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Οι ηγέτες της ΕΕ υπέγραψαν
τη Διακήρυξη της Ρώμης

Defending and Advancing
Hellenic Values and Interests*
Leonidas Petrakis (member of IHA)
Presenting the Greek viewpoint to the American public and securing
U.S. government policies that are fair towards Greece has a long
and tortuous history. At the time of the Greek War of Independence
Thomas Jefferson wrote to his friend Adamantios Koraes, physician
from Chios, patriot, and classical scholar, of his enthusiastic support
for the “Greek Cause”. But even Jefferson, in retirement, proved
unable to influence American foreign policy towards the establishment of the modern Greek state. John Quincy Adams, Secretary of
State (1817-1825) remained focused on the Ottoman Empire. The
American pro-Turkey stance has been essentially constant with one
notable exception.

Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια μετά την ιδρυτική Συνθήκη, υπέγραψαν τη Διακήρυξη
της Ρώμης, σε μια επετειακή τελετή που έγινε στο Καπιτώλιο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ On Line - 26 Mαρτίου 2017
Πριν από την υπογραφή, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε του ηγέτες
των 27 της ΕΕ, να «αποδείξουν ότι είναι οι ηγέτες της Ευρώπης».
«Η Ένωση μετά τη Ρώμη πρέπει να είναι, περισσότερο από πριν, μια Ένωση ίδιων αρχών, μια Ένωση
με εξωτερική κυριαρχία, μια Ένωση πολιτικής ενότητας», τόνισε ενώπιον των 27 αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων της Ένωσης, την ώρα που η Βρετανία ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή
οικογένεια.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε, επίσης, ότι δε «φτάνει να διαμαρτυρόμαστε
κατά των πολλών ταχυτήτων», τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού των «κοινών κανόνων», όπως
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου. Αυτά είναι τα πραγματικά
θεμέλια της Ευρώπης».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει την επανεκκίνηση», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Πάολο Τζεντιλόνι,
προσθέτοντας πως «η Ένωση, λοιπόν, επιλέγει την επανεκκίνηση, μέσα σε έναν ορίζοντα δέκα ετών, με
στόχο να ξαναδώσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους πολίτες».
Με αναφορά στην υπογραφή της σημερινής Διακήρυξης, τέλος, ο Ιταλός κεντροαριστερός
πρωθυπουργός δήλωσε πως «όλοι έκαναν μια υποχώρηση, στο όνομα του κοινού συμφέροντος, για να
μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια νέα αρχή».
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The stellar Greek American achievement in seeking to influence
American foreign policy regarding Greek interests was Eugene Rossides and his associates at the time convincing Congress to uphold
U.S. law and impose an arms embargo on Turkey following the
1974 Turkish invasion and occupation of Cyprus. But big challenges
continue festering unresolved, including Turkey’s occupation of part
of Cyprus, Turkey’s violation of Greece’s maritime borders and airspace, Turkey’s challenging the Treaty of Lausanne, Turkey’s refusal
to allow the reopening of the Chalki Theological Seminary, and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) not negotiating
in good faith to resolve its name controversy.
American policies have led to indifference and even inimical
attitudes by the mass media and the public at large, chipping away
at our nation’s Hellenic heritage, and further hindering efforts to
influence official policy. Black Athena and extreme Afro-Centrist
notions, the crass claims of the Skopje nationalists about Macedonia
and Alexander the Great, the banalities of the former President of
Turkey Turgut Ozal in his book La Turquie en Europe, and absurd
inaccuracies in leading American newspapers (St Nicholas of Cappadocia was a “Turkish bishop”) have gained traction. Sadly Greek and
Greek American responses have been muted and unsuccessful, while
non-Greeks, such as the distinguished classicists Mary Lefkowitz
and Stephen Miller have been in the forefront challenging such
absurdities. At the 2016 Olympics opening ceremony in Brazil, when
that country’s team entered the stadium carrying the International
Olympic Committee-sanctioned banner “Team FYROM,” the NBC
sports commentators (which included Bob Costas, a Greek American) told the hundreds of millions of spectators from all over the
world that it was the “Team of Macedonia.” Costas remained silent.
The recent financial difficulties of Greece and Cyprus have exacerbated a bad situation. The invective in the German press demonizing
the whole Greek nation at times has been picked up by US media
and some politicians. Greeks have become an easy target for stereotyping and ridicule in popular American television programs. Being
Greek is not “cool” anymore.
The Greek American community as a whole has been unable to stem
the attacks and influence U.S. policy. This underperformance is
puzzling given the amazing achievements-in politics, film, theater,
music, literature, medicine, the sciences, major corporations, high
finance and real estate of the Greek Americans as individuals. Their
financial and intellectual resources are more than sufficient to enable
the community to significantly increase its ability to defend and
advance Hellenic heritage and interests, including the interests of
Greece and Cyprus. Fairness in U.S. policies would strengthen the
two countries, a development very much in the interests of the USA
which needs to have stable and thriving allies in that otherwise very
troubled but geopolitically crucial region of the world.
Greece and Cyprus, significantly weakened in the recent past by
serious external and internal (some would say existential) threats, are
in need of help from the Diaspora. The Greek Diaspora in the United
States is uniquely qualified to play a key role on behalf of Hellenism

(Continued on page 2)
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at large and also of Greece and
Cyprus in particular. Bold and
far-reaching initiatives that go
beyond good intentions, photo-opportunities and testimonials
are needed, but they are very
much within the capabilities of
the Greek American community. This is not true given the
minimal budget available or the
incredibly small staff. All members of the US Diaspora–the
Church, regional and professional organizations, university
Modern Greek Studies programs, and individuals need to
take the concrete steps necessary
to bring this about.
A major first step involves a
serious and systematic effort to
identify and document the specific Greek American successful
individuals in universities, the
professions, the arts, finance and
business, who can potentially
contribute to specific pursuits.
Such an undertaking would
additionally be an inspiration
by documenting the range and
magnitude of the potential prowess of Greek Americans. One
often hears Greek politicians
speak glowingly about the Greek
Diaspora, but do little than
bemoan their inability to tap this
resource.
A second is to facilitate the
creation of a “network of truth
squads” that will monitor major
mass media and opinion creators
re misinformation about Greece,
Cyprus and Hellenic affairs, and
combat distortion and untruths
by responding quickly and effectively. Such an effort should be
built by taking advantage of the
power of social media. Greek
Americans as individuals and organizations have a responsibility
to become better informed and
involved in such an undertaking;
and the many fraternal, regional
and professional organizations
should make timely and assertive interventions on behalf
of truth and fairness part of
their mission. Drawing on the
reservoir of names of the highly
successful Greek Americans in
the various disciplines would
allow effective responses.
Finally, Greek America must
establish a well-endowed professional think tank to deal with
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background and fundamental
issues of importance to Hellenic
interests. Such an institution
should have the mission and the
necessary resources to undertake
on a sustained basis scholarly,
in-depth research that can become, inter alia, the foundation
of first-rate advocacy.
There are many issues that need
this kind of serious attention.
Among these are the right of
sea borders and application of
the Law of the Seas, contraband
and illegal trading of antiquities,
unilateral abrogation of treaties,
and venture capital for economic
development based on innovative scientific research.
The Greek American community
has the intellectual resources

and financial clout to undertake
such an ambitious effort modeled after the highly successful
think tanks now operating in the
United States. Modern Greek
studies in universities, classics,
and the many other disciplines
where Greeks have proven extraordinarily successful provide
excellent bases to build upon..
What is needed at this stage is
the political decision along with
the commitment of financial
resources to proceed with such a
project.
*This essay originally appeared
in the American Hellenic Institute Social Policy Journal, V. 8,
(Spring 2017)

ΠΗΓΗ: International Hellenic
Association

Αν και εσείς είστε λάτρης
του καφέ, τότε
Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι περισσότεροι από εμάς,
μόλις ανοίγουν τα μάτια τους, είναι να πάνε γρήγοραγρήγορα στην κουζίνα και να φτιάξουν μια κούπα ζεστό ή
κρύο καφέ…. Τα καλά κρυμμένα μυστικά όμως του καφέ
δεν τα γνωρίζει σχεδόν κανείς, πέραν των επιστημόνων που
τα μελετούν εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αν και εσείς είστε
λάτρης του καφέ, τότε την παρακάτω έρευνα θα πρέπει να
την διαδώσετε.
Την παρακάτω έρευνα δημοσιεύει το ιταλικό site news-italys.
com και εμείς σας την παρουσιάζουμε.
Δείτε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να πείτε ναι σε
μια κούπα καφέ
-Ο καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά
-Το άρωμα του έχει τη δυνατότητα να μειώσει την πίεση
-Η μυρωδιά του καφέ έχει μια επίδραση αντι-στρες
-Μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της νόσου του Parkinson.
-Κάνει καλό στο συκώτι, ειδικά αν έχετε καταναλώσει αλκοολ
-Μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος για
τις γυναίκες
– Ο καφές βοηθάει στην σωστή λειτουργία του εγκεφάλου
-Ο καφές μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο ευτυχισμένοι
Μετά από όλα αυτά….μάλλον σας πείσαμε να απολαμβάνετε

τον καφέ σας χωρίς τύψεις και ενοχές
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Προκόπης Παυλόπουλος: «Αυτονόητο Γιορτές μνήμης για τα 70
το δικαίωμα της Ελλάδας να θωρακίζει χρόνια της Ενσωμάτωσης
αμυντικά, με όλα τα διαθέσιμα μέσα τα Εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου
Δωδεκάνησα»
εκίνησαν από χθες σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, οι εκδηλώσεις

Ξ

για την 70ή επέτειο της Ενσωμάτωσης.
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα, με δοξολογίες και παρελάσεις
στα νησιά μέσα σε ανάλογο κλίμα συγκίνησης.

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Ρόδο
Ηχηρά μηνύματα προς την

Μεγάλη αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, να είναι και η συμμετοχή του
κόσμου στις εκδηλώσεις, καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Τουρκία απέστειλε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος κατά την
επίσκεψή του στο νησί της
Ρόδου, στο πλαίσιο εκδηλώσεων
για την επέτειο Ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
Ο κ. Παυλόπουλος κατά την
ανακήρυξή του σε επίτιμο
Δημότη του Δήμου Ρόδου,
υπογράμμισε ότι «στην περιοχή
των Δωδεκανήσων δεν είναι
νοητές, από πλευράς διεθνούς
δικαίου, «γκρίζες ζώνες»
αναφορικά με την έκταση και
το περιεχόμενο της Ελληνικής
και Ευρωπαϊκής κυριαρχίας
στην ως άνω περιοχή» και
υπερασπίστηκε με έμφαση
το αυτονόητο δικαίωμα της
Ελλάδας να θωρακίζει αμυντικά
εναντίον κάθε επιβουλής, με
όλα τα διαθέσιμα μέσα τα
Δωδεκάνησα.
Όπως σημείωσε, τα περί
αποστρατιωτικοποίησης
των Δωδεκανήσων, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 14
παρ. 2 της Συνθήκης Ειρήνης
των Παρισίων, πρέπει να
ερμηνεύονται και υπό το φως
της εκ μέρους της Ελλάδας
άσκησης, έναντι της Τουρκίας,
του κατά τις διατάξεις του
άρθρου 51 του Χάρτη του
ΟΗΕ δικαιώματος προληπτικής
άμυνας (anticipatory self-defence), ιδίως μετά το 1974 και
κατ’ ακολουθία της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο και
της εντεύθεν ραγδαίας και
απροκάλυπτης αύξησης της
επιθετικότητας της Τουρκίας εις
βάρος της Χώρας μας.
Επανέλαβε, επίσης, ότι τα
παραπάνω δεν αφορούν μόνο
στην υπεράσπιση των συνόρων,
της εδαφικής ακεραιότητας
και της κυριαρχίας της Χώρας
μας αλλά και την συνακόλουθη
υπεράσπιση των συνόρων, της
εδαφικής ακεραιότητας και
της κυριαρχίας της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθέντος
ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και
θα παραμείνει αναπόσπαστο
και θεμελιώδες μέρος του
Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας επισήμανε:
«Το καθεστώς της τελικής
παραχώρησης των
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα
διέπεται από τις διατάξεις
της Συνθήκης Ειρήνης των
Παρισίων (Απρίλιος του 1947)
μεταξύ των Συμμάχων, νικητών
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου,
και της Ιταλίας. Ιδιαίτερη
σημασία, εντός αυτού του
θεσμικού πλαισίου, έχουν οι
διατάξεις του άρθρου 14 της ως
άνω Συνθήκης.
Η διατύπωση της παραγράφου
1 του άρθρου 14 της Συνθήκης
Ειρήνης των Παρισίων είναι
τόσο σαφής, ώστε δεν αφήνει
περιθώριο αμφιβολίας ως προς
την ουσία και την έκταση της
κυριαρχίας της Ελλάδας και,

Ο σημερινός εορτασμός στη Ρόδο θα κορυφωθεί στις 11 το πρωί με την
παρέλαση, ενώ στις εκδηλώσεις πρόκειται να παραστούν η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ κ. Φ. Γεννηματά και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Β.
Λεβέντης.
Στην Κάλυμνο πρόκειται ως γνωστόν να παραστεί ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Ξεκίνησαν από χθες σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, οι εκδηλώσεις για
την 70ή επέτειο της Ενσωμάτωσης.
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα, με δοξολογίες και παρελάσεις στα
νησιά μέσα σε ανάλογο κλίμα συγκίνησης.
Μεγάλη αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, να είναι και η συμμετοχή του
κόσμου στις εκδηλώσεις, καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

επομένως, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επί των Δωδεκανήσων.
Ειδικότερα:
Η κυριαρχία αυτή είναι
«πλήρης», πράγμα το οποίο
σημαίνει ότι ουδένα περιορισμό
επιδέχεται κατά την άσκησή της.
Η κυριαρχία της Ελλάδας, με
την ως άνω έννοια, εκτείνεται
όχι μόνον εφ’ όλων των νήσων
που αναφέρονται ρητώς στην
παράγραφο 1 του άρθρου 14
της Συνθήκης Ειρήνης των
Παρισίων αλλά, κατά την
κατηγορηματική διατύπωση της
κατά τα ανωτέρω παραγράφου,
και επί των «παρακειμένων
νησίδων» στο σύνολό τους.
Επειδή δε οι διατάξεις αυτές
ουδεμία διάκριση κάνουν εν
προκειμένω, η διατύπωσή
τους καταλαμβάνει τις κάθε
είδους «παρακείμενες νησίδες»,
ανεξαρτήτως μεγέθους τους ή
άλλου χαρακτηριστικού τους
(π.χ. κατοικημένες ή μη). Υπό το
πρίσμα δε αυτό είναι προφανές
πως και στην περιοχή των
Δωδεκανήσων δεν είναι νοητές,
από πλευράς διεθνούς δικαίου,
«γκρίζες ζώνες» αναφορικά με
την έκταση και το περιεχόμενο
της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
κυριαρχίας στην ως άνω περιοχή

δεν έχει, εν πάση περιπτώσει,
δικαίωμα να επικαλείται την
Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων
του 1947. Και τούτο διότι:
Οι διατάξεις των άρθρων 34, 35
και 36 της προαναφερόμενης
Συνθήκης της Βιέννης ορίζουν,
μεταξύ άλλων, και ότι κάθε
συνθήκη ισχύει –επέκεινα δε
δημιουργεί δικαιώματα και
υποχρεώσεις- μόνο μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών.
Έναντι, λοιπόν, τρίτων κρατών η
συνθήκη συνιστά «res inter alios
acta».
Η Τουρκία δεν είναι, υφ’
οιανδήποτε νομικώς παραδεκτή
έννοια, συμβαλλόμενο μέρος
στην Συνθήκη Ειρήνης των
Παρισίων του 1947. Άρα
η συνθήκη αυτή, ως προς
την οποία η Τουρκία είναι
τρίτο κράτος, δεν δημιουργεί
δικαιώματα ή υποχρεώσεις υπέρ
η εις βάρος της, αντιστοίχως.
Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν,
θέλω να κάνω τις εξής δύο
διευκρινίσεις:

Ως προς την
αποστρατιωτικοποίηση των
Δωδεκανήσων, την οποία
προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 2 της Συνθήκης
Ειρήνης των Παρισίων, με
βάση τους κανόνες του διεθνούς
δικαίου ισχύουν τα εξής:

Πρώτον, ότι τα συμπεράσματα
αυτά δεν αφορούν μόνο την
υπεράσπιση των συνόρων, της
εδαφικής ακεραιότητας και
της κυριαρχίας της Χώρας μας
αλλά και την συνακόλουθη
υπεράσπιση των συνόρων, της
εδαφικής ακεραιότητας και
της κυριαρχίας της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθέντος
ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και
θα παραμείνει αναπόσπαστο
και θεμελιώδες μέρος του
Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.

Τα περί αποστρατιωτικοποίησης
των Δωδεκανήσων, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 14
παρ. 2 της Συνθήκης Ειρήνης
των Παρισίων, πρέπει να
ερμηνεύεται και υπό το φως
της εκ μέρους της Ελλάδας
άσκησης, έναντι της Τουρκίας,
του κατά τις διατάξεις του
άρθρου 51 του Χάρτη του
ΟΗΕ δικαιώματος προληπτικής
άμυνας («anticipatory self-defence»), ιδίως μετά το 1974 και
κατ’ ακολουθία της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο και
της εντεύθεν ραγδαίας και
απροκάλυπτης αύξησης της
επιθετικότητας της Τουρκίας εις
βάρος της Χώρας μας.

Δεύτερον, τα ίδια
συμπεράσματα απευθύνονται,
στηριζόμενα στο αμάχητο
τεκμήριο της συμφωνίας τους
με το διεθνές και το ευρωπαϊκό
δίκαιο στο σύνολό τους, προς
κάθε κατεύθυνση. Πρωτίστως
δε προς εκείνους οι οποίοι είτε
επινοούν δήθεν «γκρίζες ζώνες»
στο Αιγαίο, είτε διεκδικούν
εδάφη που δεν τους ανήκουν
είτε, τέλος, αμφισβητούν την
πλήρη κυριαρχία της Ελλάδας
επί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως
με έμφαση στο αυτονόητο
δικαίωμα της Ελλάδας να τα
θωρακίζει αμυντικά εναντίον
κάθε επιβουλής, με όλα τα
διαθέσιμα μέσα».

Πέραν όμως της ως άνω
επιχειρηματολογίας η Τουρκία

Πηγή : Η ΡΟΔΙΑΚΗhttp://www.
rodiaki.gr

Ο σημερινός εορτασμός στη Ρόδο θα κορυφωθεί στις 11 το πρωί με την
παρέλαση, ενώ στις εκδηλώσεις πρόκειται να παραστούν η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ κ. Φ. Γεννηματά και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Β.
Λεβέντης.
Ροδος 8 Μαρτίου 2017
Πηγή: rodiaki.gr
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EKΔHΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914¨
ΓΙΑ ΤΗΝ 103 ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Την Παρασκευή 17
Φεβρουαρίου 2017, ημέρα
συμπλήρωσης 103 ετών από την
ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της
Βορείου Ηπείρου
(17 Φεβρουαρίου 1914), ο Εθνικός
Σύλλογος “Βόρειος Ήπειρος 1914”
πραγματοποίησε εκδήλωση στο
Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στην
μνήμη δύο εκ των πρωτεργατών του
Βορειοηπειρωτικού Αγώνα:
του Προέδρου της Αυτονόμου
Ηπείρου Γεωργίου Χρηστάκη
Ζωγράφου
και του Μητροπολίτη Βελλάς και
Κονίτσης Σπυρίδωνος.
Η εκδήλωση άρχισε με

Χριστόφορος Σοφιανίδης.
Ένα σύντομο χαιρετισμό
είχαμε και από τον Πρόεδρο της
Αδελφότητος των Κρητών Πειραιά
, κ. Θεόδωρο Τσόντο. Το Σωματείο
αυτό ιδρύθηκε το 1880 και μέλη
αυτού πολέμησαν σε Μακεδονία και
Βόρειο Ήπειρο Μαζί με αυτούς
ήταν και ο πρόγονός του, Γεώργιος
Τσόντος Βάρδας (1871 -1942),
Αντιστράτηγος, Γενικός Αρχηγός
Μακεδονικού Αγώνος. Ο τάφος του
βρίσκεται σε μικρή απόσταση και
πήγαμε και εκεί, όπου τελέστηκε
ένα τρισάγιο στην μνήμη του. .
Κατόπιν, μεταβήκαμε στο

Πατήρ Θωμάς από το Φοινίκη Βορείου Ηπείρου καταθέτει το στεφάνι
του Συλλόγου
Τρισάγιο στο μνήμα (στην
είσοδο του Νεκροταφείου) του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνος
Βλάχου, Μητροπολίτου Βελλάς
και Κονίτσης, Υπουργού της
προσωρινής Κυβέρνησης της
Αυτονόμου Ηπείρου το 1914. Ο
πατήρ Θωμάς, βορειοηπειρώτης
ιερέας από το Φοινίκη, μνημόνευσε
επίσης και τα ονόματα των
μακαριστών Σεβαστιανού και

Μαυσωλείο της οικογένειας
Ζωγράφου, όπου αναπαύεται και
ο Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος,
Πρόεδρος της προσωρινής
Κυβέρνησης της Αυτονόμου
Ηπείρου. Εκεί τελέστηκε τρισάγιο
και έγινε κατάθεση στεφάνου του
Συλλόγου, το οποίο κλήθηκε να
καταθέσει ο κ. Θεόδωρος Τσόντος
και, εν συνεχεία, ο γνωστός
δημοσιογράφος, Θεόδωρος
Ασβεστόπουλος διάβασε το

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Παμποντιακού
Συλλόγου ¨Η ΑΡΓΩ¨, ο Πρόεδρός του, κ. Χριστόφορος Σοφιανίδης.
Χριστοδούλου και έβγαλε και
ένα σύντομο λόγο, όπου ανέφερε
το προσωπικό ενδιαφέρον του
μακαριστού Χριστόδουλου για την
Βόρειο ¨Ήπειρο. Πιστεύει ότι οι
ψυχές των τριών μνημονευθέντων
ιερέων θα αγιάσουν, επειδή ήταν
φλογεροί και αγαπούσαν την Βόρειο

ιστορικό της ημέρας, το οποίο έχει
(περιληπτικά) , ως εξής :
Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το
Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα
ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους.
«Παρά τις διαταγές της Ελληνικής
Κυβέρνησης προς τις Αρχές για

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητος των Κρητών Πειραιά ,
κ. Θεόδωρος Τσόντος
Ήπειρο. Τέλος, του ζητήθηκε να
καταθέσει αυτός το στεφάνι του
Συλλόγου στο μνήμα. Στεφάνι
επίσης κατέθεσε, εκ μέρους
του Παμποντιακού Συλλόγου
¨Η ΑΡΓΩ¨, ο Πρόεδρός του, κ.

παρεμπόδιση των εκδηλώσεων,
η Προσωρινή Κυβέρνηση στο
Αργυρόκαστρο, υπό την Προεδρία
του Γ.Χρ, Ζωγράφου, αποφάσισε
η ανακήρυξη της Αυτονομίας να
γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου

και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό
χαρακτήρα για την τόνωση
του ηθικού του λαού. Ως τόπος
ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά
στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του
ποταμού Δρίνου.
Στις 4 το απόγευμα έφτασε
στις όχθες του Δρίνου ο Πρόεδρος
και τα μέλη της Προσωρινής
Κυβερνήσεως και άρχισε η τελετή
του αγιασμού. Την δέηση υπέρ του
Προέδρου της Βορείου Ηπείρου,
Γεωργίου Ζωγράφου, κάλυψαν
η συμπυρσοκρότηση των όπλων
και οι ζητωκραυγές από τους
ιερολοχίτες (εθελοντές στρατιώτες
που τάχθηκαν υπό τις διαταγές
της προσωρινής Κυβέρνησης)
και του ενόπλου πλήθους (7.000
ένοπλοι). Ακολούθησε ολιγόλεπτη
βαθιά σιγή και έπειτα μέσα σε
κατάνυξη και συγκίνηση άρχισε να
υψώνεται στον γαλανό ηπειρωτικό
ουρανό η Σημαία της Αυτονόμου
Ηπείρου. Στο ανέβασμα της στον
ιστό, για λίγο, συναπαντήθηκε
με την Ελληνική Σημαία που
υποστελλόταν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος
της Προσωρινής Κυβερνήσεως
Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος
εκφώνησε πολιτικό λόγο στον
οποίο ανέπτυξε το νόημα της
Ανακηρύξεως της Αυτονομίας, όπου
ανάμεσα στα άλλα είπε:
«Η Ελλάς εξηναγκάσθη να θυσιάσει
την Ήπειρον χάριν ανωτέρων
συμφερόντων. Ο Ηπειρωτικός όμως
λαός δεν δύναται να υποκύψει
εις τον ζυγόν βαρβάρου λαού, αι
δε εγγυήσεις ας υπόσχονται, δεν
είναι δυνατόν να τηρηθούν. Το
προ πεντακοσίων ετών όνειρον
εκπληρούται σήμερον, εν τη
αποφάσει των Ηπειρωτών όπως
αποθάνουν υπέρ της Ελευθερίας
των».
Μετά το τέλος της τελετής η
προσωρινή Κυβέρνηση επικεφαλής
του λαού κατευθύνθηκε προς το
Αργυρόκαστρο. Στην πλατεία
του Διοικητηρίου μίλησε προς
τα συγκεντρωμένα πλήθη ο
Μητροπολίτης Βελλάς και
Κονίτσης Σπυρίδων και ο
γεμάτος ενθουσιασμός λόγος
του «ηλέκτρισε» τους πάντες.
Οι ελληνικές αρχές απέφυγαν
να υποβάλλουν τον Στρατό στην
σκληρή δοκιμασία να εμποδίσει
τους επαναστάτες και στον εξώστη
του Διοικητηρίου υψώθηκε η
Σημαία της Αυτόνομης Πολιτείας,
ενώ τμήματα του Ιερού Λόχου
Αργυροκάστρου απέδιδαν τιμές
και οι καμπάνες των εκκλησιών
χτυπούσαν συνέχεια»
[Πηγή: “Ο Βορειοηπειρωτικός
Αγών 1914” Κωνσταντίνου
Σκενδέρη]
Ακολοὐθησε η ανάγνωση
της πρώτης προκήρυξης της
προσωρινής κυβέρνησης της
Αυτονόμου Βορείου Ηπείρου,
στο Αργυρόκαστρο, η οποία
υπογράφεται ως εξής :
Εν Αργυροκάστρω τη 15η
Φεβρουαρίου 1914
Η προσωρινή Κυβέρνησις
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος
Τα μέλη
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως
Βασίλειος
Μητροπολίτης Κορυτσάς Γερμανός
Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης
Σπυρίδων
Μετά την ομιλία αυτή,
ακολούθησε η ομιλία της
Γραμματέως του Συλλόγου, κ.
Βιολέτας Νίκα, με θέμα «O
Βορειοηπειρωτικός Αγώνας
σήμερα (17-2-2017)». Ολόκληρος
ο λόγος της στην στήλη μας «ΕΔΩ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ».
Το μέλος του Συλλόγου, κ. Νίκος
Κολίλας, απήγγειλε το ηπειρώτικο
ποίημα
«Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ».

Στ. (1) (2)
Πεντακόσια χρόνια σκλάβοι, Και
μιαν αυγινή του Μάρτη,
Σπάνε ξάφνου τα δεσμά Κάτω από
άγριο ζυγό,
Και με περισσή λαχτάρα Ζούσαμε με
μιαν ελπίδα,
Χαιρετάμε δακρυσμένα Η Ήπειρός
μας πως θα γίνει
Την πανώρια Ελευθεριά Μιαν ημέρα
Ελληνική.
(3) (4)
Την χαρήκαμε ένα χρόνο Μ’από
κάτω από την σκιά της
Μ’όλη της την ομορφιά… Όποιος
έμαθε να ζει
Τώρα φεύγουν, μας αφήνουν Ξέρει
πως και να πεθαίνει
Σε μιαν άκρη απελπισιά… Πριν την
αποχωριστεί.
(5)
Στάσου αντρίκια, Ηπειρώτη
Και δεν είσαι μοναχός.
Τον ιερό σου τον αγώνα
Παραστέκει ο Ελληνισμός.
Μετά την απαγγελία του
ποιήματος, το μέλος του
Προεδρείου του Συλλόγου κ.
Λευτέρης Πρίφτης, ευχαρίστησε
τους παρισταμένους και τόνισε
ότι τότε στην Βόρειο Ήπειρο
πολέμησαν Έλληνες από εντός
αλλά και εκτός της μητροπολιτικής
Ελλάδος και πρόσθεσε :
«Εμείς δεν θα σταματήσουμε

μετα μέλη της “Οργανωτικής
Επιτροπής”. Στο Αργυρόκαστρο,
ηΠροσωρινή Κυβέρνηση
αποφάσισε η ανακήρυξη της
Αυτονομίας να γίνει επίσημα
στις17 Φεβρουαρίου, κοντά στο
Αργυρόκαστρο, στις όχθες του
ποταμού Δρίνου.Μετά το τέλος της
τελετής, η προσωρινή Κυβέρνηση
επικεφαλής του λαούκατευθύνθηκε
προς το Αργυρόκαστρο. Στην
πλατεία του Διοικητηρίου
μίλησε προς τασυγκεντρωμένα
πλήθη ο Μητροπολίτης Βελλάς
και Κονίτσης Σπυρίδων. στον
εξώστητου Διοικητηρίου υψώθηκε
η Σημαία της Αυτόνομης
Πολιτείας, ενώ τμήματα τουΙερού
Λόχου Αργυροκάστρου απέδιδαν
τιμές και οι καμπάνες των
εκκλησιώνχτυπούσαν συνέχεια.
Τις επόμενες ημέρες υψώθηκε
η Σημαία της και σε άλλες
πόλεις της ΒορείουΗπείρου. Οι
διαπραγματεύσεις που ζήτησαν
οι εκπρόσωποι των μεγάλων
δυνάμεων καιτων αλβανών
κατέληξαν στην υπογραφή του
Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας,
στις 17Μαΐου 1914, με το οποίο
αναγνωρίσθηκε ο Ελληνικός
χαρακτήρας της ΒορείουΗπείρου
και εδόθησαν στους κατοίκους
των επαρχιών Αργυροκάστρου και
Κορυτσάς”εκτεταμένα προνόμια
διοικητικά, εκκλησιαστικά, σχολικά

Στη φωτογραφία με την οποία ο Γεώργιος Πανταζίδης (από τη Βύσανη
Πωγωνίου) απαθανάτισε την ιστορικότερη στιγμή του Βορειοηπειρωτικού
Ελληνισμού διακρίνεται ο Γιαννιώτης δημοσιογράφος και συγγραφέας
Γεώργιος Χατζής - Πελερέν να κρατάει τη σημαία της Αυτονόμου
Πολιτείας της Βορείου Ηπείρου.
Προς τα δεξιά του διακρίνονται με τη σειρά: ο Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος Παπαχρήστου, ο Υπουργός Εξωτερικών Β.
Ηπείρου Αλέξανδρος Καραπάνος, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Β.
Ηπείρου Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος, ο Μητροπολίτης Βελλάς και
Κονίτσης Σπυρίδων Βλάχος. Πλαισιώνονται από τον κλήρο και το λαό του
Αργυροκάστρου καθώς και από Ιερολοχίτες Αγωνιστές.
μέχρι να προχωρήσει το πρώτο
σκαλί, για την ανεξαρτητοποίηση
της κατεχόμενης Ηπείρου από τον
αλβανικό ζυγό. Ο όρκος μας ήταν
ένας και .θα παραμείνει :η Ένωση
με τον μητρικό κορμό, όπως και
για την Βόρεια Μακεδονία, την
Καππαδοκία και όλες τις αλύτρωτες
πατρίδες.
Και η εκδήλωση έκλεισε με τον
Εθνικό Ύμνο. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν οι : - Ο Πρόεδρος
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
“Η Ομόνοια” Θεόδωρος Τσόντος,
επικεφαλής αντιπροσωπείας
- Ο Πρόεδρος Παμποντιακού
Συλλόγου “Η Αργώ” Χριστόφορος
Σοφιανίδης
- Ο Πρόεδρος της Εθνικής
Εταιρείας Νίκος Αργυρόπουλος
- Ο Πρώην Γενικός Πρόξενος
Ελλάδος στην Κορυτσά Θεόδωρος
Οικονόμου Καμαρινός
- Απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί
του Ελληνικού Στρατού
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
O Υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδος λίγα χρόνια νωρίτερα,
καταφτάνοντας στο Αργυρόκαστρο
στις 15Φεβρουαρίου 1914,
σχημάτισε υπό την προεδρία
του Προσωρινή Κυβέρνηση

και γλωσσικάισοδυναμούντα
προς πραγματικήν αυτονομίαν”.
Εξαίρεση από την πλευρά
τωνΒορειοηπειρωτών αποτέλεσαν
οι εκπρόσωποι της Χειμάρρας,
με επικεφαλής τον Σπυρομήλιο,οι
οποίοι κατά την επικύρωση του
Πρωτοκόλλου της Κερκύρας στις
23 Ιουνίου στηνΠανηπειρωτική
Συνέλευση του Δέλβινου,
αποχώρησαν φωνάζοντας «Ένωσις
ήΘάνατος!», διατρανώνοντας ότι
μοναδική λύση για τη Β. Ήπειρο
είναι η πλήρηςένωση με την
Ελλάδα.
Ο επίλογος του αυτονομιακού
αγώνα γράφτηκε τον Οκτώβριο
του 1914, όταν, μετά απόεντολή
των Μεγάλων Δυνάμεων, ο
Ελληνικός Στρατός ανακατέλαβε
τη Β. Ήπειροεξαιτίας της
αναρχίας που επικρατούσε στο
αλβανικό κράτος. Ένα χρόνο
μετά, στις6 Δεκεμβρίου 1915, οι
Βορειοηπειρώτες θα έπαιρναν
μέρος στις Ελληνικέςβουλευτικές
εκλογές, στέλνοντας για πρώτη
και τελευταία φορά, εκπροσώπους
τωντότε νομών Αργυροκάστρου
και Κορυτσάς στην Βουλή των
Ελλήνων».
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Ντόναλντ Τραμπ: «Αγαπώ τους
Έλληνες-Τιμούμε την Eλληνική
ιστορία»
Ουάσιγκτον 24 Μαρτίου 2017
Αντώνης Ανακέφαλος

«Αγαπώ τους Έλληνες» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μόλις
ανέβηκε στο βήμα, στη δεξίωση που δόθηκε στον Λευκό Οίκο, με
αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τον προσωπάρχη του Λευκού
Οίκου τον Ελληνοαμερικανό Ράινς Πρίμπους, επισημαίνοντας
ότι είναι ένας από τους «σπουδαιότερους Έλληνες» στην χώρα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
&
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Save Greece by Saving
Its Economy First
G

reece’s creditors appear willing to provide new loans to pay off debts coming due this year
as long as the country commits to achieving a fiscal surplus of 3.5 percent of gross domestic
product before interest payments by 2018. The I.M.F., more sensibly, has argued for a surplus
of 1.5 percent. It also says that European officials should commit to reducing the Greek
government’s debt, which is so huge that it equals about 180 percent of the country’s annual economic
output. That debt relief could come in various forms, including giving the country more time to repay or
reducing the amount owed.

του, ενώ αναφέρθηκε και στην προσφορά και άλλων μελών του
προσωπικού που είναι ελληνικής καταγωγής.
«Η επέτειος της ελληνικής ανεξαρτησίας εορτάζει την
αναγέννηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας για τους
Έλληνες» σημείωσε ο Τραμπ.
«Τιμούμε την ελληνική ιστορία και εορτάζουμε τις συνεισφορές
των πολιτών σας στη σπουδαία χώρα μας» τόνισε ο Αμερικανός
πρόεδρος.

The monetary fund is right. Requiring the country to run big budget surpluses when its economy is
growing at an annual rate of only 0.4 percent is cruel and counterproductive. Based on current trends,
the fund projects that the country’s debt will increase to more than 250 percent of G.D.P. during the next
several decades. European officials are much more optimistic, but that hopefulness is based on the dubious assumption that Greece can run large budget surpluses for decades to come.
European, I.M.F. and Greek officials ought to be coming up with ways to revive the Greek economy,
reduce unemployment — 23 percent in November — and strengthen the financial system; borrowers
of nearly half of all loans are not making payments. Greece and other European countries can invest in
improving crumbling public services and infrastructure. Buses in Athens make do with worn-out tires,
often at great risk to public safety, because there is not enough money for spare parts. And hospitals
cannot hire doctors or buy medicines and syringes.

Ελληνικό γλέντι, με μπουζούκια και παραδοσιακούς χορούς
στήθηκε στις αίθουσες του Λευκού Οίκου στις Ηνωμένες
Πολιτείες, με αφορμή την επέτειο της Επανάστασης του 1821!

Greece could pay those costs if creditors accepted lower surpluses. The European Union could offer
grants and loans for projects that improve the economy. The government can raise money by making
sure its tax collection agency is not subject to political pressure. Prime Minister Alexis Tsipras and
previous leaders have committed to that, but experts say the agency is still subject to meddling. Getting
more people, especially the middle class, to pay taxes — more than half of households don’t — would
also help raise money without hurting the economy. And the country needs a more efficient system for
restructuring mortgages and business debts to deal with bad loans and free up banks to lend money
again.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο συμμετείχε, αλλά το διασκέδασε
δεόντως, καθώς παρακολούθησε με θέρμη τους παραδοσιακούς
ελληνικούς χορούς από χορευτικά γκρουπ της ελληνικής
ομογένειας.

Only once a recovery takes hold will the government have money to pay back its debts. After squeezing
Greece no matter the cost, European officials ought to recognize that their analysis has been flawed. The
more they insist on getting Greece to cut spending and raise taxes, the further they get from reviving the
nation so that it no longer needs their financial support.

Στη δεξίωση ήταν παρών και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Δημήτριος, ο οποίος πήρε τον λόγο μετά τον Ντόναλντ Τραμπ,
επιβεβαιώνοντας τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ ΕλλάδαςΗΠΑ.
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Αρνάκι Γιουβέτσι Φιλέτο ψαριού παναρισμένο σε
Συστατικά
(για 4 άτομα)

Υλικά για 3-4 άτομα

Aρνάκι ή κατσικάκι στη λαδόκολλα:
παλιά γκουρμέ ευκολία
Προετοιμασία: 5 λεπτά και 2-3 ώρες το ψήσιμο,
ανάλογα με το βάρος. Yπολογίστε γενικά 1 ώρα
ψησίματος για κάθε κιλό κρέατος. Ζητήστε να αφήσουν
το μπούτι ολόκληρο και να σας κόψουν μόνον το κάτω
μέρος του κόκαλου. Το τμήμα της κλείδωσης να είναι
επίσης καθαρά κομμένο. Καθαρίστε το κρέας από
το λίπος του, δεν το χρειάζεται, ούτε το ίδιο ούτε η
ωραιότατη κι ελαφριά σε υφή σάλτσα που θα έχετε μαζί.
Εξαιρετικά εύκολη συνταγή.
Υλικά (για 4 άτομα)
1 μπούτι αρνίσιο ή κατσικίσιο 1.7-2 κιλά, ολόκληρο,
άκοπο
5 φύλλα δάφνης
1 κλωνάρι ρίγανης, τα φύλλα
1.5 σκελίδα σκόρδο, καθαρισμένη και χωρίς την πράσινη
ουρίτσα, κομμένη σε μικρά βελάκια
1 κλωνάρι δενδρολίβανο, τα φύλλα του
αλάτι, πιπέρι

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς C.
Eτοιμάζετε το μπούτι: To πλένετε, το στεγνώνετε ελαφρώς και
το βάζετε πάνω σε διπλή λαδόκολα μήκους 60 εκ. περίπου ή 3
φορές το μήκος του κρέατος που θα τυλίξετε (έχετε αφαιρέσει με
μαχαίρι κάθε εμφανές μικρό ή μέγαλο λίπος). Κάνετε με την μύτη

ενός κοφτερού μαχαιριού τρυπούλες και κατά διαστήματα 5 εκατ.
περίπου το ένα από το άλλο, χώνετε μέσα στο κρέας τα κομματάκια
του σκόρδου (μπορείτε να τα μπήγετε μεγαλύτερα καταρχήν, και
μετά να κόβετε όσο περισσεύει και να συνεχίζετε).
Βάζετε με τον ίδιο τρόπο στα κενά τα φυλλαράκια του
δενδρολίβανου. Προσθέτετε τα φύλλα της ρίγανης, αλάτι (όχι
υπερβολικό γιατί ψήνεται με τους χυμούς του), φρεσκοτριμμένο
πιπέρι και τα φύλλα δάφνης, τα 3-4 κάτω για να καθίσει πάνω τους
το κρέας.
Διπλώνετε πακέτο τη λαδόκολα γυρίζοντας επάνω τα πλαϊνά ώστε
να μην ξεφύγει το υγρό και την δένετε κάπως σφιχτά, σαν δώρο.
Σημείωση: Εδώ είναι το σημείο που μπορείτε να ενισχύσετε
το φάσκιωμα, τυλίγοντας περαιτέρω το πακέτο με το κρέας σε
εφημερίδα, διπλή απαραιτήτως -θυμηθείτε: όσο πιο δυσνόητο
και άκυρο το κείμενο, τόσο καλύτερα το αμνοερίφιον θα το
εμπεδώσει…
Τοποθετείτε το τυλιγμένο και δεμένο πακέτο σε ταψί και όλο
μαζί στον προθερμασμένο φούρνο. Στο 10λεπτο κατεβάζετε τη
θερμοκρασία στους 170 βαθμούς και ψήνετε για 2 περίπου ώρες.
Σημείωση: Όταν θα βγει από το φούρνο και από το περιτύλιγμα, το
κρέας θα είναι μαλακό και χωρίς ιδιαίτερη κρούστα. Αν το προτιμάτε
πιο τραγανό, βάλτε το ανοιχτό 5 λεπτά στο max του γκριλ.
Προσωπικά, δεν έχω καταλήξει τί μου αρέσει περισσότερο.
Αισθητικά είναι ωραίο το ροδοψημένο (βλ. και φωτό), αλλά και
χωρίς το έξτρα γκριγιάρισμα, ζουμερό και συνεπές στο κόνσεπτ
ψησίματος εντός του ατμού, είναι επίσης εξαιρετικό. Η επιλογή
λοιπόν, δική σας.

•

800 γρ. φιλέτα ψαριών

Για το πανάρισμα:
• 1,5 κιλό αρνάκι σπάλα
(χεράκι)
• αλάτι, πιπέρι
• 100 χλ. ελαιόλαδο
• 300 γρ. κριθαράκι
• 2 κρεμμύδια
• 1 φύλλο δάφνης
• 2 σκελ. σκόρδο
• 1 ξυλάκι κανέλα
• 3-4 κόκκους μπαχάρι
• 4 τομάτες ώριμες
• 20 γρ. τοματοπελτέ
• νερό ή ζωμό
• 150 γρ. Κεφαλογραβιέρα
Καθαρίζουμε το αρνί και το
κόβουμε σε μερίδες.

•
300 γρ. αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
•
1 + 1/3 φακελάκι με ξηρή
μαγιά
•
2 κουτ. σούπας πετιμέζι
•
180 ml μπίρα (σε
θερμοκρασία δωματίου)
•
1 κουτ. γλυκού αλάτι
•
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
300 ml νερό
•
λάδι για το τηγάνισμα
Για την κρέμα με σέσκουλα:
•
•
•
•
•
•

40 ml ελαιόλαδο
1 μάτσο σέσκουλα
2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
χυμός από 1 μέτριο λεμόνι
3 κουτ. σούπας άνηθο, ψιλοκομμένο
αλάτι

Σε μία κατσαρόλα
ροδοκοκκινίζουμε το
κρέας με το ελαιόλαδο,
προσθέτουμε το κρεμμύδι
και το σκόρδο ψιλοκομμένο,
τις τομάτες ξεφλουδισμένες,
ξεσποριασμένες (όπως στις
φωτογραφίες) και ψιλοκομμένες.
Προσθέτουμε το τοματοπελτέ
αραιωμένο σε νερό, το αλάτι,
πιπέρι, το φύλλο δάφνης, το
ξύλο κανέλας και το μπαχάρι σε
κόκκους και ανακατεύουμε για
10 λεπτά στη φωτιά.Αφηνουμε
να βράσει για 1 ½ ώρα περίπου
σε μέτρια φωτιά, ελέγχοντας τα
υγρά.

Διαδικασία

Μόλις βράσει το κρέας, το
βάζουμε σε πήλινα ατομικά
σκεύη, ελέγχουμε τη ποσότητα
των υγρών και τα βάζουμε στο
φούρνο μέχρι να κοχλάσει η
σάλτσα.

Για τη σάλτσα: Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο τα σέσκουλα με τα
φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα, για 8-10 λεπτά σε χαμηλή
φωτιά. Τα αδειάζουμε στον πολυκόφτη μαζί με το λάδι τους και τα
πολτοποιούμε με τον χυμό από το λεμόνι, τον άνηθο και το αλάτι.

Προσθέτουμε το κριθαράκι σε
ανάλογία ανά πήλινο σκεύος και
ψήνουμε για τον ανάλογο χρόνο
(εξαρτάται από το κριθαράκι).
Το βγάζουμε από το
φούρνο, παρπαλίζουμε με
κεφαλογραβιέρα τριμμένη και
σερβίρουμε.
Tips:
Εάν το αρνί μυρίζει έντονα
μπορούμε να το ζεματίσουμε
για λίγο και στη συνέχεια να
συνεχίσουμε κατά τον ίδιο
τρόπο.
Βγάζουμε το γιουβέτσι από το
φούρνο πάντα με λίγα υγρά για
να τα τραβήξει από μόνο του.
Μπορούμε να αρωματίσουμε
τη παρασκευή σβήνοντας με
κρασί κατά το τσιγάρισμα του
αρνιού.
Αν το κάνουμε με μακαρόνια
τελειώνουμε το ψήσιμο σε
βαθύ ταψί στο φουρνο.

Σερβίρισμα: Mπορείτε να ανοίξετε το πακέτο μπροστά σε όλους,
κόβοντάς το με ψαλίδι από το κέντρο ακτινωτά προς τις άκρες
-προσοχή! ο ατμός είναι καυτός. Ή να μεταφέρετε το ψημένο
κρέας από το αρνάκι ή κατσικάκι στη λαδόκολλα σε πιατέλα και να
σερβίρετε τη σάλτσα στο πλάι.

μπίρα και πετιμέζι και κρέμα με
σέσκουλα

Credits
Κείμενο: Ρήγας Ρηγόπουλος
Φωτογραφία: Ζέτα
Παπαϊωάννου

Για το ψάρι: Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε με το σύρμα το
αλεύρι, τη ξηρή μαγιά, το πετιμέζι, τη μπίρα, το αλάτι, το ελαιόλαδο
και το νερό. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη για
περίπου 2 ώρες, να φουσκώσει.
Ρίχνουμε τόσο λάδι σε μια κατσαρόλα ώστε να καλύψουμε τα 2/3
του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά.
Κόβουμε τα φιλέτα ψαριού σε μεγάλα κομμάτια (περίπου 5 εκ.),
και τα στεγνώνουμε καλά με χαρτί κουζίνας. Τα βουτάμε στον χυλό
που ετοιμάσαμε ή τα αλευρώνουμε αν το μείγμα δεν είναι χυλός,
έτσι ώστε να καλυφθούν καλά, τινάζουμε να φύγει το περιττό και τα
τηγανίζουμε για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν
τραγανά και από τις δύο πλευρές.
Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα, αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί
να στραγγίξουν τα περιττά λάδια και σερβίρουμε.

Στο ποτήρι μας: Το τηγάνι θέλει οξύτητα για να ισορροπήσει τη
λιπαρότητά του. Λευκά κρασιά με κοφτερό χαρακτήρα λοιπόν, πολύ
ξηρά και λεμονάτα. Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Sauvignon blanc,
Ροδίτης.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Αφράτα πασχαλινά κουλουράκια
Τι χρειαζόμαστε:
•
1 1/2 κιλό αλεύρι για όλες της χρήσεις
•
300 γρ. βούτυρο
•
1/2 κιλό ζάχαρη
•
ξύσμα και χυμό απο 1 πορτοκάλι
•
2 φακελάκια αμμωνία
•
2 βανίλιες
•
10 αυγά
Πώς το κάνουμε:
1. Ανακατεύουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη, με το χέρι δε θέλει
πολύ, προσθέτουμε τα αυγά,τις βανίλιες και το ξύσμα και
ανακατεύουμε.
2. Μέσα στο χυμό ρίχνουμε την αμμωνία να διαλυθεί και να
φουσκώσει και προσθέτουμε στο μίγμα.
3. Τέλος ρίχνουμε το αλεύρι, να γίνει μια ζύμη μαλακή αλλά να μην
κολλάει στα χέρια, αν χρειαστεί ρίχνουμε κι άλλο αλεύρι.
Προσθέτουμε.
4. Πλάθουμε τα κουλουράκια στο σχήμα που θέλουμε, τα βάζουμε
σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί τα αλείφουμε με αυγό απο πάνω και
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα
για περίπου 10 με 15 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώ
Λίγα μυστικά ακόμα
Όταν αρχίζουν να φουσκώνουν και να παίρνουν ελάχιστο χρώμα,
αλλάζω τα ταψιά για να ψηθούν καλά πάνω κάτω.
Επίσης όταν τα ψήνετε καλό είναι να έχετε και ένα παράθυρο
ανοιχτό γιατί μυριζει πολύ η αμμωνία.

AHEPA Family Celebrates Greek Statement by the Prime Minister of
on the attack in London,
Independence Day at White House Canada
United Kingdom
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March 24, 2017

WASHINGTON, DC— The American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), the leading
membership-based association for the nation’s millions
of American citizens of Greek heritage and Philhellenes,
and its affiliated organizations, celebrated the 196th Anniversary of Greek Independence at a White House ceremony held March 24, 2017. President Donald J. Trump,
White House Chief of Staff Reince Priebus, White House
Director of the Office of Public Liaison George Sifakis,
and His Eminence Archbishop Demetrios, provided
remarks. Vice President Mike Pence also attended.
“We sincerely thank President Trump for issuing a Proclamation that calls on the people of the United
States to observe Greek Independence Day with appropriate ceremonies and activities,” Supreme President Andrew C. Zachariades said. “We also commend the president for recognizing Greece’s value as a
NATO ally, for expressing ‘deep gratitude’ for Greece’s ‘enduring friendship,’ and for acknowledging the
inspiration America’s patriots took from Hellenic principles and the ancient Greeks.”
Supreme President Andrew Zachariades, his wife, Antoinette; Sons of Pericles Supreme President Nick
Apostolou, Maids of Athena Grand President Tria Charnas, Supreme Secretary Carl Hollister, Supreme
Treasurer Jimmy Kokotas, Board of Directors Vice Chairman Lee J. Millas, AHEPA Executive Director
Basil Mossaidis, and Daughters of Penelope Executive Director Elena Saviolakis, represented the AHEPA family. Many other AHEPA family members were also in attendance.

March 22, 2017, Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the attack in London, United Kingdom (U.K.):
“We strongly condemn today’s attack in London. I was shocked and
saddened to learn of the innocent people who were killed and injured
as a result of this cowardly attack.
“Canada and the U.K. are the closest of friends and allies. Our
friendship is based on shared values and history – indeed, Canada’s
Parliament is a descendant of the Chamber targeted this morning.
“Today’s attack on the U.K. Parliament is an attack on democracies
around the world.
“The Canadian Parliament withstood a similar attack not so long
ago by those who sought to instil fear and divide Canadians against
themselves. Instead, Canadians came together. I am confident the
British people will do the same, and will emerge from their grief
stronger and more united than ever before.
“On behalf of all Canadians, I offer our full support to Prime Minister May and to the people of the United Kingdom. We stand ready to
offer all possible assistance to the British government, to do what we
can to bring to justice those responsible for this heinous act.
“Canadians stand united with the British people in the fight against
terrorism. We will continue to work together with the U.K. and all
our allies to show the world that freedom and democracy will always
triumph.”

Prime Minister of Canada announces support to Ford
of Canada to create and maintain almost 800 jobs for
Library Champions Project:
Canadian workers
March 30, 2017
Windsor, Ontario
The Government of Canada is
committed to making Canada a world-leading centre for
innovation and a top destination
for businesses to invest, to help
create good, well-paying jobs,
and strengthen the middle class.
That is why the Prime Minister,
Justin Trudeau, today announced
an investment of $102.4 million
to Ford Motor Company of
Canada, Ltd. The Government
of Ontario will contribute an
additional $102.4 million in
support of this project. These
investments will attract an
additional $1 billion in research
and development spending from
Ford of Canada, and lead to the
creation and maintenance of
almost 800 good, middle class

A Wonderful Volunteer Opportunity for Newcomers
jobs for Canadian workers.
Today’s announcement will
help Ford of Canada transform
its Windsor Operations into
a world-class engine facility,
which will result in an all-new
global engine program that will
support good, middle class jobs,
and ensure the facility’s longterm future.
These investments will also
strengthen Ford of Canada’s research and development capacity
at existing facilities, including
the Powertrain Engineering Research and Development Centre
in Windsor.
The funding will also help
establish the new Research and

Engineering Centre in Ottawa,
with additional locations in Waterloo and Oakville, which will
focus on connectivity research
and development across infotainment, in-vehicle modems,
gateway modules, driver-assist
features, and self-driving cars.
The Centre will support good,
middle class jobs and equip
Canadians working in this sector
with the skills they need for the
jobs of the future.
Together, these efforts will
help keep Canada’s automotive
manufacturing sector globally
competitive and innovative, and
ensure Ford of Canada keep its
manufacturing facilities in Canada for years to come.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

After a very successful project in 2016, the Langley Libraries are launching their next
Library Champions Project group. The Library Champions Project is managed by
NewToBC and funded by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. To date,
over 800 new immigrants have been trained to be Library Champions. These volunteers have gone into their communities and reached another 56,000 new immigrants.
Library Champions are trained to conduct outreach to other new immigrants. After
their training, they develop an outreach plan based on their personal goals, interests,
and schedules. The plans include sharing information with friends, family, colleagues
and community members. The volunteers also give group presentations, speak with
community agencies, and use social media.
The project requires a three-month volunteer commitment. To be eligible, a person
must be a permanent resident, but not yet a Canadian citizen. They must be 19 years
or older, and they must be enthusiastic about both libraries and volunteering in their
community. A certain level of English comprehension is also required.
Benefits from participation include gaining Canadian volunteer work experience and
references, improving communication skills, making new friends, and helping other
new immigrants. In addition, a Library Champion will discover amazing programs
and services at libraries and learn about the resources available both in the libraries
and in the broader community.
Training for the project will take place at Muriel Arnason Library on Saturdays, for
the convenience of people who find it difficult to participate during the week. An information session will be held on Saturday, March 11, from 11 am to 12:30 pm. There
will be four training sessions in April, and the program will end in the first week
of July. Any City of Langley or Township of Langley resident who is a permanent
resident and over 19 can participate in the program.
For more information and registration details, go to www.librarychampions.ca, or call
Muriel Arnason Library at 604-532-3590. The library is located at 20338 - 65 Avenue,
Langley.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πολύτιμη ισοπαλία 1-1 της Εθνικής στο Βέλγιο
ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Η Εθνική
Ελλάδος
στάθηκε όρθια
στις Βρυξέλλες,
παίρνοντας
πολύτιμη
ισοπαλία με
1-1 από την
ισχυρότερη
ομάδα του
8ου ομίλου,
το Βέλγιο,
παραμένοντας
στη 2η θέση
και κοιτάζοντας με αισιοδοξία τη
συνέχεια.
O Μίκαελ Σκίμπε ξεκίνησε με
τους Καπίνο, Τζαβέλλα, Μανωλά,
Παπασταθόπουλο, Τοροσίδη,
Ταχτσίδη, Σάμαρη, Φορτούνη,
Μάνταλο, Σταφυλίδη, Μήτρογλου
και η ελληνική ομάδα έθεσε από
το πρώτο λεπτό τους δικούς της
κανόνες στον αγωνιστικό χώρο,
κρατώντας κοντά τις γραμμές και
με πειθαρχία που θύμισε εποχές
Ρεχάγκελ.
Το Βέλγιο παρατάχθηκε χωρίς
τους Αζάρ, Ντε Μπρόινε,
Μενιέ, Κομπανί, αλλά με τους
Κουρτουά, Αλντερβάιρελντ, Σιμάν,
Βερτόνγκεν, Τσαντλί, Βίτσελ,
Φελαϊνί, Καράσκο, Ναϊνγκολάν,
Μέρτενς, Λουκάκου. Η ομάδα
του του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, πήρε
-όπως αναμενόταν- την κατοχή από
πολύ νωρίς, όμως δεν μπορούσε να
βρει εύκολα διαδρόμους προς την
εστία του Καπίνο.
Στο 13’ ύστερα από σέντρα του
κινητικότατου Μέρτενς, ο Φελαϊνί
πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα
πέρασε άουτ. Η Εθνική, όσο
περνούσε ο χρόνος πατούσε πιο
σίγουρα στο γήπεδο, αυξάνοντας
την ψυχολογική πίεση στους
Βέλγους, οι οποίοι απείλησαν
ξανά στο 31’ με νέα σέντρα, αυτή
τη φορά από τον Καράσκο, με
παραλήπτη πάλι τον Φελαϊνί, που με
τακουνάκι δεν κατάφερε να νικήσει
τον εξαιρετικό Καπίνο.
Ο,τι δεν κατάφεραν οι Βέλγοι στο
α’ ημίχρονο, το πέτυχε η Ελλάδα
με το ξεκίνημα του β’ μέρους:
ο Ταχτσίδης εκμεταλλεύθηκε
ολιγωρία των γηπεδούχων, περίπου
15-20 μέτρα έξω από την περιοχή
του Κουρτουά και με κεφαλιά
έβγαλε τον Μήτρογλου τετ α τετ με
τον τερματοφύλακα της Τσέλσι. Ο
άσος της Μπενφίκα με ψύχραιμο
πλασέ έγραψε το 1-0 «παγώνοντας»
το «Κινγκ Μπαουντουάν» των

Ελλάδα (Μίκαελ Σκίμπε):
Καπίνο, Τοροσίδης, Μανωλάς,
Παπασταθόπουλος, Τζαβέλλας,
Σάμαρης, Ταχτσίδης, Μάνταλος (84’
Ζέκα), Σταφυλίδης, Φορτούνης (67’
Τζιόλης), Μήτρογλου (92’ Βέλλιος).
• Στα άλλα δύο ματς του ομίλου:
Βοσνία / Ερζεγοβίνη – Γιβραλτάρ
5-0 και Κύπρος – Εσθονία 0-0.
• Η βαθμολογία σε 5 αγώνες: Βέλγιο
13, Ελλάδα 11, Βοσνία 10, Κύπρος
4, Εσθονία 4, Γιβραλτάρ 0.

ΑΕΚ στα δύο ημίχρονα: “Δεν
μπορώ να εξηγήσω πολλά. Στο
πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε
καλά, δεχθήκαμε δύο γκολ.
Ο προπονητής χρειάστηκε να
κάνει κάποιες αλλαγές, μπήκαμε
καλύτερα στο δεύτερο και
δυστυχώς δεν μπορέσαμε να
πάρουμε τουλάχιστον τον βαθμό
της ισοπαλίας”.

είναι ευχαριστημένος, όλοι
είμαστε στεναχωρημένοι με το
τελικό αποτέλεσμα”.

Για το τι έγινε στην τελευταία
φάση και χάθηκε το ματς: “Δεν
την είδα καθαρά τη φάση, αλλά
αυτό που είδα είναι ότι δεν
ήταν κάποια τρελή αντεπίθεση,
κάποια πάρα πολύ γρήγορη
αντεπίθεση, ήταν ένα γκολ που
ήρθε σιγά-σιγά, αργά και εύκολα
σχετικά. Στην ουσία νομίζω ότι
δωρίσαμε αυτό το γκολ στον
Παναθηναϊκό και σε ομάδες
σαν την ΑΕΚ δεν μπορεί να
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα”.
Για το χειροκρότημα των
οπαδών στο τέλος του
αγώνα: “Στην ανάπαυλα οι
αντιδράσεις του κόσμου ήταν
διαφορετικές, όταν μπορέσαμε
και ισοφαρίσαμε, έγινε το 2-2,
ο κόσμος αναθάρρησε και μας
στήριξε. Το τρίτο γκολ όταν
ήρθε, έγινε όπως έγινε, τελείωσε
το ματς και κανείς από μας δεν

διαφορετικά θα είναι δύσκολη
η κατάσταση για τα πλέι οφ.
Πριν κάποιους μήνες παίξαμε
με τον Πλατανιά στο Κύπελλο,
ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι,
οπότε πρέπει να βάλουμε τα
δυνατά μας και να δείξουμε την
αντίδραση της ομάδας”.

Για το αν μπορεί να επηρεάσει
η εξέλιξη του ντέρμπι την ΑΕΚ
στο ματς που ακολουθεί με τον
Πλατανιά: “Είναι ένα παιχνίδι
τελικός στην ουσία. Θα πάμε για
να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι,

• Το πρόγραμμα της επόμενης
αγωνιστικής (9 Ιουνίου): Βοσνία
– Ελλάδα, Εσθονία – Βέλγιο και
Γιβραλτάρ – Κύπρος.
Πηγή: Η Καθημερινή

Βρυξελλών.
Οση ωριμότητα έδειξε ο Ταχτσίδης
στη φάση του γκολ, τόσο επιπόλαια
αντέδρασε στο 65’, όταν με
επιπόλαιο μαρκάρισμα, δέχθηκε
δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας
την Εθνική με 10 παίκτες. Οπως
αναμενόταν, το Βέλγιο πήρε μέτρα
στο χώρο, κλείνοντας την ελληνική
ομάδα στα καρέ της. Παρά την
είσοδο του Τζιώλη και του Ζέκα, το
Βέλγιο αύξησε την πίεση.
Στο 74’ έπειτα από φάση διαρκείας,
ο Μέρτενς βγήκε τετ-α-τετ με τον
Καπίνο, με τον διεθνή γκολκίπερ
να απομακρύνει, όπως και στη
συνέχεια δεύτερο σουτ από τον
Λουκάκου. Στο 82’ η ελληνική
άμυνα απομάκρυνε άτσαλα, ο
Βίτσελ επιχείρησε το σουτ του από
το ύψος της μεγάλης περιοχής,
όμως η μπάλα έφυγε άουτ.
Η Εθνική συνέχισε να δέχεται
κατά κύματα επιθέσεις και στο 89’
η πίεση του Βελγίου απέδωσε. Ο
Λουκάκου πήρε τη μπάλα έχοντας
πλάτη τον Παπασταθόπουλο και
με γύρισμα που θα ζήλευε και...
παίκτης μπάσκετ, ισοφάρισε τον
αγώνα σε 1-1. Δύο λεπτά μετά,
πάλι ο άσος της Εβερτον έπιασε
κεφαλιά, αλλά ο Καπίνο έκανε
μεγάλη επέμβαση με τη βοήθεια
του Σταφυλίδη που έδιωξε.
Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων
ο Τζαβέλλας συναπλάκη με τον
Λουκάκου και αποβλήθηκε, μια
αποβολή που ουσιαστικά έφερε
κέρδος αρκετά χαμένα λεπτά.
Η λήξη του αγώνα βρήκε την
ελληνική ομάδα να χαμογελά,
αφού μια ισοπαλία στις Βρυξέλλες,
κάθε άλλο παρά κακό αποτέλεσμα
μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Βέλγιο (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ):
Κουρτουά, Αλντερβάιρελντ,
Ναϊνγκολάν, Βερτόνγκεν, Βίτσελ,
Φελαϊνί (66’ Ντεμπελέ), Λουκάκου,
Καράσκο, Μέρτενς, Τσαντλί, Σιμάν
(83’ Μιραλάς).

Πέκχαρτ:
“Κάναμε
δώρο το τρίτο
γκολ στον
Παναθηναϊκό”
Επιμέλεια: Sport24 gr Δημοσίευση: 02 Απρ. 2017

H είσοδος του Τόμας Πέκχαρτ
στο δεύτερο ημίχρονο του
ντέρμπι της ΑΕΚ με τον
Παναθηναϊκό άλλαξε προς
το καλύτερο την εικόνα του
“Δικέφαλου”, βοηθώντας
τα μέγιστα προκειμένου να
ισοφαρίσει σε 2-2, αλλά τελικά
το γκολ του Μάρκους Μπεργκ
στο 90’ χάρισε τη νίκη στους
“πράσινους”.
Μετά το τέλος του αγώνα,
ο υψηλόσωμος στράικερ
μίλησε στην κάμερα της
NOVA, υποστηρίζοντας οι
“κιτρινόμαυροι” έκαναν... δώρο
το τρίτο γκολ, στάθηκε στο
χειροκρότημα των φιλάθλων
της Ένωσης μετά τη λήξη, ενώ
αναφέρθηκε στη συνέχεια του
πρωταθλήματος, τονίζοντας πως
το ματς με τον Πλατανιά είναι
“τελικός” για την ομάδα του στη
μάχη που δίνει για την είσοδο
στα πλέι οφ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Για τη διαφορετική εικόνα της

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

TEL:604-438-4033

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

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

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

Photo Credits: Eurokinissi

SOCRATES GREEK SCHOOL DINNER
DANCE FUNDRAISER
Socrates Greek School is excited to promote our annual Fundraising
Dinner Dance!
This is a wonderful opportunity for our children to experience our
Greek Culture with Kefi, Glendi and Xopo.
We invite and encourage all of our families to help promote and tell
all their family and friends.
We can’t express enough how important the success of this fundraising event is to our school.
Tickets are available now, email: info@socratesgreekschool.org
The event will take place on Saturday May 6th at the Greek Orthodox Church of East Vancouver
in the basement hall located at:
St. Nicholas & Demetrios Greek Orthodox Church
4641 Boundary Road, Vancouver BC
Cocktails @ 6PM
Dinner @ 7PM
Tickets: Adults $50.00 / Children $25.00
DJ Alpha Video, Door Prize, Raffles, Silent Auction and our
Grand prize $1000.00 trip giveaway.
More details to come.......STAY TUNED!
Please let your principle/teacher know or respond to this email if
you would like to reserve your tickets now.
We will not be selling tickets at the door this year as we only have a
limited amount. Don’t miss out!
Please remember that this is our only fundraiser so your attendance
is needed and appreciated.
Thank you,
Socrates Greek School
info@socratesgreekschool.org

ΖΗΤΩ η 25 Μαρτίου 1821
Αϊτή η πρώτη χώρα που
ανεγνώρησε την Ελλαδα
το1822!
Η Αϊτή ήταν η πρώτη χωρα που αναγνώρισε την Επανάσταση
του ΄21 και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση, με
την επιστολή του προέδρου της Ιωάννου Βόγιερ (Jean Pierre
Boyer) προς τον Αδαμάντιο Κοραή, η οποία φέρει ημερομηνία
15 Ιανουαρίου 1822.
Είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών
Ελλήνων των Παρισίων προς τον Βόγιερ, με την οποία του
ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση, κατόπιν συστάσεων
του περίφημου Γάλλου στρατηγού Λαφαγιέτ και του
Επισκόπου Βλαισών Γρηγορίου, που είχε επισκεφθεί την
περιοχή.
Η Αϊτή, μια φτωχή χώρα της Καραϊβικής, δεν ήταν δυνατόν
να στείλει βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά ο πρόεδρός της
απάντησε με την ακόλουθο επιστολή, που χαρακτηρίζεται από
θερμά αισθήματα για την ελληνική εξέγερση:
«Ελευθερία… Ισότης
Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος της Χαϊτης, προς τους
Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α.
Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.
Εις τα Παρίσια
Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ
Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα
η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά
του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος
εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι
η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων,
ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ
των εθνών του κόσμου κατείχε.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Suicide counseling really
does work!
A desperate looking woman
stood poised on the edge of a
high bridge, about to jump off.
An old homeless guy who was
wandering by stopped and said,
“Look, since you’ll be dead in a
few minutes, and it won’t matter
to you, how about a quickie
before you go?”
She screamed, “NO! Bug off
you filthy old bastard!”
He shrugged and turned away
saying, “Okay then, I’ll just go
and wait at the bottom.”
She didn’t jump.
Object lesson: Suicide counseling really does work!
THE HEART ATTACK:
A blonde gets home from work
early and hears strange
noises coming from the bedroom.
She rushes upstairs only to find
her husband naked lying
on the bed, sweating and panting. ‘What’s up?’ she asks.
‘I think I’m having a heart
attack,’ cries the husband.
The blonde rushes downstairs to
grab the phone, but just
as she’s dialing, her four-yearold son comes up and says,
“Mummy, Mummy,
Auntie Shirley is hiding in the
wardrobe closet, and she has no
clothes on”.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ
πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν
αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν
καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των
αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

The blonde slams the phone
down and storms back upstairs
into the bedroom right past
her husband. She rips open the
wardrobe closet door and sure
enough, there is her sister, totally
naked and cowering on the floor.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους
απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν
τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και
πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων
εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην.

‘You rotten bitch’, she screams.
‘My husband’s having a heart attack, and you’re running around
naked, playing hide and seek
with the kids!! ‘

Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην
ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις
ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η
κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει
νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή
το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω,
υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του
ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως
επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν
ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.
Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών
τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ
της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες
ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια
της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις
αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του
Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του
νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν
επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας
και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων
αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της
καρτερίας και των αρετών των προγόνων.
Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
ΒΟΓΕΡ»
Η Αϊτή, προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η πρώτη
χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από
μαύρους. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την
Πρωτοχρονιά του 1804, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει μία
από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
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****
Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του απ
το σχολείο και λέει στη μητέρα
του :
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε
σήμερα αν έχω άλλους αδελφούς
ή αδελφές , που θα πάνε κι αυτοί
στο ίδιο σχολείο .
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον
της, λέει η μαμά . Και τι
είπε όταν της είπες ότι είσαι
μοναχοπαίδι ;
– Δόξα σοι ο θεός !
****
Μια μέρα ο Τοτός βγήκε στη
αυλή του σπιτιού του να παίξει.
Εκείνη τη στιγμή περνούσε ο
σκουπιδιάρης και τον ρωτάει:
– Τοτέ, έχετε σκουπίδια;
– Ένα λεπτό να ρωτήσω τη μαμά
μου. Μαμά, έχουμε σκουπίδια;
ρώτησε.
– Ναι, Τοτέ μου.
Και τότε ο Τοτός προς το
σκουπιδιάρη:
– Ναι, έχουμε, δεν θέλουμε!

Η λίμνη
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ
μεγάλο αγρόκτημα με μια ωραία
λίμνη στο πίσω μέρος του. Μια
μοναχική βραδιά αποφάσισε να

πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το
τρίτο τσιγάρο, άκουσε φωνές
και γέλια. Όταν έφτασε είδε
πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να
παίζουν μέσα στα νερά. Μόλις
όμως κατάλαβαν την παρουσία
του, πήγαν στα βαθιά για να μην
φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του
φώναξε: «Δεν πρόκειται να
βγούμε αν δεν φύγεις».
Και απαντάει κι αυτός: «Ναι,
σιγά μην ήρθα για να σας δω
να κολυμπάτε γυμνές. Απλά
εγώ ήρθα για να ταΐσω τον
κροκόδειλο.
Το χαρτονόμισμα των 100 ευρώ
Ένας λογιστής γυρνά αργά στο
σπίτι του μία νύχτα:
- Ανησύχησα! Που στο καλό
ήσουνα; Ρωτά η γυναίκα του.
- Α, λέει αυτός, δεν ήταν τίποτε.
Πήγα να κάνω ένα τατουάζ.
- Τατουάζ; Τι τατουάζ έκανες;
- Ένα χαρτονόμισμα των 100
ευρώ στα γεννητικά μου όργανα,
λέει αυτός περήφανα.
- Χαρτονόμισμα; Μα τι στο
καλό σκεφτόσουνα; Δεν
καταλαβαίνεις ότι αυτό που
έκανες είναι τρελό;
- Μπα, είχα τους λόγους μου.
Πρώτον μου αρέσει να βλέπω
τα λεφτά μου να αυξάνονται,
δεύτερον, μου αρέσει να παίζω
με τα λεφτά μου, τρίτον μου
αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια
μου, και τέταρτον έτσι θα μπορώ
να σου δίνω 100 ευρώ όποτε το
θελήσεις!»

Ο γιατρός και το πιστόλι
Πάει ένας τύπος στο γιατρό...
- Γιατρέ κάνε κάτι, δε μπορώ
να ευχαριστηθώ το σεξ,
εκσπερματώνω πολύ γρήγορα.
- Χμ...Πάρε αυτό το πιστόλι...
- Πιστόλι;
- Πιστόλι κρότου είναι, κάθε
φορά που θα βλέπεις ότι φτάνεις
στο τέλος, θα ρίχνεις μια και απ’
τον κρότο θα φοβάσαι και θα...
μαγκώνεσαι.
- Ok, του λέει, θα το δοκιμάσω.
Την άλλη μέρα...
- Γιατρέ χάλια η θεραπεία!
- Γιατί;
- Να, χτές έκανα το 69 με τη
δικιά μου, πάνω λοιπόν που
κόντευα, τραβάω μια πιστολιά...
- Και τι έγινε, δεν πέτυχε;
- Πρώτον, η γκόμενα τα κανε
πάνω της απ’ τον φόβο...
δεύτερον, μου τράβηξε μια γερή
δαγκωνιά και μ’ άφησε χωρίς
εργαλείο και τρίτον... πετάχτηκε
κι ένας τύπος απ’ τη ντουλάπα
με τα χέρια ψηλά».
****
Κάποτε ένας Γάλλος , ένας
Έλληνας και ένας Αλβανός
ταξίδευαν με αεροπλάνο . Σε
κάποια στιγμή ο Γάλλος λέει
στους άλλους τρεις :
- Τώρα περνάμε πάνω από τη
Γαλλία .
- Που το ξέρεις ; τον ρωτάν οι
άλλοι δυο .
- Έβγαλα έξω το χέρι μου και
ακούμπησα τον Πύργο του
Αιφελ .
Μετά από λίγη ώρα λέει ο
Έλληνας :
- Τώρα περνάμε πάνω από την
Ελλάδα .
- Που το ξέρεις ; τον ρωτάνε .

- Έβγαλα έξω το χέρι μου και
ακούμπησα τον Παρθενώνα .
Έπειτα από λίγο τους λέει και ο
Αλβανός :
- Τώρα πετάμε πάνω από την
Αλβανία .
- Πού το ξέρεις ; τον ρωτάνε .
Έβγαλα έξω το χέρι μου και μου
έκλεψαν το ρολόι !
****
O Mπόμπos ήταν στην εκκλησία
με τη μητέρα του , όταν άρχισε
να ζαλίζεται .
- Μαμά, μπορούμε να φύγουμε
τώρα ;
- Όχι .
- Νιώθω πολύ άρρωστος .
Noμίζω άτι θα κάνω εμετό .
- Toτε βγες έξω από την
εκκλησιά , βρες ένα θάμνο να
κάνεις εμετό και έλα πίσω .
O Mπόμποs φεύγει αμέσως , και
σε ένα λεπτό επιστρέφει .
- Έκανες εμετό ; Του λέει η
μητέρα του .
- Nαι .
- Καλά , πότε πρόλαβες να πας
έξω , να κάνεις εμετό και να
γυρίσεις σε ένα
λεπτό ;
- Δεν χρειάστηκε να πάω έξω ,
λέει o Mπόμποs , ευτυχώς κοντά
στην είσοδο της
εκκλησίας υπήρχε ένα κουτί που
έγραφε “ Για τους άρρωστους
της ενορίας μας “ !
ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
Είναι Κυριακή πρωί και τα
ζώα στη ζούγκλα ξυπνούν
και μαζεύονται σιγά σιγά στο
περίπτερο της πλατείας για να
πάρουν τσιγάρα και εφημερίδες.
Ουρά, κόσμος, πανικός.
Ξαφνικά, ο λαγός από το τέρμα
της ουράς προσπαθεί να περάσει
μπροστά. Σπρώχνει, περνάει
κάτω από τα πόδια των άλλων
ζώων μέχρι που το σταματάει ο
ελέφαντας.
- “Τι έγινε μεγάλε, εμείς είμαστε
ηλίθιοι που περιμένουμε;” και
του τραβάει μια κλωτσιά και
τον πετάει 10 μέτρα πίσω.
Ο λαγός όμως, επίμονος
ξαναπροσπαθεί. Καθώς
σπρώχνει τον βλέπει η τίγρης
και του λέει:
- “Εσύ είσαι ο εξυπνάκιας κι
εμείς οι βλάκες; Ουστ από δω!”
και με μια μπουνιά το στέλνει
αλλά 10 μέτρα μακριά.
Ζαλισμένος καιταλαιπωρημένος πλέον ο λαγός λέει:
- “Εεεεεεεεεεε κι εγώ δεν το
ανοίγω το περίπτερο σήμερα!”
ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Λέει η μια ξανθιά στην άλλη:
-Βλέπεις αυτό το δάσος
απέναντι;
Και απαντάει η άλλη;
-Όχι είναι κάτι δέντρα μπροστά
και με ενοχλούν!
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 10 , 13 & 15)
1821 ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου 25ης Μαρτίου 1821, στο
Βανκούβερ ξεκίνησε από την παραμονή Παρασκευή 24η Μαρτίου
2017, όπου οργανώθηκε γιορτή προς τιμήν της άφιξης του
Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουϊκ.
Ο κ. Τέρενς Κουϊκ μαζί με τον Γενικό Πρόξενό μας κ. Αθανάσιο
Ιωάννου, τον Προξενικό Λιμενάρχη Πλοίαρχο Λ.Σ. κ.Χαράλαμπο
Μουζάκη, την Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου κα Τασούλα Μπέργκρεν,
προέδρους κοινοτήτων και ελληνικών οργανώσεων, παρακολούθησε
τον Μέγα Εσπερινό στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου,
όπου συνλειτούργησαν οι ιερείς π. Κων/νου Οικονόμου, π. Κων/νου
Καλτσίδη και του Πρωτοπρεσβύτερου π. Δωρόθεου Τρυφωνόπουλου.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια μικρή εορτή στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο, με ποιήματα από τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου και
ομιλίες.
Το Σάββατο 25η Μαρτίου 2017, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου εψάλει δοξολογία, έγινε η κατάθεση στεφάνων και το
βράδυ οι Έλληνες του Βανκούβερ σε δεξίωση που διοργάνωσε
η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με χορούς
από χορευτικά συγκροτήματα εθνοτοπικών οργανώσεων.

Νίκος Μεσοτοπίτης Νίκος Στρατιδάκης

Bill Μεσοτοπίτης

Οι τρείς κουρείς, Νίκος Μεσοτοπίτης, Νίκος Στρατιδάκης και
Βασίλης (bill) Μεσοτοπίτης εύχονται στους πελάτες, φίλους,
συγγενείς και σε όλη την ομογένεια, θερμές ευχές για

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.C.
Οι Ιερατικοί Προϊστάμενοι Πάτερ Κωνσταντίνος Οικονόμου
και Πάτερ Δημήτριος Παρτσάφας και οι Φιλόπτωχος
αδελφότης, Αγίου Γεώργιου, εύχονται σε ολους, το Άγιο Φως
Της Αναστάσεως ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

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

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ANDREAS KOTSIRIS

Tel:604-649-0299

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
HAPPY EASTER TO ALL

Eύχομαι στους πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

PHILOPTOCHOS St. GEORGE’S
MEMBERSHIP LUNCHEON
At the St. George’s
Philoptochos Membership Luncheon in
February, Helen Arvanitis was honoured. She
was presented with the
gold past president ‘s
pin. She was sincerely
thanked for her service,
dedication, commitment and devotion
to Philoptochos for
the past six years as
president. Helen you
certainly have set a
high standard for us to
follow.
Thank you All for your
support as “Your support allows us to support those in need.”

Photos from the Philoptochos
St. George’s Membership Luncheon
in February 2017

Lizette Pappas

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Οι έμποροι της φτώχειας, του τρόμου και
η απόγνωση της ανθρωπότητας

Η

-η συνέχεια του αγώνα της 25ης Μαρτίου 1821-

πολιτική οφείλει να χρησιμοποιεί ως εργαλεία τα διδάγματα της Ιστορίας και τις διαχρονικές
πολιτιστικές συνεισφορές των Λαών, για να είναι αποτελεσματική, δίκαιη προς όφελος της
ανθρωπότητας. Ο Ελληνικός Λαός κληρονόμησε τον μεγαλύτερο πολιτισμό εις την παγκόσμια
ιστορία. Δεν ευθύνεται όμως για αυτό, αλλά και ούτε γιατί οι πρόγονοι μας δοξάζονται διαχρονικά
ως μοναδικοί θεμελιωτές της πορείας της ανθρωπότητας. Ευθύνεται όμως για τις ολέθριες πολιτικές
επιλογές του, για τα ανεπανόρθωτα λάθη των Πολιτικών Ηγεσιών του. Ολέθρια λάθη τα οποία έχουν
προκαλέσει τεράστιες ζημίες εις το Έθνος, αλλά ουδεμία ζημία σε άλλους Λαούς. Οι Έλληνες δεν
είναι σωβινιστές, διότι ως Λαός δεν συνειδητοποιήσαμε ποτέ το μέγεθος και την ανεκτίμητη αξία της
κληρονομιάς των προγόνων μας, αλλά ούτε μαθαίνουμε από τα λάθη μας τα οποία επαναλαμβάνομε.
Η ψευτο-υπερηφάνεια η οποία προβάλλεται εις το προσκήνιο της καθημερινότητάς μας είναι το
γλειφιτζούρι των αποτυχιών μας.
Η μεγάλη κρίση που εδώ και 7 χρόνια βιώνει ο Λαός μας, μοναδική εις την σύγχρονη Ιστορία του, όπως
έχει επανειλημμένως τονισθεί από τον γράφοντα, δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κρίση που προκάλεσε
η ανεύθυνη συμπεριφορά του πολιτικού συστήματος, ο κομματισμός και οι πολιτικές του ηγεσίες πού
πληρώνει και πάλιν ο Λαός και ουδείς άλλος.
Κάθε κρίση είναι αντιμετωπίσιμη, όταν όμως γνωρίζει κανείς τα πραγματικά αίτια και τους υπαίτιους
αυτής. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό εις την χώρα μας. Τουναντίον για τον αποπροσανατολισμό
του Λαού μας χρησιμοποιείται και πάλιν μία μεθοδική και αστείρευτη προπαγάνδα. Μεταξύ άλλων
ισχυρίζεται ακόμη ότι η απάθεια και παραλυσία του Λαού οφείλεται δήθεν σε «αεροψεκασμό», ένα νέο
γλειφιτζούρι, και όχι εις την έντονη πλύση εγκεφάλου που υφίσταται καθημερινώς από μηχανισμούς
του καταρρέοντος σάπιου πολιτικού συστήματος.
Από την έναρξη της κρίσης ο Λαός μας βομβαρδίζεται σφοδρότητα με συναισθήματα ενοχής, αλλά και
με άκρως ταπεινωτικές προσβολές της Πατρίδος και της Ιστορίας του. Η αφέλεια και η εσωστρέφεια
του, για τις οποίες ανέκαθεν χαρακτηρίζεται, τον εμποδίζει να αντιληφθεί τα επικίνδυνα παιχνίδια
που παίζονται εις βάρος του από παράγοντες του πολιτικού συστήματος με τις οδηγίες της Ε.Ε. και
των Θεσμών. Ήρθε όμως η ώρα να αντιδράσει και να δώσει τώρα ένα μάθημα Ιστορίας εις τους
αδέσποτους και ανιστόρητους εθνοκτόνους, αλλά και τους Gauleiter της Ε.Ε. και των Θεσμών οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν εις την Ελλάδα.
Η Ιστορία είναι ο οδηγός της ανθρωπότητας, ομιλεί από μόνη της, χωρίς χειραγώγηση. Όσο περισσότερο
εντείνεται η κρίση τόσο εντονότερα κραυγάζει εναντίον των εμπόρων της φτώχειας και του τρόμου
που ευθύνονται για την απόγνωση της ανθρωπότητας, αλλά και του Ελληνικού Λαού. Βαρύτατο είναι
το τίμημα που πλήρωσε το Ελληνικό Έθνος. Η διαμάχη εις τους κόλπους της Χριστιανοσύνης και
το Μεγάλο Σχίσμα (1054), που είχε ως συνέπεια τον αφελληνισμό 6 εκατομμυρίων Ελλήνων της
Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας (Magna Grecia). Αλλά και η διοργάνωση 26 ληστρικών Σταυροφοριών
των Αγγλοσαξόνων κατά της πλούσιας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που οδήγησαν εις την εξασθένηση
και την υποταγή της εις τους Οθωμανούς. Η τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής, ως συνέπεια
των λαθών της Πολιτικής Ηγεσίας αλλά και της στήριξης του Κεμάλ κυρίως από την Γερμανία. Η
αντιπαράθεση των Αγγλοσαξόνων με την Σοβιετική Ένωση, με την λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου,
για το μοίρασμα του «οικοπέδου των Βαλκανίων», η οποία ως ήταν αναμενόμενο, οδήγησε σε μία
νέα τραγωδία του Εμφυλίου, από την οποία δεν συνήλθε ακόμη η Πατρίδα μας. Η άρνηση τους για
την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, με όλες τις συνέπειες. Και τέλος η ενθάρρυνση τρίτων να
αμφισβητούνε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας.
Δεν ανεχόμαστε άλλο πια τις συμπεριφορές των αλαζόνων και αυτοαποκαλούμενων «ευφυών και
ηθικολόγων» π.χ. μιζαδόρων και διαφθορέων Αγγλοσαξόνων, οι οποίοι δυστυχώς χαίρουν του
θαυμασμού παραγόντων του πολιτικού συστήματος, αλλά και μέρους της σιωπούσας πνευματικής
ηγεσίας της χώρας μας. Οι οποίοι επί εκατονταετηρίδες καταληστεύουν και λεηλατούνε κυριολεκτικά,
μέχρις αιμορραγίας την Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία, Λατινική Αμερική και διεξήγαγαν το
μεγαλύτερο δουλεμπόριο ανθρώπων εις την Ιστορία της ανθρωπότητας, με πρωταγωνίστρια την
Ολλανδία. Είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τους 2 Παγκόσμιους Πολέμους, εξαιτίας της
γεωπολιτικής αντιπαλότητας τους, και αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα. Για τις επιθέσεις κατά του
Ισλάμ, αλλά και τις εγκληματικές επεμβάσεις των εις την Ινδοκίνα, Βιετνάμ, Κούβα, Κονγκό, Αίγυπτο,
Χιλή, Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Σομαλία, Σουδάν, Λιβύη, Συρία και σε πολλές άλλες
χώρες. Και τέλος με την Παγκοσμιοποίηση, η οποία αποτελεί δικό τους εφεύρημα και τερατούργημα,
χρησιμοποιούν τώρα το τεράστιο δίχτυο των ισχυρότατων Πολυεθνικών Εταιρειών των, οι οποίες
με τις μίζες διαφθείρουν τους πολιτικούς για να διαλύουν και να τρομοκρατούνε τις φτωχοποιημένες
κοινωνίες, να ελέγχουν τις Κυβερνήσεις και Κοινοβούλια, τις οικονομίες όλων των χωρών του πλανήτη,
καταβάλλοντας μόλις 1% φόρο. Αποκομίζοντας φορολογικά οφέλη τρισεκατομμυρίων δολαρίων
ετησίως, και δεκάδες τρισεκατομμύρια από το εμπόριο. Ενώ οι Μητρικές Εταιρίες, που έχουν την έδρα
τους εις τις Αγγλοσαξονικές χώρες, δεν δημοσιεύουν, ως οφείλουν, τα ονόματα των ιδιοκτητών και
μεγαλομετόχων!
Ο Ελληνικός Λαός οφείλει να γνωρίζει ότι από την αρχή της κρίσης όλοι οι διεθνείς αναλυτές
υποστηρίζουν την άποψη, ότι το χρέος της χώρας μας δεν είναι βιώσιμο και μη εξυπηρετήσιμο εις
το αιώνα τον άπαντα. Αυτή ήταν και η άποψη του Dominique Strauss-Kahn ο οποίος συνέστησε την
τότε Ελληνική Κυβέρνηση να αρνηθεί την εξυπηρέτηση του. Για την άποψη αυτή ο Strauss-Kahn
αποπέμφθηκε(19.05.11) αμέσως από την Ηγεσία του ΔΝΤ, ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση υπό την
πίεση των Αγγλοσαξόνων Δανειστών δέχθηκε την επιβολή της ΤΡΟΙΚΑ/Θεσμών με τα θανατηφόρα
Μνημόνια. Υπό την απειλή ότι η αποπομπή από το Ευρώ και η επιστροφή εις την Δραχμή θα είναι
καταστρεπτική για την Ελλάδα. Όμως η εμμονή των Δανειστών να επιβάλλουν συνεχώς νέα Μνημόνια,
αποδεικνύει τελείως το αντίθετο: ότι επιδιώκουν σκόπιμα την δυσθεώρητη αύξηση του χρέους της
Ελλάδος, την ολοσχερή φτωχοποίηση του Λαού μας, για να υποτάξουν την Πατρίδα μας, να εκποιήσουν
όλη την χώρα, τα Ιστορικά Μνημεία, τον εθνικό πλούτο, ΑΟΖ, πετρέλαιο, αέριο κ.α. και να μετατρέψουν
τους Έλληνες σε κολλήγους της απαξιωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όμως οι έμποροι της φτώχειας και του τρόμου οφείλουν να γνωρίζουν ότι ουδείς Λαός πεθαίνει από
τις συνέπειες μίας οικονομικής κρίσης. Φέτος η Πατρίδα μας εορτάζει την 196η Επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821. Εμείς οι Έλληνες οφείλουμε όχι μόνον τιμή και σεβασμό εις τους ήρωες του 21, αλλά
και την έμπρακτη απόδειξη και Ιερό Όρκο ότι τώρα θα υπερασπισθούμε την Πατρίδα μας κατά της
νέας κατοχής, με κάθε μέσο και προς πάσα κατεύθυνση. Με το Λάβαρο των Αγωνιστών του 21, για να
ξαναβρούμε τον εαυτόν μας και την αξιοπρέπειά μας.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις
την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Ιστορία και
Πολιτιστική κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της
Γερμανίας και επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΙΟΥ

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά
το λείψανο της Αγίας Ελένης
Για πρώτη φορά το ιερό λείψανο της Αγίας Ισαποστόλου Ελένης,
μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα βγει εκτός Βενετίας,
όπου φυλάσσεται, για να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Μεταφέρθηκε
εκεί από την Κωνσταντινούπολη το 1211 μ.Χ.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ- 27 Mαρτίου 2017
Με αφορμή τη συμπλήρωση
80 χρόνων του έργου της
Αποστολικής Διακονίας της
Εκκλησίας της Ελλάδος, με
την ευλογία και την έγκριση
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
και της Ιεράς Συνόδου, το ιερό
λείψανο θα μεταφερθεί στην
Αθήνα την Κυριακή 14 Μαΐου,
μαζί με τμήμα του Τιμίου
Ξύλου με τα Αχραντα Πάθη του
Χριστού. Το ιερό λείψανο και
το τίμιο ξύλο θα εκτεθούν σε
προσκύνημα στον ιερό ναό της
Αγίας Βαρβάρας, στον ομώνυμο
δήμο της Αττικής μέχρι τις 15
Ιουνίου.
Μητροπολιτικό κέντρο
Για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
με την υποδοχή του λειψάνου
αναδεικνύεται η πνευματική
και πολιτιστική ταυτότητα της
Ευρώπης, διότι Ευρώπη χωρίς
τη χριστιανική παράδοση και πίστη που την οικοδόμησε, δεν δύναται να
υπάρξει. Ουσιαστικά ο κ. Ιερώνυμος αναλαμβάνει έναν ρόλο ανάδειξης της
πατρίδας μας σε μητροπολιτικό κέντρο της Ευρώπης.
Η υποδοχή θα γίνει μπροστά από το Δημαρχείο Αιγάλεω από τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλου. Οπως την άνοιξη του 2015 με το ιερό λείψανο της Αγίας
Βαρβάρας, έτσι και τώρα κάποιοι μιλούν για εμπορευματοποίηση των
ιερών λειψάνων, άλλοι κάνουν λόγο για το κόστος του εγχειρήματος, ενώ
ορισμένοι σημειώνουν ότι πρόκειται για λείψανο και όχι για σκήνωμα, όπως
είχε αρχικά αναφερθεί.
Η ανταπόκριση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο σχετικό αίτημα της
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, «δείχνει την πολύ
καλή σχέση των δύο Εκκλησιών, σε επίπεδο πολιτιστικής συνεργασίας»,
αναφέρει στο «Εθνος» ο γενικός διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας,
επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος.
Τέσσερα μεγάλα γεγονότα στα
οποία πρωταγωνίστησαν ο Μέγας
Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη
σφράγισαν την Ιστορία της Ευρώπης και
διαμόρφωσαν την Ιστορία του κόσμου
γενικότερα. Πρόκειται για την απόφαση
του Διατάγματος των Μεδιολάνων, το
313, που κηρύσσει την ανεξιθρησκία
και παύει τους διωγμούς κατά των
Χριστιανών, την απόφαση για μεταφορά
της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας
από την Παλαιά στη Νέα Ρώμη, την
Κωνσταντινούπολη, για τη σύγκληση της
Α΄ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου το
325, η οποία καταδίκασε τον Αρειανισμό,
και την εύρεση του Τιμίου Σταυρού
στους Αγίους Τόπους. Γι’ αυτό άλλωστε
η Εκκλησία τους ανακήρυξε «Αγίους και
Ισαπόστολους».
Επίσης, ποιος μίλησε για “υποδοχή
με τιμές αρχηγού κράτους”; Για να
είμαστε σοβαροί, η έκφραση αυτή
χρησιμοποιείται από την πολιτική ηγεσία
για ανθρώπινα πρόσωπα και όλο αυτό
δεν εκφράζει το πνεύμα της Εκκλησίας».

Ο επίσκοπος Αγαθάγγελος στη
Βενετία με το ιερό λείψανο
της Αγίας Ελένης. Επειδή η
παράδοση των Δυτικών είναι
να εμφανίζουν τα ιερά λείψανα
ενδεδυμένα, γι' αυτόν τον λόγο η Επίσης, ο επίσκοπος μάς εξηγεί ότι
ενημέρωσαν -και όχι όπως έχουν
Αποστολική Διακονία προσέφερε
γράψει κάποιοι ότι κάλεσαν- όλους τους
ένα επιβλητικό πορφυρό
Ευρωπαίους ηγέτες, όπως και όλους τους
βυζαντινό ένδυμα.Το αρχικό είναι ευρωβουλευτές για τη μεταφορά του
βενετσιάνικο στα χρώματα της λειψάνου της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα.
ώχρας
Πνευματικές αντιστάσεις
«Ο λαός μας μ’ αυτό τον τρόπο δείχνει ότι διαθέτει πνευματικές
αντιστάσεις. Δείχνει στους Ευρωπαίους συμπολίτες του μια άλλη
κληρονομιά, μια άλλη παράδοση την οποία θέλουμε να μοιραστούμε για να
μπορέσουμε να αντέξουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Και για
να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του πρωθυπουργού όταν έγιναν τα εγκαίνια
στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος “ο πολιτισμός είναι εθνικό κεφάλαιο”. Αυτό
το εθνικό κεφάλαιο θέλουμε να το κάνουμε οικουμενική κληρονομιά.
Κανένας δεν επιβαρύνεται μέσα απ’ αυτό το εγχείρημα. Το αεροπλάνο για
τη μετακομιδή προέρχεται από ιδιωτική πρωτοβουλία και συγκεκριμένα
από τον κ. Μουζενίδη της Ellinair. Τα άλλα είναι κάποια βασικά έξοδα
που αναλαμβάνει η Αποστολική Διακονία. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει πολύ
μεγάλη προσέλευση του κόσμου, όπως έγινε και με την Αγία Βαρβάρα κι
αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι ο κόσμος έχει ελπίδα», καταλήγει.
Η προστάτιδα των χριστιανών που βρήκε τον Τίμιο Σταυρό
Η Αγία Ελένη είναι η πρώτη χριστιανή Αυτοκράτειρα. Το ιερό λείψανο
αποτέλεσε αντικείμενο αναγνωρίσεως το 1929. Είναι λείψανο που το πήραν
μεν οι Σταυροφόροι, αλλά το πήραν από ‘μάς, από την Κωνσταντινούπολη.

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ (από σελίδα 10)

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

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η 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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ξεκάθαρος ο Κοτζιάς: Το Κυπριακό
Ο 52χρονος Καλίντ Μασούντ θα λυθεί μόνο εάν φύγει
είναι ο άνθρωπος που
ο τουρκικός στρατός από το νησί
αιματοκύλησε το Λονδίνο
Πηγή:Tribune.gr 23 Μαρτίου 2017
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΡΙΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι η Κύπρος δεν είναι ένα κράτος το οποίο
τώρα δημιουργείται, όπως συνέβαινε τα έτη 1959-1960.

Ο Καλίντ Μασούντ είναι τελικώς ο μακελάρης της γέφυρας του Ουέστμινστερ,
όπως αποκάλυψαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι βρετανικές αρχές.
Πηγή :ΕΘΝΟΣ On Line 23 Μαρτίου 2017
Ο Μασούντ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και είχε καταδικαστεί για
επιθέσεις, παράνομη κατοχή όπλων αλλά και αδικήματα διαταραχής της δημόσιας
τάξης.
Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο Μασούντ δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για
συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ούτε για κάποιο άλλο έγκλημα που πιθανώς
να σχετίζεται με ακραίες ισλαμιστικές ομάδες.
Ο 52χρονος άντρας γεννήθηκε στο Κέντ της Βρετανίας και τα τελευταία χρόνια
κατοικούσε στην περιοχή West Midlands.
Ο Μασούντ καταδικάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1983 για φθορά ξένης
περιουσίας ενώ η τελευταία φορά που πέρασε από τις δικαστικές αίθουσες ήταν τον
Δεκέμβριο του 2003 για παράνομη κατοχή μαχαιριού.
Η ανακοίνωση της Σκότλαντ Γιάρντ αναφέρει, παράλληλα, ότι ο 52χρονος
κυκλοφορούσε με αρκετά ψευδώνυμα.
Το βρετανικό Sky News αναφέρει ότι κάποτε ο 52χρονος είχε δηλώσει ότι είναι
καθηγητής Αγγλικής, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από τις αρχές.
«Έμοιαζε καλός άνθρωπος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρίες…»
«Είμαι σοκαρισμένη. Ήταν καλή οικογένεια, πολύ μετρημένη. Αυτός ήταν πολύ
ήρεμος. Όταν είδα τις φωτογραφίες στην τηλεόραση ήξερα με μιας ότι είναι ο άντρας
που έμενε εδώ. Ηταν παντρεμένος με μια νεαρή Ασιάτισσα και είχαν ένα μικρό παιδί
που πήγαινε στο σχολείο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε τον μακελάρη η Ιγουόνα
Ρόμεκ, πρώην γειτόνισσα του 52χρονου Καλίντ Μασούντ.
«Έμοιαζε καλός άνθρωπος. Τον έβλεπα έξω στον κήπο. Δεν είχε προκαλέσει ποτέ
φασαρίες» δήλωσε η 45χρονη, που ζούσε επί 12 συναπτά έτη στην ίδια γειτονιά με το
δράστη.
Η Ρόμεκ, που εργάζεται σε εργοστάσιο του Μπίρμινχαμ, είπε στην βρετανική
εφημερίδα Guardian ότι η οικογένεια μετακόμισε από την περιοχή πριν από μερικούς
μήνες χωρίς να αποχαιρετήσει κανέναν στη γειτονιά.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αστυνομικοί έκαναν «έφοδο» στο παλαιό σπίτι του δράστη,
όπου πλέον κατοικούν νέοι ένοικοι.
«Άκουσα χτυπήματα και φωνές. Τους φώναζαν να ανοίξουν την πόρτα. Ήταν λίγο
τρομακτικό… Ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από το σπίτι και άντρες με λευκές
στολές ήταν στην πόρτα…» είπε η ίδια.

Νοικιασμένο το όχημα της επίθεσης
Η εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων Enterprise Holdings ανακοίνωσε σήμερα ότι το
όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση είναι ένα από τα δικά της.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη
τραγική επίθεση στο Λονδίνο χτες το απόγευμα είναι ένα από τα δικά μας» δήλωσε
ο εκπρόσωπος της εταιρίας, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε από το γραφείο στο
Μπίρμινχαμ.
«Ένας υπάλληλος της εταιρίας είδε την πινακίδα κυκλοφορίας και αντελήφθη ότι
ήταν ένα από τα δικά μας οχήματα. Προχωρήσαμε και σε άλλους ελέγχους για να
το επιβεβαιώσουμε και αμέσως μετά επικοινωνήσαμε με τις αρχές. Συνεργαζόμαστε
πλήρως με τις αρχές και θα συνδράμουμε στην έρευνα με όποιον τρόπο μπορούμε»
τόνισε ο εκπρόσωπος.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη
Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση που
σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο κέντρο του Λονδίνου, με τους τέσσερις νεκρούς
και τους 29 τραυματίες.
Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων AMAQ, που πρόσκειται στην
τζιχαντιστική οργάνωση, σημειώνοντας ότι ο ISIS βρίσκεται πίσω από το χτύπημα έξω
από το βρετανικό κοινοβούλιο.

»Η Κύπρος είναι μέλος
των Ηνωμένων Εθνών και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κανένα τρίτο κράτος δεν έχει
το δικαίωμα να επεμβαίνει
εκεί.
»Η Τουρκία πρέπει να
σέβεται το διεθνές δίκαιο και
να αποσύρει τα στρατεύματά
της», τονίζει ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς
σε συνέντευξή του στη
γερμανική εφημερίδα Die
Welt.
Ο Ν. Κοτζιάς για ακόμα μία
φορά καθιστά σαφές ότι το
Κυπριακό πρόβλημα εντοπίζεται στην εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της
Κύπρου από τον τουρκικό στρατό.
«Η Άγκυρα παραβίασε τις Συμφωνίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης, οι οποίες
προέβλεπαν ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις -δηλαδή η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία και η
Τουρκία- πρέπει να συμφωνούν κοινές ενέργειες κατόπιν κοινών συνομιλιών.
»Η Τουρκία ενήργησε μονομερώς και κατέλαβε το βόρειο τμήμα του νησιού. Και
φυσικά δεν παρέμεινε μόνο λίγες μέρες, αλλά στο μεταξύ έχουν περάσει 43 χρόνια»,
επισημαίνει στη συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών.
«Το σύστημα των εγγυητριών δυνάμεων πρέπει να καταργηθεί»
Κατά τον Ν. Κοτζιά η λύση του Κυπριακού έγκειται στην εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής ασφάλειας και δικαιωμάτων στις τρεις μικρές μειονότητες (Αρμένιοι,
Μαρωνίτες και Λατινοκαθολικοί) και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και
στο να δοθεί στην ελληνοκυπριακή κοινότητα η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και
δικαιώματα.
«Ασφάλεια για τους Ελληνοκυπρίους σημαίνει αποχώρηση του τουρκικού στρατού
και τερματισμός κάθε μορφής εγγυητικών δικαιωμάτων, τα οποία να επιτρέπουν στην
Τουρκία να επεμβαίνει στην Κύπρο.
»Ο τουρκικός στρατός πρέπει να φύγει. Το σύστημα των εγγυητριών δυνάμεων
πρέπει να καταργηθεί. Θέλουμε ένα ομοσπονδιακό σύστημα που θα δημιουργεί ίσα
δικαιώματα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.
Η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων θα μπορούσε να γίνει σταδιακά.
Ο Ν. Κοτζιάς επικαλέστηκε ως υπόδειγμα την απόσυρση του σοβιετικού στρατού από
την Ανατολική Γερμανία, η οποία διήρκεσε συνολικά τέσσερα χρόνια.
Αποσαφήνισε δε ότι «για την επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να οριστεί μία ρήτρα
λήξης ισχύος (sunset clause), η οποία θα καθορίζει σαφώς ότι μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα θα πρέπει σε συγκεκριμένη ημέρα να έχει εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα του
νησιού και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης».
Ερωτηθείς για τον ρόλο που διαδραματίζει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν
στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, με δεδομένο ότι βρίσκεται υπό την πίεση
των Τούρκων εθνικιστών, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «είναι μια μεγάλη
προσωπικότητα» καθώς «έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της Τουρκίας
και οδήγησε σε άνοδο την τουρκική οικονομία».
Δυστυχώς όμως «σήμερα δεν συμπεριφέρεται ανάλογα».
Ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε την ελπίδα ότι «τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν
υιοθετηθεί στην Τουρκία μετά την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο θα αλλάξουν
μετά το δημοψήφισμα για τη συνταγματική μεταρρύθμιση στα μέσα Απριλίου».
Η Ελλάδα εξαρχής καταδίκασε απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος,
«αλλά επίσης είπαμε ότι για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι η υπεράσπιση των
δημοκρατικών αρχών και όχι τα συμφέροντα μεμονωμένων προσώπων».
Αναφορικά με το προσφυγικό πρόβλημα, ο Ν. Κοτζιάς έθεσε ως αναγκαία
προϋπόθεση για την επίλυσή του την αντιμετώπιση των αιτιών των προσφυγικών
ροών και όχι μόνο των συνεπειών τους.
«Οι αιτίες είναι οι πόλεμοι στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και σε άλλες χώρες. Ως
παλιός αριστερός, μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει αντιπολεμικό
κίνημα στην Ευρώπη, όπως τότε με τον πόλεμο στο Βιετνάμ», είπε.
Ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ΕΕ
είναι ότι δεν έχει στρατηγική διαχείρισης κρίσεων. Υπάρχουν χώρες που προσπαθούν
και επιδεικνύουν αλληλεγγύη, όπως η Γερμανία. Και υπάρχουν χώρες που επιδιώκουν
μία Ευρώπη à la carte και ενδιαφέρονται μόνον για τα πλεονεκτήματά της.
»Όμως οι κοινές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται από κοινού. Διαφορετικά, η
Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει».
Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από τις χώρες της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
«Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν από εμάς πολύ λίγους πρόσφυγες και
η υποστήριξη που δόθηκε για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου είναι μόνο ένα
κλάσμα αυτού που είχαν υποσχεθεί.

Επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, το πρακτορείο αναφέρει πως ο δράστης της επίθεσης
είναι ένας στρατιώτης του Ισλαμικού Κράτους και «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε
μετά το προσκλητήριο να πληγούν πολίτες χωρών του διεθνούς συνασπισμού που
πολεμά τους τζιχαντιστές».

»Η Ελλάδα έδειξε σε σχέση με την υποδοχή των προσφύγων μεγάλη ανθρωπιά.
Αλλά ένα νέο κύμα προσφύγων το φετινό καλοκαίρι θα μας έθετε υπό μεγάλη πίεση.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο ακραίο όριο των δυνατοτήτων της», είπε ο υπουργός
Εξωτερικών.
Σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ νέου εφαρμογή των
κανόνων του Δουβλίνου και την επαναπροώθηση προσφύγων στην Ελλάδα, ο Νίκος
Κοτζιάς υπογραμμίζει:

Το σενάριο της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας» ήταν αυτό που εξέταζαν εξαρχής οι
βρετανικές αρχές, καθώς τόσο ο τρόπος που έγινε η επίθεση όσο και το γεγονός
ότι σημειώθηκε ακριβώς έναν χρόνο μετά τα φονικά χτυπήματα των Βρυξελλών
συνηγορούσαν σε κάτι τέτοιο.

«Υπάρχουν ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη νότια Ιταλία και την Ελλάδα ως κλειστά κουτιά, στα οποία θα
μπορούν να αποθηκεύουν τους πρόσφυγες. Αυτός όμως δεν είναι ευρωπαϊκός τρόπος
σκέψης».
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ :του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ (από σελίδα 13)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ
ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΜΑΣ ΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΠΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΣΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ!

The Amazing Story of the Greek
Community of San Andres in Peru
By Stratos Doukakis-In 1880, during the war between Peru and Chile, the following
events occurred in San Andres, a small village on the Pacific coast of Peru.
In a bloody
incursion
of the Chileans in the
San Andres
of Peru, the
Chileans
began the
indiscriminate murder of the
entire population of
the town.
Among the
Peruvians
were seven
Greek
merchant
mariners.
During their travels to the west coast of the Americas they had come to like Peru and
decided to stay behind in San Andres leaving their ship. Some of them married local
Peruvian women and started new families.
When the murderous incursion of the Chileans occurred, all the Greeks gathered in
one house, presumably with their in-laws and friends, locked the doors, and in anguish
waited out the invasion, not knowing what was in store for them. The Chilean soldiers
completely wiped out the residents of San Andres, but did not go near the house with
the Greek flag on it!
The descendants of those seven Greek sailors, now of the 6th, 7th and some of the 8th
generation, numbering approximately 650, constitute the Greek Community (Colonia
Griega) of San Andres Peru. There are approximately 1000 Greeks in Lima Peru. Most
of them have never been to Greece. Every year they celebrate/commemorate the day
when the lives of their ancestors were spared, but also they celebrate several other
Greek days – March 25th, October 28th, Easter, etc.
Names like Komninos, Gikas, Papafavas, Falkonis, and Constantinou are the most
common in San Andres. Some of them don’t look Greek in appearance. The grandmother in the wheelchair in the video referenced below certainly does not have Greek
looks. But when they hand her the Greek flag to hold prior to hoisting it on the flag
pole, she clutches it with such emotion shouting “mi sangre, mi sangre” (my blood!,
my blood!).
Watch the video: Βλέπετε Βίντεο:
http://world.greekreporter.com/2014/05/20/the-amazing-story-of-the-greek-community-of-san-andres-in-peru/

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 Η ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ZHTΩ Η Κύπρος μας!

Η

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) ήταν
οργάνωση των Ελληνοκυπρίων που έδρασε κατά την χρονική
περίοδο 1955-1959 για την ελευθερία της Κύπρου από
την Βρετανική κυριαρχία, εθνική αυτοδιάθεση και την ένωσή της με
την Ελλάδα. Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955 με
εκρήξεις βομβών στις κυριότερες πόλεις της Κύπρου και αιφνιδίασε
τις Βρετανικές Αρχές αλλά και τον Κυπριακό λαό. Την ίδια μέρα
κυκλοφόρησε το πρώτο φυλλάδιο του Αρχηγού της ΕΟΚΑ για το
σκοπό του Αγώνα.
Οι νέοι, μαθητές και εργαζόμενοι, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο
στον Αγώνα με τα ηρωικά κατορθώματα τους. Μερικοί φοιτητές
του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευμένοι στη χρήση των όπλων,
διέκοψαν τις σπουδές τους, πήγαν στην Κύπρο και εντάχθηκαν στην
ΕΟΚΑ. Ο Κυβερνήτης Άρμιτεϊτζ, εφαρμόζοντας το νόμο της 15ης
Ιουλίου 1955 για προσωποκράτηση ατόμων χωρίς δίκη, έστειλε
αρκετούς Κυπρίους στα κρατητήρια. Η ΕΟΚΑ, ενισχυόμενη συνεχώς
με νέα μέλη, έπληττε με επιτυχία τις δυνάμεις ασφαλείας.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
“ΠΑΡΘΕΝΩΝ”
3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΟΙΗΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
7ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Library Champions
Χριστίνα Γαλιάνδρα

ΠΛΗΓΩΜΕΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ
‘Α ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ
‘Β ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Πληγωμένες αγάπες
Πληγωμένες αγάπες
μες στους δρόμους γυρνούν /
Τους μιλάς δε μιλάνε
τις κοιτάς δεν κοιτούν.
Θε μου πόσο φοβάμαι /
Ματωμένες γυρνούν.
Στα σοκάκια των πόνων
γιατρειά που θα βρούν .
Θε μου άραγε ξέρουν
πως δακρύζω για αυτές
ή στο άδικο τρέχει
της καρδιάς ο δρομεύς.
Με ένα πρέπει στα χέρια
να πεθαίνει αργά

απ την πόρτα μου πάλι
θα περάσουν ξυστά.
Σα σκιά θα διαβούνε
με το στόμα πικρό
με τα μάτια γεμάτα
μοναξιάς δειλινό.
Θε μου πόσο φοβάμαι /
Ματωμένες γυρνούν.
Στα σοκάκια των πόνων
γιατρειά που θα βρούν .
Θε μου άραγε ξέρουν
πως δακρύζω για αυτές
ή στο άδικο πάλι
θα πονάω σαν χτες.

Γεώργιος Σουρής – Ο Ρωμηός στον παράδεισο
Θεούλη μου, τί σου ‘λθε νὰ μ’ ἁγιάσεις;
νομίζεις πῶς θὰ μ’ ἔμελλε καθόλου,
ἂν ἤθελες κι ἐμένα νὰ κολάσεις
καὶ μ’ ἔστελνες παρέα τοῦ διαβόλου;

Μὰ ὅλα ἐδῶ εἶναι τακτικά,
ὁ οὐρανὸς Θεὸ ἐσένα ξέρει,
καὶ δὲ μιλοῦν πολιτικά!
Ἐδῶ ποὺ μ’ ἡσυχία ὅλοι ζοῦνε,
γιὰ μένα εἶναι κόλαση μεγάλη,
πολιτικὰ τ’ αὐτιά μου ἂς ἀκοῦνε,
κι ἂς εἶμαι καὶ στὴ κόλαση, χαλάλι!
Ἂν εἶχες εἰς τὸ νοῦ νὰ μὲ κολάσεις,
καὶ μ’ ἔφερες κοντά σου γιὰ ποινή,

After a very successful project in
2016, the Langley Libraries are
launching their next Library Champions Project group. The Library
Champions Project is managed by
NewToBC and funded by Immigration, Refugees, and Citizenship
Canada. To date, over 800 new
immigrants have been trained to be
Library Champions. These volunteers have gone into their communities and reached another 56,000 new
immigrants.
Library Champions are trained to
conduct outreach to other new immigrants. After their training, they
develop an outreach plan based on
their personal goals, interests, and
schedules. The plans include sharing
information with friends, family,
colleagues and community members. The volunteers also give group
presentations, speak with community agencies, and use social media.
The project requires a three-month
volunteer commitment. To be eligible, a person must be a permanent
resident, but not yet a Canadian
citizen. They must be 19 years or
older, and they must be enthusiastic
about both libraries and volunteering in their community. A certain
level of English comprehension is
also required.
Benefits from participation include
gaining Canadian volunteer work
experience and references, improving communication skills, making
new friends, and helping other new
immigrants. In addition, a Library
Champion will discover amazing
programs and services at libraries
and learn about the resources available both in the libraries and in the
broader community.

Μ’ ἀρέσει ὁ Παράδεισος, ἀλήθεια,
χωρὶς δουλειὰ σκοτώνω τὸ καιρὸ
βλέπω ἁγίους γύρω μου σωρό,
διαβάζω συναξάρια, παραμύθια,
κι ἀκούω καὶ τραγούδια θεϊκά,
μά, ἔλα ποῦ δὲν ἔχετε συνήθεια,
νὰ λέτε κι ἕνα δυὸ πολιτικά!
Σὺ κυβερνᾷς γιὰ πάντα μὲ γαλήνη
κι ὥρα ἀπ’ τὸ θρόνο σου δὲ πέφτεις…
Ἂς ἦταν δυνατὸν Θεὸς νὰ γίνει
καὶ ἄλλος σὰν ἐσένα, λίγο ψεύτης,
νὰ μοιρασθεῖ τῶν οὐρανῶν τ’ ἀσκέρι,
νὰ πᾶνε καὶ μ’ ἐκεῖνον οἱ μισοί,
νὰ ‘ρχεται αὐτός, νὰ πέφτεις σύ,
νὰ γίνεται λιγάκι νταραβέρι…

Project:
A Wonderful
Volunteer
Opportunity for
Newcomers

νά! κόλαση γιὰ ‘μὲ ἀληθινή…
Μά, φθάνει πιά, Θεέ μου, μὴ μὲ σκάσεις,
καὶ διῶξε μὲ στὸ λέω παστρικά,
γιατί ἀλλιῶς στιγμὴ δὲ θὰ
‘συχάσεις…
Μονάχος θὰ μιλῶ πολιτικά!

Ο Γεώργιος Σουρής (2
Φεβρουαρίου 1853 – 26
Αυγούστου 1919) ήταν ένας
από τους σπουδαιότερους
σατιρικούς ποιητές
της νεότερης Ελλάδας, έχοντας
χαρακτηριστεί ως «σύγχρονος
Αριστοφάνης».

Training for the project will take
place at Muriel Arnason Library
on Saturdays, for the convenience
of people who find it difficult to
participate during the week. An
information session will be held
on Saturday, March 11, from 11
am to 12:30 pm. There will be four
training sessions in April, and the
program will end in the first week
of July. Any City of Langley or
Township of Langley resident who
is a permanent resident and over 19
can participate in the program.
For more information and registration details, go to www.
librarychampions.ca, or call Muriel
Arnason Library at 604-532-3590.
The library is located at 20338 - 65
Avenue, Langley.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Ο ΛΥΠΟΠΟΤΑΜΟΣ
Συγγραφέας: Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Ο μικρός ιπποπόταμος, ήταν πολύ λυπημένος.
Ρουφούσε μάγουλα και κοιλιά, όμως παρέμενε
χοντρούλης. Φυσούσε και ξεφυσούσε όλο θλίψη.
Ήταν ένας κανονικός λυποπόταμος. Μια μέρα,
αποφάσισε να φύγει για να ψάξει να βρει τον
λεπτό εαυτό του. Στο ταξίδι του συνάντησε έναν
ελέφαντα κι έναν ρινόκερο. Τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά με κάτι
κοινό: ανασφάλεια για την εμφάνισή τους.
Μαζί λοιπόν κι οι τρεις ρώτησαν, δοκίμασαν και προσπάθησαν να γίνουν
όμορφοι. Και τα κατάφεραν. Δεν χρειαζόταν να αδυνατίσουν, ούτε να
μικρύνουν τα αυτιά, ούτε και να εξαφανίσουν το κέρατο από τη μύτη τους.
Όμορφοι ήταν από την αρχή.
Μέσα από αυτή την ευφάνταση ιστορία φιλίας, μαθαίνουμε πως αν
αγαπάμε αυτό που είμαστε, με τα ελαττώματα και τα προτερήματά μας,
τότε εκτός από εμάς, όμορφη θα είναι και η ζωή μας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΜΑΖΟΝΑ
Συγγραφέας: Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Δύσκολο να είσαι παιδί. Και πιο δύσκολο
ακόμα να έχεις για μαμά μια αγωνίστρια που
δεν της αρέσουν ο πριγκίπισσες. Ούτε οι
πύργοι, ούτε οι άμαξες, ούτε και οι νεράιδες.
Οι Απόκριες πλησιάζουν και η Δανάη θέλει
να ντυθεί φέτος Πριγίπισσα Ηλιαχτίδα. Κάτι
συμβαίνει και καταλήγει Αμαζόνα της φωτιάς.
Πηγαίνει στο πάρτι και συναντά ένα αγόρι
ντυμένο άλογο ουράνιο.
Είναι από εκείνες τις ιστορίες που μας δείχνουν
πως μια ατυχία μπορεί τελικά να οδηγεί σε
όμορφους προορισμούς. Ίσως να είναι η ευκαιρία για μια αληθινή και
παντοτινή φιλία, χωρίς περιορισμούς.
Ένα τρυφερό βιβλίο που μιλά με χιουμοριστικό τρόπο για τα στερεότυπα.
Ένα κορίτσι κι ένα αγόρι μάς θυμίζουν πως δεν υπάρχουν αγορίστικα και
κοριτσίστικα παιχνίδια και συμπεριφορές. Όλα είναι στο μυαλό μας. Των
μεγάλων, κυρίως, όχι των μικρών.

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

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

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

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

SPRING IS HERE AND THAT MEANS GETTING THOSE
HOME REPAIRS TAKEN CARE OF: BBB’s TOP 10 TIPS ON
HIRING A CONTRACTOR
Vancouver, BC - The winter season,
for the most part, has come and gone
for another year and your property
may have taken a beating since last
October. Now that spring is in the
air (technically) that means it may
be time to start thinking about the
upkeep of your home and yard.
Getting a jump on it now may not be
a bad thing as service providers start
booking jobs and getting busy.
“From furnace inspection, roof and
window replacement to yard maintenance, there is a lot to consider
when dealing with your home,” says
Evan Kelly, Senior Communications
Advisor for BBB serving Mainland
BC.
“We just want homeowners to
do their own due diligence when
putting more money into their
property.”
BBB’s Top 10 things to consider
when hiring a contractor:
1. Ask at least three companies for
bids based on the same requirements. Discuss the bids in detail
with each contractor and ask them
about variations in pricing. The lowest-priced bid may not be the best.
2. Use BBB’s Request A Quote
program. This makes it easy for consumers to secure three quotes in

a timely fashion.
3. Get estimates and contracts in
writing on company letter head.
. Get any verbal promises in writing.
Make sure the contract includes the
start date and expected completion
date.
5. Do not fall for high-pressure sales
tactics and be wary of unsolicited
door-to-door sales.
6. Avoid cash deals as a way to not
pay tax. This is a deceptive practice
and you may not have a fall back if
things go wrong.
7. Ask about the company’s
insurance. Does it carry worker’s
compensation, property damage and
liability insurance? Ask for proof of
insurance or for the name of an insurance agent you can call to verify
the coverage.

10. Don’t pay the
entire amount due
until the work is
completed and you are
satisfied. Be careful
if a contractor wants
to be paid in full up
front. In some cases,
a contractor may need
a down payment to
cover materials. But
the bulk of the money
should not be due until
the work is complete.
A 10 to 15 percent
deposit is typical. If
the contractor requires
more, make sure you
understand why.
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Ο Γιώργος Πετροπαυλής, η οικογένειά του και το προσωπικό της επιχείρησής
του εύχονται στους πελάτες και σε όλο τον Ελληνισμό,

Καλό Πάσχα -Καλή Ανάσταση
Happy Easter

Bonus Tip:
1. Always check a
company’s BBB
Business Profile at
www.bbb.org

8. Ask whether the contractor
is licensed for the type of work
you need. Does the firm meet the
bonding requirements of your city or
province?

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

9. Check with local authorities to
find out whether permits are needed.
The contractor should be aware of
any permits or inspections that may
be required.

Zorbas Bakery & Foods Ltd
7173 BULLER AVENUE
V5J 4S1 Burnaby
British Columbia
Tel:(604) 439-7731 Fax:(604) 439-0525
www.zorbafoods.com

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

Κ Α ΛΟ Π Α Σ Χ Α
ΚΑΙ
Κ Α Λ Η Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η

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

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

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχοντα
στους πελάτες και σε όλη την παροικία μας

Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση

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
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HELLENIC COMMUNITY OF
VANCOUVER, B.C.
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C. V6J 4A2
Tel: (604) 266-7148
www.helleniccommunity.org/

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους και
σε όλη την ομογένεια.

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά
το λείψανο της Αγίας Ελένης
(Συνέχεια από σελίδα 12)

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
“OMEROS” Hellenic Canadian
Assotiation of Attica & Aegean
Islands of B.C.
130-4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.

Ο Πρόεδρος και
το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειες, και σ’ όλη
την παροικία μας

Καλό Πάσχα , Καλή
Ανάσταση

και καλά τσουγκρίσματα...!

Η μία λειψανοθήκη είναι ανθρωπόμορφη αργυρή κεφαλή με στέμμα, η
οποία παρουσιάζει το πρόσωπο κεκοιμημένης γυναικός και εμπεριέχει
εντός αυτής τμήμα της κάρας. Η δεύτερη μεταλλική λειψανοθήκη έχει
σχήμα ανθρώπινου σωματότυπου που εμπεριέχει στο εσωτερικό λείψανα
της Αγίας αριθμημένα και σφραγισμένα. Επειδή η παράδοση των Δυτικών
είναι να εμφανίζουν τα ιερά λείψανα ενδεδυμένα, γι’ αυτόν τον λόγο η
Αποστολική Διακονία προσέφερε προς τιμήν της ένα επιβλητικό πορφυρό
βυζαντινό ένδυμα. Σημειώνεται ότι το αρχικό ένδυμα της Αγίας Ελένης
είναι στα χρώματα της ώχρας και είναι βενετσιάνικο.
Στα Ιεροσόλυμα
Η Αγία Ελένη, που διακρίθηκε για το τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο,
συνδέεται με την εύρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα και ο
ελληνικός λαός έχει συνδέσει πλήθος παραδόσεων μαζί της, στη Μικρά
Ασία, την Κύπρο, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Τήλο, στο Καστελόριζο, στη
Νάξο, την Πάρο.
Ο μυρωδάτος και χιλιοτραγουδισμένος βασιλικός, το πολυαγαπημένο
φυτό της πατρίδας μας, συνδέεται με τον Τίμιο Σταυρό και την Αγία. Η
παράδοση αναφέρει ότι όταν η Αγία Ελένη είχε φτάσει στα Ιεροσόλυμα,
δεν ήξερε πού να σκάψει για να βρει τον Σταυρό. Καθώς βάδιζε
προβληματισμένη, μύρισε ένα υπέροχο άρωμα. Ψάχνοντας να δει από πού
προέρχεται η εξαίσια ευωδία, εντόπισε ένα μέρος όπου ήταν γεμάτο από
πράσινους θάμνους. Τότε κατάλαβε ότι έπρεπε να σκάψει σ’ αυτό το σημείο
και εκεί βρήκε τον Σταυρό του Χριστού. Από τότε το ταπεινό αυτό φυτό
ονομάστηκε «βασιλικός», επειδή φύτρωσε στο σημείο που σταυρώθηκε ο
Βασιλεύς του κόσμου και επειδή οδήγησε τη βασίλισσα Αγία Ελένη να βρει
το αιώνιο τρόπαιο των χριστιανών, τον Τίμιο Σταυρό. Η προστάτιδα των
χριστιανών Αγία Ελένη κοιμήθηκε το 328 μ.Χ. σε ηλικία 80 ετών.
ΜΑΡΙΝΑ ΖΙΩΖΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ανατολικού Βανκούβερ
καλωσορίζει δύο νέα μέλη της, τον Σύλλογο Aττικής και
Νήσων του Αιγαίου «ΟΜΗΡΟΣ» και τον Σύλλογο Ελλήνων
Βορείας Ελλάδος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Πώς βλέπουν την έννοια του Θεού
οι μεγαλύτερες θρησκείες που
υπάρχουν στον πλανήτη αυτή
τη στιγμή.
Χριστιανισμός: Υπάρχει ένας Θεός και δημιούργησε τον κόσμο
όπως περιγράφεται στη Γένεση. Είναι αιώνιος, παντοδύναμος,
παντογνώστης, πάνσοφος και καλοκάγαθος. Ένα από τα πλέον
περίπλοκα στοιχεία του χριστιανισμού είναι η τριαδικότητα του
Θεού (Πατήρ- Υιός- Άγιο Πνεύμα), ο οποίος έχει μία ουσία, αλλά
τρεις υποστάσεις. Το θέμα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο
εκτενούς ανάλυσης και θεολογικών διαφωνιών, που πολλές φορές
έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ρήξεις.
Ιουδαϊσμός: Η εβραϊκή αντίληψη για τον Θεό παρουσιάζεται στην
προσευχή Σεμά: «Ο Κύριος είναι ο Θεός μας, ο Κύριος είναι ένα».
Οι Εβραίοι λατρεύουν έναν θεό, παντοδύναμο και παντογνώστη,
το μεγαλείο του οποίου δεν μπορεί να περιγραφεί επαρκώς με
την ανθρώπιη γλώσσα. Ο Ιουδαϊσμός δεν πιστεύει στη φυσική
«εκπροσώπηση» ή την περιγραφή του Θεού, λόγω προβληματισμών
ότι θα θολώσει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του Θεού και της
ανθρωπότητας. Βασικό κομμάτι της Ιουδαϊκής πίστης είναι ότι ο
Θεός έχει «κλείσει συμφωνία» (διαθήκη) με τον εβραϊκό λαό στο
Σινά, μετά τη φυγή από την Αίγυπτο. Για αυτό και κάποιες φορές οι
Εβραίοι αποκαλούν τον Θεό «ελοχάι γισραέλ», δηλαδή «Θεό του
Ισραήλ».
Ισλάμ: Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένας θεός, ο Αλλάχ,
που δημιούργησε το σύμπαν και βασιλεύει σε αυτό. Είναι αθάνατος,
παντογνώστης και παντοδύναμος, αλλά επίσης δίκαιος και ελεήμων.
Μπορεί το μεγαλείο του να είναι ατελείωτο, αλλά επίσης έχει στενή
σχέση με τον καθένα ξεχωριστά, παρέχοντας καθοδήγηση και
βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται. Δεν έχει φύλο ή μορφή. Το θέλημά
του περιγράφεται στο Κοράνι, το οποίο αποκάλυψε στον προφήτη
Μωάμεθ, τον τελευταίο μιας γραμμής προφητών που περιελάμβανε
τον Αβραάμ, τον Μωυσή και τον Ιησού. Οι απεικονίσεις του
Μωάμεθ απαγορεύονται, κάτι που είχε επιτάξει ο ίδιος ο προφήτης,
καθώς φαίνεται ότι είχε γνώση του ότι εάν απεικονιζόταν το
πρόσωπό του, θα άρχιζε και η λατρεία του.
Ινδουϊσμός: Συνδυάζει τον μονοθεϊσμό και τον πολυθεϊσμό με
έναν εξαιρετικά πολύπλοκο τρόπο. Οι ινδουϊστές πιστεύουν σε
μια θεϊκή οντότητα, τον Βράχμαν, δημιουργό του σύμπαντος, που
συνδέεται με τους πάντες και τα πάντα. Για είναι δυνατή/ καλύτερη
αυτή η σύνδεση, ο Βράχμαν ενσαρκώνεται σε θεούς και θεές, που
εμφανίζονται στην ινδουϊστική τέχνη και τα ιερά κείμενα. Υπάρχουν
τρεις κεντρικές θεότητες: Ο Βράχμαν είναι ο δημιουργός, ο Βισνού
είναι ο συντηρητής/ αυτός που διαφυλάσσει, και η Κάλι είναι η
καταστροφέας.
Βουδισμός: Εν αντιθέσει με άλλες θρησκείες, δεν επικεντρώνεται
στη λατρεία ενός θεού, αλλά στην πνευματική πρόοδο του ατόμου
για να ξεπεράσει την άγνοια και τον παραλογισμό, έτσι ώστε να
εξελιχθεί σε τέλειο ανθρώπινο ον. Κεντρική φυσιογνωμία είναι
ο ιδρυτής, πρίγκιπας Σιντάρτα, που έγινε γνωστός ως Βούδας,
ο φωτισμένος. Οι βουδιστές δεν λατρεύουν τον Βούδα, αλλά τα
αγάλματα και οι απεικονίσεις του θεωρούνται έμπνευση.

Tι ειναι αγαπη;
Για την αγάπη έχουν γραφτεί
τόσα πολλά!!!
Tι ειναι αγαπη ;.
Εκ θεού πορευόμενη ή ο ίδιος ο
Θεός ;
Ενέργεια και Φως ή πράξη
εμπρόθετη, σκόπιμη και
συνειδητή ;
Είναι εγγενής ιδιότητα, με
την οποία γεννιόμαστε ή τη
μαθαίνουμε, και την κατακτούμε
ως ικανότητα σε όλη τη διάρκεια
της θνητής μεν αλλά όμορφης
και γοητευτικής Ζωής μας ;
Όμως, πάντα έλεγα μέσα μου,
δεν ξέρω αν είναι Φως κι
Ενέργεια αλλά σίγουρα είναι
Χαρά.
ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ!!!!!
Και είναι Ελευθερία.
Χαρά και Ελευθερία.
Είναι η βαθύτερή μας, Αληθινή
φύση, η Ψυχή
Ωραία θα πει κανείς.
Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με

την Χαρά και την Αγάπη;;;
Έχουν και παραέχουν!!!
Ψυχή = Θεός ο οποίος ειναι
μια «Οντότητα», “ένα Είναι”
που “δεν αλλάζει” (επομένως
άχρονη)”, κοινός για όλους
τους ανθρώπους” “είναι μικρος
που δεν μπορεί να μετρηθεί
αλλά ταυτόχρονα και άπειρα
μεγάλος” επομένως δεν έχει
διαστάσεις.
Αυτή η απώτερη Οντότητα
του Θεου είναι και αντίληψη /
συναίσθηση /συνειδητότητα,
Είναι το πραγματικό και
απώτατο υποκείμενο που έχει
εμπειρίες μέσα σε ένα άτομο.
Αυτή η απώτερη Οντότητα είναι
επίσης αίσθηση της χαράς.
Αφού η χαρά “ΕΙΝΑΙ Η
ΡΙΖΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ,
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ”.
υποφέρουμε μόνο όταν δεν
μπορούμε να ζήσουμε όπως θα
θέλαμε.
Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΧΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
“ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ” ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΥ

ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ!!!!
Και αποτελεί το έδαφος και τη
ρίζα τόσο της αγάπης όσο και
της ειρήνης.
Και τι δίνει Χαρά;;;
Μα η Αγάπη φυσικά:
Η Χαρά λοιπόν είναι Αίσθηση
Θεία.
Είναι κομμάτι της Ουσίας τόσο
της δικής μας όσο και Αυτού
Που Πάντα Ήταν και θα Είναι
Εκεί.
Η ρίζα όλης της αγάπης, της
ειρήνης και της ευτυχίας μας
βρίσκονται μέσα μας.
Εντός!!
Τις κουβαλάμε μαζί μας.
Κάθε μέρα , όλη μέρα.
Μα πώς να χαρεί κανείς σε
αυτόν τον κόσμο;;;;
Γιατί; Για ποιον λόγο;
Επειδή είμαστε Ζωντανοί,
Ζούμε, Βιώνουμε.
Δεν το επιλέξαμε, μας
χαρίστηκε!!
Δώρο !!!!!
Ε μην το περνάμε τη ζωη μέσα
στη γκρίνια, τη μαυρίλα και τη
απελπισία.
Και όχι δεν ζω στον κόσμο μου.
Στην ίδια πραγματικότητα
ζούμε. Του πολέμου,
οικονομικού και κοινωνικού.
Της ανασφάλειας και της
μεταβολής.
Χαίρομαι όμως γιατί Είμαι Εδώ
έστω και σε αυτό το δυσοίωνο
ΤΩΡΑ!!!
Αλλά Είμαι Εδώ.
Κι αυτό δεν είναι καθόλου λίγο.
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Πηγή: Today’s Smile

Greek Orthodox Community
of East Vancouver

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C.

ΠΕΝΘΗ
ΜΕΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1929-2017

Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις
26 Φεβρουαρίου 2017 ο ΜΕΝΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ο Δημήτρης Μεντάκος ήταν ένας
αγαπητός ομογενής στην ελληνική κοινότητα
του Ανατολικού Βανκούβερ και υπηρέτησε για
πολλά χρόνια στην εκκλησία και αυτός και η
σύζυγός του. Αγαπούσε την κυπουρική και για 42
χρόνια ήταν πολύ γνωστός για την καλιέργεια της
ντομάτας και για τα μεγάλα σύκα.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου την
Τρίτη 7 Μαρτίου 2017.
Στο Βόρειο Βανκούβερ ήταν γνωστός ως ο “Jimmy the Greek”.
Στην σύζυγό του Τζένη, στον γιό του (Phil) Φίλιππα, στην κόρη του
Δήμητρα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Πήτερ)
1935-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις
20 Μαρτίου 2017 Ο Παντελής
Παντελίδης σε ηλικία 82 χρόνων.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήρθε
στον Καναδά το 1956 σε ηλικία 21
χρόνων όπου εγκαταστάθηκε στο
Winnipeg. Αλλά λόγω του βαρύ
χειμώνα έφυγε ήρθε στο Βανκούβερ
και δούλεψε στο εστιατόριο του
Georgia Hotel.
Αργότερα εργάστηκε στους
κάμπους ορυχείων, Port Hardy, Nanaimo και Port McNeil,
τελείωσε την καριέρα του στο Teleflex (Capilano Engineering).
O Πήτερ ήτα καλός οικογενειάρχης και πολύ αγαπητός σε όσους
τον γνώρισαν. Αγαπούσε τον χορό και την καλή παρέα η κηδεία
του έγινε στις 28 Μαρτίου 2017 στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου –
Δημητρίου και η ταφή του στο κοιμητήριο του του Νorth Vancouver Lillooet Road.
Στην σύζυγό του Ειρήνη, οι κόρες του Julie (Θεοδώρα),Nadine
and Caterina (Chad),στα εγγόνια του Παντελής, Γιάννης, Austin,
Colby, Dylan. Siblings Mary (Nick),Ted (Popi), George (Sharon)
and Martin. Brother in Law Larry και σε όλους τους συγγενείς και
φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

New Building - Results of City
of Vancouver Board of Variance
decision.
To all members, parishioners,
Council members and friends of the
Greek Orthodox Community of East
Vancouver,
It is my pleasure to announce, that at
a meeting of the Board of Variance
of the City of Vancouver, on this
March 29, 2017:
The Board has unanimously agreed
with our requests, and the pending
development Permit application
conditions, that we can merge the
properties as they relate to our
Community, and enact the unique
condition of building a second
Structure, being the proposed new
Anex-School Building.
This is a monumental accomplishment and resulting from the hard
work of our Building Committee
and the support of our Community.
The next steps are:
-Approval of the consolidation of
the property by our Members of our
Community at the April 2 AGM via
the Special Resolution no. 1
- Procurement of building construction quotes
- Applications for Development
Permit
- Construction
-Get the kids in proper class rooms !
Regards
Konstantin Nikolaou
Greek Orthodox Community of

East Vancouver

President (604)649-2425
kostas@nikolaou.ca
www.nikolaou.ca
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
Tel: 604-732-8608

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

St. Constantine and Helen’s Greek Orthodox Church
13181 96th Ave., Surrey, BC V3V 1Y2

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο π. Κωνσταντίνος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Φιλόπτωχος
Αδελφότης, οι Δασκάλες του Ελληνικού σχολείου, η νεολαία και
ο σύλλογος ενηλίκων “Ζεστή Γωνιά”, εύχονται στα μέλη της
κοινότητας και σε όλη την παροικία

EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

160 gm

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF
SURREY & FRASER VALLEY

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

Το Δ. Συμβούλιο καλεί όλους τους ομογενείς να γιορτάσουνε
το Πάσχα με ψητά αρνιά στο προαύλιο της εκκλησίας.
Σε περίπτωση βροχής θα στηθούν σκηνές.

Το εισιτήριο είναι $20 δολλάρια το άτομο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο γραφείο
της Κοινότητας 604-496-5099

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

