
Δεμίρη καί Τ. Τζιόνη.
Ὁμιλῶν πρός τούς Πρέσβεις καί
τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ὁ
Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν
Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
πρόκειται νά συγκληθῇ κατά
τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς,
τονίζων ἰδιαιτέρως ὅτι «ἡ Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδος, τό ἀνυπέρβλητον
ἱστορικόν ἐκκλησιαστικόν γεγονός,
εἶναι εὐλογία καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Τό μήνυμα τῆς Ἁγίας καί μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
θά στηρίξῃ τόν χειμαζόμενον,
ταλαιπωρημένον, ἀπεγνωσμένον καί
ἄπελπιν ἄνθρωπον, τόν κτυπημένον
ὑπό τῶν πολιτικῶν, οἰκονομικῶν
καί κοινωνικῶν μεταβολῶν. Ὁ λαός
τοῦ Θεοῦ ἔχει καταλάβει, πιστεύσει
καί ἐστερνισθεῖ μέσα εἰς τήν ψυχήν
του τούς λόγους τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Βαρθολομαίου,
σχετικά μέ τήν ἀναγκαιότητα τῆς
συγκλήσεως τῆς
Συνόδου, καθώς καί
τήν μαρτυρίαν Του
περί ἑνότητος, εἰς μίαν
ἐποχήν ἀδιαφορίας
καί ἐκκοσμικεύσεως,
εἰς καιρούς
ἀνταγωνισμῶν
καί ἐντάσεων,
διασπάσεων καί
συγκρούσεων. Ἡ Ἁγία
καί Μεγάλη Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἐτόνισε, κατακλείων τόν λόγον
του ὁ Σεβασμιώτατος, θά βοηθήσῃ
τόν Ὀρθόδοξον πιστόν εἰς τάς
σημερινάς δυσκολίας του, εἰς τά
προβλήματά του».
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβουλιον,
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱ. Προϊστάμενόν
του καί Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον
Ἀρχιμ. Συμεών, διοργάνωσε
κατά τρόπον λίαν ἐπιτυχῆ τήν
ὅλην ἑορτήν καί τάς πανηγυρικάς
ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου
Προστάτου αὐτῶν Μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου.
****
ΚΙΕΤΙ
5 - 6 Μαρτίου 2016
Εὐρισκόμενος πλησίον τῆς Ἀγκῶνος
ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί
Μελίτης κ. Γεννάδιος, προκειμένου
νά συμμετάσχῃ εἰς ἡμερίδαν μέ
θέμα: «Μέρος τῆς κατοικίας τῆς
Θεοτόκου εἰς τήν ἱστορικήν πόλιν
Λορέττο», τήν ὁποίαν διωργάνωσεν
ἡ Ἀκαδημία τῶν Γραμμάτων,
Τεχνῶν καί Ἐπιστημῶν, τοῦ
Αὐτοκρατορικοῦ Οἴκου τῶν
Κομνηνῶν, εὐρέθη εἰς τήν πόλιν τοῦ
Κιέτι, ἔνθα ἡ ἐκκλησία τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, τήν
ὁποίαν παρεχώρησεν εἰς τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως,
ὁ ὁποῖος εἶναι σπουδαῖος θεολόγος
τῆς Ρ.καθολικῆς Ἐκκλησίας Mons.
Brunο Forte, ἐκ Νεαπόλεως
καταγόμενος, παλαιός φίλος τοῦ
Μητροπολίτου μας κ. Γενναδίου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσῆλθεν εἰς
τόν Ναόν μας πρό τῆς ἐνάρξεως
τῆς Θείας Λειτουργίας, διά νά
χαιρετίσῃ τόν Μητροπολίτην, ὁ
ὁποῖος ἀπηύθηνεν εἰς αὐτόν λόγους
εὐχαριστηρίους καθώς καί πρός τήν
ἐν Ἰταλίᾳ Ρ.Καθολικήν Ἐκκλησίαν.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ποιμενάρχης μας
ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν, καί μέ στοργικούς
λόγους εὐχαρίστησε ὅλους τούς
πιστούς διά τήν παρουσίαν αὐτῶν
εις τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν
διαφύλαξιν τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς
μας, μέσα εἰς τραγικάς συνθήκας
ἀδιαφορίας καί ἐκκοσμικεύσεως.
Ἐχαιρέτισε μέ τιμην καί ἀγάπην
πολλήν τόν Ἱ. Προϊστάμενον,
Πρωτοπρεσβύτερον Ἀνατόλιον,
καί εὐχαρίστησε αὐτῷ διά τό
λαμπρότατον ἱεραποστολικόν
ἔργον του, μέσα εἰς τήν
Πανεπιστημιούπολιν τοῦ Chieti.
Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας
καί Μελίτης ἐντείνει συνεχῶς τάς
προσπαθείας της διά τήν εὕρεσιν
καί ἀπόκτησιν ἐκκλησιῶν διά τήν
ἐκκλησιαστικήν διευκόλυνσιν
τῶν Ὀρθοδόξων μεταναστῶν, οἱ
ὁποῖοι, πιστοί καί ἀφωσιωμένοι τῷ
Πανσέπτῳ Οἰκουμενικῷ Θρόνῳ,
εὐχαριστοῦν τῇ Μητροπόλει διά τήν
φροντίδα καί τάς θυσίας αὐτῆς, πρός
ἀντιμετώπισιν τῶν θρησκευτικῶν
αὐτῶν ἀναγκῶν. Ἡ παρουσία
ἱερέως, ὁ ναός, καί ἡ ἐνορία, μέ τήν
ὀργάνωσίν της, ὅλα εὐρίσκονται
ὑπό τήν συνεχῆ ἐπίβλεψιν,
φροντίδα καί ἀδιάκοπον σκέψιν τοῦ
Μητροπολίτου Γενναδίου.
****
ΒΕΝΕΤΙΑ
20 Μαρτίου 2016
Μέ κατάνυξιν, σεμνότητα,
βυζαντινήν τάξιν καί
ἱεροπρέπεια, ὅπως ἀξίζῃ εἰς
τόν μεγαλοπρεπέστατον και
μεγαλώνυμον Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
τῶν Ἑλλήνων ἐν Βενετίᾳ ἐτελέσθη
ὁ πανηγυρικός καί χαρμόσυνος
Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἰταλίας καί Μελίτης κ.
Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε
τόν Ὄρθρον καί τήν Θείαν
Λειτουργίαν, μέ συλλειτουργούς
τόν Πανοσιολογ. Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελον
Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον
τῆς Μητροπόλεως, καί τόν
Αἰδεσιμολογ. Νικόλαον Μαδάρον,
Πρωτοπρεσβύτερον τῆς
Μητροπόλεως, ἐσταμάτησε, κατά
τόν ἐπιβλητικόν καί ἐπίκαιρον
λόγον του, ὅλως ἰδιαιτέρως, εἰς
τήν ἐπιφανεστάτην καί ιστορικήν
περίοδον, ἥν ἐδώρησεν ὁ
Παναγαθος καί Παντοδύναμος
Θεός εἰς τή Μητέρα Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν μας, μέ ἀγάπην καί
τήν εὐλογίαν Του, νά συγκληθῇ
ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιας. Δέν
παρέλειψε νά ἀπευθύνῃ λόγους
εἰρηνικούς καί ἀγάπης πρός τόν
Ἀντιπρόεδρον τῆς ἱστορικῆς
Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων
Ἑλλήνων Βενετίας, ἐντιμ. κ. Β.
Καλογεράκην, καί νά ἐκφράσῃ πρός
αὐτόν καίτά ἐκλεκτά Μέλη τῆς
Κονότητος, τήν εὐαρέσκειαν τῆς
Ἐκκλησίας, καί νά ὑπογραμμίσῃ,
ὡσαύτως, τόν σπουδαιότατον
ρόλον τόν ὁποῖον δύναται νά
παίξῃ πρός ὠφέλειαν ἀγαθήν καί
εὐοίωνον, πρός το κοινωνικόν καί
πολιτιστικόν συμφέρον, ἀρκεῖ νά
βαδίζῃ σύμφωνα μέ την ἱστορίαν
καί τήν Παράδοσιν τοῦ Γένους μας.
Ἀπηύθυνε καί εὐχάς καί προσρήσεις
εἰς τόν Ἀντιπρόεδρον καί τά λαμπρά
Μέλη τῆς Κοινότητος, ἐπί τῇ
ἑορτῇ της καί προσηυχήθη διά την
ἐπιτυχίαν τοῦ ἔργου της.
Ἡ Κοινότης, μέ τόν Ἀντιπρόεδρον,
καί μέ τήν δικαιολογημένην
ἀπουσίαν τῆς ἐντιμοτάτης κας
Προέδρου Κ. Μπαλαφούτη, καθώς
καί μέ τά εὐλογημένα Μέλη της,
ἐδεξιώθη τούς πάντας εἰς τά
Γραφεῖα αὐτῆς, ἑορτάσασα τήν
ἱερωτάτην ἡμέραν τῆς ἑορτῆς
της καί συμμετέχουσα εἰς τήν
λαμπροτάτην ἑορτήν τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία, με
τήν Λιτάνευσιν τῶν ἱερῶν καί
θαυματουργικῶν Εἰκόνων καί
Λειψάνων, διετράνωσε καί πάλιν
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία.

ΠΕΝΘΗ
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Despina Grammatikou
1922-2016
Our grandmother was born in Russia,
and arrived in Katerini Greece through
Asia Minor when she was just six
years old. She married her husband
Theoharis in Veria, where she raised
four children.
In 1994, she came to Vancouver to
live with her daughter Poppy and son
in law Eugene, and grandchildren
Jenny and Nora.
She lived a very full life, and made many friends, and more
importantly made wonderful memories for those around her. On
the20th of February at just shy of 95 years old, she passed away
in Veria, Greece and joins her husband in the heavens.
She is missed by many here in Vancouver and in Veria, and will
be remembered for her love of all children. Despina was blessed
to have seen 3 great grandchildren: Eleni, Aria and Pavlo. She
held Greece and Canada in her heart and travelled back and
fourth all these years.
Her stories will always be told by those who were blessed to
hear them from her lips, and her many sayings and quotes on
life’s hard lessons will be passed onto her great grandchildren
with pride.
The Siormanolakis Family is thankful for the kind words and
condolences we have received. May her memory be eternal.

PERI, Anastasia (Tessy)
1954-2016
Born in the small village of
Klima on the beautiful island
of Skopelos, Greece, passed
away on March 15th, 2016 at he
age of 62. Anastasia is lovingly
remembered by her husband
Michael,her children, Michelle
and Nicholas, her brother Angelo and sisters in law Mina and
Annamaria. The funeral servise
was held on Tuesday March 22,
2016 at St.George Greek Orthodox Church, interment was follow at Forest Lawn Cemetery,
Burnaby.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Αριστερά:
Οι ιδιοκτήτες
των εστιατορίων
“COSMOS”
και ¨ΚΙΚΙS”
με
την παρέα τους
στο
“ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
2016”

HELLENIC COMMUNITY
OF VANCOUVER
4500 Arbutus, Vancouver B.C.
Tel:604-266-7148/7149

Η Πρόεδρος, τo Διοικητικό Συμβούλιο
και ο Ιερέας εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους και σε όλη την
παροικία

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

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

Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση

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

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

