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Australian Government urges
preschools to offer Modern
Greek language learning
D

espite Modern Greek being
noted to be the sixth most
spoken language across Australia, the 2016 ABS census results
show that the number of Greek
speakers across the country are
in decline.
But the government is looking
to curb the trend with preschools
across the country encouraged
to introduce the language to
children in 2018 as part of a
nationwide language program
being run by government.

Backed by $15.7 million
in funding, the Early
Learning Languages Australia (ELLA) program
is designed to engage
pre-schoolers with languages other than English
through a series of playbased apps, which are
aligned to the Early Years
Learning Framework
with Modern Greek one
of 13 languages being endorsed
by education ministers.
“The ELLA apps could encourage and ignite interest in long
term Greek language learning
and culture from a young age.
This will also support recent
activities by Greek communities in Australia to maintain
connections to language and
culture through the Speak Greek
in March campaign in 2016,” a

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 26.10.2017

spokesperson from the Department of Education and Training
told Neos Kosmos.

“For children of families with
a Greek heritage, ELLA will
provide them with the opportunity to learn the language which
they may be hearing at home,
through extended families, in
their local communities and
where there are high populations
of Greek speakers,” while for
children who are unfamiliar with
Greek language and culture, the
program will provide the opportunity for them to connect with
Modern Greek where they may
not have previously had that
opportunity.
Aside from sparking an interest
in other cultures from an early
age, research has also shown
that learning another language

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ κ. Π.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ή το πρώτο δεκαήμερο
του Δεκεμβρίου τοποθετεί την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα ο Ελληνας υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο επικεφαλής της
ελληνικής διπλωματίας δεν περιορίστηκε μόνον στον άξονα Αθήνας
- Άγκυρας, στον απόηχο και της επίσκεψής του στην Άγκυρα αλλά
εκτίμησε ότι το προσεχές διάστημα θα φέρει εξελίξεις και στα
υπόλοιπα διεθνή μέτωπα.
Συγκεκριμένα έκανε λόγο για «ευκαιρία να λυθεί η διαφορά με την
ΠΓΔΜ, το πρώτο εξάμηνο του 2018», ενώ προανήγγειλε επαφές σε
διάφορα επίπεδα με την Αλβανία προκειμένου να λυθούν ζητήματα
μεταξύ των δύο χωρών.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Ολόκληρη η Μεγαλειώδης Παρέλαση στο youtube. Πλημμύρισε
η λεωφόρος Ντάνφορθ του Τορόντο από την ελληνική παρουσία
στην παρέλαση της Κυριακής για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου, που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου υπό τη
διοργάνωση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Peter Galiatsos
https://youtube/9JANgCj40rE

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
κ. Πάνος Καμμένος θα έρθει
στο Βανκούβερ από τις 14 έως
16 τσυ Νοεμβρίου 2017 για να
λάβει μέρος στην Ειρηνευτική
σύνοδος Υπουργών Άμυνας
του Ο.Η.Ε.
Σύμφωνα με επστολή από τον
Γενικό Πρόξενο του Βανκούβερ
κ.Θάνου Ιωάννου στις
κοινότητες ζήτησε ο Υπουργός
να συναντηθεί με τις τρεις
κοινότητες του Βανκούβερ την
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
4500 Arbutus Street στις 6:30 8:00 μ.μ.

(Συνέχεια στη σελίδα 10 )

Με το ήθος και την αφοσίωση στην ασφάλεια του πολίτη
στην τόσο επικίνδυνη υπηρεσία της Αστυνομίας, ο ελληνικής
καταγωγής Αξιωματικός Αστυνομικός RCMP John Cosmidis,
τιμήθηκε πρόσφατα από την υπηρεσία του στο Σούρρεη ως
ο Αστυνομικός της χρονιάς 2017.
Ο John Cosmidis γεννήθηκε στο Βανκούβερ καi είναι γιός του
Στάθη και της Μay’s Cosmidis από το Σούρρεη. Συγχαρητήρια
στους υπερήφανους γονείς που ο γιός τους μας κάνει όλους να
αισθανόμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες του Καναδά.

https://youtu.be/9JANgCj40rE
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Γιατί το ‘Επος του ‘40
έχει ξεχωριστή σημασία
γιά τον Ελληνισμό
της Αμερικής
Με ειρωνία και κάθε άλλο παρά κολακευτικά σχόλια αντιμετώπισε ο αμερικανικός
Τύπος της εποχής την επίθεση της φασιστικής και ισχυρής στρατιωτικά Ιταλίας
εναντίον της Ελλάδας στις 28 Οκτωβρίου 1940. Μιά ματιά στο αρχείο της έγκριτης
εφημερίδας ’The New York Times’’ το πιστοποιεί (σημ. σύντ.: Βλέπε αρχείο Ν. Υ.
Times ή Μπάμπη Μαλαφούρη «Οι ‘Ελληνες της Αμερικής 1518-1948»). Οι ιταλικές
δυνάμεις θα καταλάμβαναν την μικρή και στρατιωτικά ανίσχυρη Ελλάδα σε μικρό
χρονικό διάστημα και ο Μουσολίνι θα “έπινε καφέ στην Ακρόπολη”, σύμφωνα με
την εφημερίδα.
Η τροπή όμως των πραγμάτων διάψευσε τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα και το κλίμα
άρχισε ν’ αλλάζει. Η προέλαση των ελληνικών δυνάμεων στο έδαφος της Αλβανίας,
η άτακτη υποχώρηση των Ιταλών, η πρώτη νίκη εναντίον του ‘Αξονα και μάλιστα
από μιά μικρή αδύναμη χώρα, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον αμερικανικό λαό
και τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα της νεοϋορκέζικης εφημερίδας, από ειρωνικά
μετατράπηκαν σε διθύραμβους γιά το “ελληνικό θαύμα”.
Οι Αμερικανοί πολίτες άρχισαν τότε ν’ αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους ‘Ελληνες
μετανάστες, που αναγκάστηκαν να φτιάξουν την ΑΗΕΡΑ στην δεκαετία του ‘20
γιά να προστατευθούν από τις επιθέσεις των ρατσιστών -ειδικά- του Νότου. Οι
“πιατάδες-μπρούκληδες” (που δεν γίνονταν αποδεκτοί κοινωνικά, ενώ στο Νότο οι
επιγραφές “απαγορεύεται η είσοδος σε σκύλους κι ‘Ελληνες” υπήρχαν ακόμα σε
καταστήματα), κέρδισαν μιά θέση στα αμερικανικά ΜΜΕ, εξαιτίας του ‘Επους του
‘40.
Το κλίμα άλλαξε, οι Αμερικανοί άρχισαν να υποστηρίζουν τα ελληνικής ιδιοκτησίας
καταστήματα στη Νέα Υόρκη και την περιοχή της Βοστώνης, αγόραζαν προϊόντα
από αυτά, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό τους γιά το μεγαλείο της
ελληνικής ψυχής που δημιούργησε το ‘Επος του ‘40, ενώ τον Ιανουάριο του χρόνου
1941, σκίτσα τσολιάδων με την χαραχτηριστική λέξη “αέρα”, δημοσιεύονταν στην
πρώτη σελίδα της εφημερίδας ‘’The New York Times’’. Τότε καθιερώθηκε και η
ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο, Μανχάτταν, της Νέας Υόρκης, που χρόνια
αργότερα άρχισε να γίνεται γιά την 25η Μαρτίου.
Το ‘Επος του ‘40, δεν έχει μόνο ξεχωριστή σημασία γιά το ελληνικό ‘Εθνος. Αποτελεί
και την καθοριστική στιγμή της ιστορίας μας, που καθιέρωσε τον Ελληνισμό στην
Αμερική και τον έκανε σεβαστό και υπολογίσιμο στον λαό της. Δυστυχώς όμως
στις ημέρες μας, η έλλειψη γνώσης της πραγματικής ιστορίας των Ελλήνων στην
Αμερική, έχει ως αποτέλεσμα ελληνικές παροικίες, Οργανώσεις, Εκκλησία κλπ, να
μην αποδίδουν την πρέπουσα τιμή στο ‘Επος του ‘40, που αποτελεί, πραγματικά και
ιστορικά, την κορυφαία, την μεγάλη στιγμή γιά τον Ελληνισμό της Αμερικής.
Γ. Λ.
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Κερδύλλια: Το χωριό που σβήστηκε
από τον χάρτη από τους ναζί
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Χαλάσματα, όπου τις νύχτες
κραυγάζουν κουκουβάγιες,
έχουν απομείνει, μαζί με δύο
επιτύμβιες πλάκες, για να
θυμίζουν τον μεγάλο χαλασμό.
Δεξιά κάτω, ο Παναγιώτης
Τσάγκας, 14χρονος αυτόπτης
μάρτυς στις 17/10/1941, με τη
σύζυγό του. «Συγκέντρωσαν με
βία στην πλατεία όλους τους
αρσενικούς», θυμάται.
Επί πολλά χρόνια τα παιδάκια
σε ένα ορεινό χωρίο των
Σερρών, τα Κερδύλλια, στον
Στρυμονικό Κόλπο, νόμιζαν ότι
οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο
φορούν μόνο μαύρα ρούχα.
Αυτό έβλεπαν στο χωριό τους,
μαυροφορεμένες τις αδερφές,
τις μάνες, τις συγχωριανές,
έτσι πίστευαν ότι γίνεται
παντού. Και ξαφνιάζονταν όταν
αργότερα αντίκριζαν πολύχρωμα

φορέματα και μαντίλες.
Οι γυναίκες στα Κερδύλλια,
εκτός από μαυροφόρες, δεν
γεννούσαν, και έτσι το μόνο
κλάμα που ακουγόταν ήταν
το μοιρολόι τους στον τόπο
όπου άφησαν την τελευταία
τους πνοή οι άντρες τους, τα
αδέρφια, οι πατεράδες, όλοι οι
άρρενες ηλικίας δεκαπέντε έως
65 χρόνων. Διακόσιοι τριάντα
ένας στον αριθμό, χτυπημένοι
από τις σφαίρες του γερμανικού
αποσπάσματος στην πλατεία
του χωριού. Οι Γερμανοί, αφού
εξόντωσαν το ανδρικό στοιχείο,
έβαλαν φωτιά και έκαψαν όλα
τα σπίτια του χωριού.
Τα Κερδύλλια έσβησαν από τον
χάρτη, καθώς οι εναπομείναντες
κάτοικοι, γυναίκες, παιδιά,
υπερήλικες, προτίμησαν να το
εγκαταλείψουν για πάντα και,

σήμερα, με ένα άλλο χωριό
στη Γαλλία, όπου οι Γερμανοί
σκότωσαν τους εξακόσιους
κατοίκους του, είναι τα
μοναδικά στην Ευρώπη που δεν
κατοικήθηκαν ξανά.
Το βιολογικό ρολόι όσων
επέζησαν –των γυναικόπαιδων
και ελάχιστων ανδρών που
έτυχε να απουσιάζουν δηλαδή–
άλλαξε στις 3.30 τα ξημερώματα
στις 17 Οκτωβρίου του 1941,
όταν τμήματα του γερμανικού
στρατού εισήλθαν στους δύο
οικισμούς, απέχοντες γύρω στα
δύο χιλιόμετρα στη δασοσκεπή
πλαγιά, τα Ανω και Κάτω
Κερδύλλια. Δεν είχε προηγηθεί
κάποια αιματηρή συμπλοκή
γερμανικών δυνάμεων και
αντιστασιακών ομάδων που
στην περιοχή βρίσκονταν ακόμα
στα σπάργανα, πασχίζοντας

να αρπάξουν κάποια όπλα από
σταθμούς της χωροφυλακής
για να μπορούν να προβούν
σε επιθέσεις, ώστε να δοθεί
η αφορμή για τόσο σκληρά
αντίποινα.
Η καταγγελία ενός καλόγερου
γειτονικής μονής στις
γερμανικές αρχές ότι τον
λήστεψε κάποιο αμφιλεγόμενο
άτομο από τα Κερδύλλια,
που μπορεί να σχετιζόταν με
κάποιους άλλους κατοίκους για
τους οποίους υπήρχαν φήμες ότι
είχαν βγει στο βουνό, φαίνεται
ότι υπήρξε η αφορμή για να
στείλουν το μήνυμα οι κατοχικές
δυνάμεις. «Ορμησαν στα σπίτια
με φακούς και συγκέντρωσαν
με βία στην πλατεία όλους
τους αρσενικούς», αφηγείται
στην «Κ» ο 90χρονος σήμερα
Παναγιώτης Τσάγκας, που ήταν
τότε μόλις 14 χρόνων.
«Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος
της κοινότητας και απουσίαζε
στη Θεσσαλονίκη για να
ζητήσει από τον στρατιωτικό
διοικητή των Γερμανών έλεος
για το χωριό. Με έβαλαν κι
εμένα στη γραμμή, αλλά ένας
συνταγματάρχης με ρώτησε
πόσων χρονών είμαι και, όταν
του απάντησα, μου είπε να πάω
στη μάνα μου. Προτού προλάβω
να απομακρυνθώ, έπεσε μια
φωτοβολίδα από τα Ανω
Κερδύλλια που αποτελούσε το
σήμα ότι ήταν και εκεί έτοιμοι
οι Γερμανοί να αρχίσουν τις
εκτελέσεις. Τους σκότωσαν
όλους με πολυβόλα. Μετά
άρχισαν να καίνε τα σπίτια και
προς το απόγευμα ένας πυκνός
μαύρος καπνός κάλυπτε την
πλαγιά».
Οι γυναίκες και οι γέροντες
ανέλαβαν το βαρύ φορτίο του
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ενταφιασμού των δικών
τους ανθρώπων και, μέχρι
το τέλος της Κατοχής και
του Εμφυλίου, παρέμειναν
στο κατεστραμμένο χωριό
φροντίζοντας τους νεκρούς
τους ή σκόρπισαν σε συγγενείς
και φίλους στην ευρύτερη
περιοχή. Δεν ήταν εύκολο
να συνεχίσουν εκεί τη ζωή
τους, σε έναν τόπο που θα
τους θύμιζε τον εφιάλτη που
έζησαν, και έτσι στις αρχές
της δεκαετίας του ’50 το
κράτος τούς έχτισε σπίτια στην
ακτή του Στρυμονικού όπου
δημιουργήθηκαν τα σημερινά
Νέα Καρδύλλια.
Ο δικηγόρος της περιοχής
Δημήτρης Γαρούφας λέει
πως θα πρέπει η Γερμανία να
αναστηλώσει το χωριό, όχι για
να κατοικηθεί εκ νέου, αλλά
για να γίνει μουσείο που θα
θυμίζει τη βαρβαρότητα των
ναζί. Ο δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντίνος Ψαράς τονίζει
πως το θέμα έχει και την
ηθική του πλευρά και γι’
αυτό θα πρέπει να αποδοθεί
δικαιοσύνη.
Μόνο οι κουκουβάγιες
Μερικά χαλάσματα, όπου
τις νύχτες κραυγάζουν
κουκουβάγιες, έχουν
απομείνει, μαζί με δύο
επιτύμβιες πλάκες, στους δύο
αφανισμένους οικισμούς,
για να θυμίζουν τον μεγάλο
χαλασμό. Οι παλαιότεροι
θυμούνται πως τους
ελάχιστους που επέζησαν,
μετά την απελευθέρωση στα
πανηγύρια στα γύρω χωριά
τούς έβαζαν, σε ένδειξη τιμής,
να σέρνουν πρώτοι τον χορό.
Πηγή: H Καθημερινή 28-1017Π

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το διάσημο ναυάγιο της Ζακύνθου

Η

άγνωστη και απρόσιτη
από την στεριά
παραλία του Αγίου
Γεωργίου - όπως
ονομάζονταν τότε - δέχτηκε
έναν απρόσκλητο επισκέπτη,
που όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά
η κατάσταση του άλλαξε το
όνομα της παραλίας σε Ναυάγιο
και ανέβασε κατακόρυφα την
Ζάκυνθο στον παγκόσμιο χάρτη
του τουρισμού.
Ο λόγος για το πλοίο
“Παναγιώτης” που από τα
νερά της παρανομίας που ήταν
βουτηγμένο παλεύοντας με την
φουρτουνιασμένη θάλασσα,
αβοήθητο καθώς είχε μείνει
από καύσιμα, βρέθηκε για καλή
του τύχη αντί για τα βράχια
στην αμμουδερή παραλία που
σήμερα κανείς δεν γνωρίζει ή
θυμάται ότι μέχρι και πριν λίγες
δεκαετίες ονομαζόταν Άγιος
Γεώργιος.
Το motorship “Παναγιώτης”
ξεκίνησε από το λιμάνι του
Αργοστολίου, στις 9 το βράδυ
της 12ης Σεπτεμβρίου σύμφωνα
με τον απόπλου για Πειραιά
όμως το πλοίο έβαλε ρότα
για Μάλτα. Σύμφωνα με το
πόρισμα του Ανακριτικού
Συμβουλίου Ναυτικών
Ατυχημάτων παρέλαβε περί
της 2.000 κούτες ξένα τσιγάρα,
φορτίο το οποίο θα παρέδιδε
για λογαριασμό της Καμόρα σε

κλειδωμένοι για 13 ημέρες
τραβούσαν γραμμές στην
λαμαρίνα για να μην “χάσουν”
τον λογαρισμό.

ταχύπλοα ανοιχτά της Νάπολης
στην Ιταλία.
Το σχέδιο κάπου στράβωσε
(σ.σ. οι μαφιόζοι αρνήθηκαν να
καταβάλουν τα συμφωνημένα
ναύλα στον πλοιοκτήτη) και το
“Παναγιώτης” αναγκάστηκε
να περιμένει νεότερες διαταγές
ανοιχτά της Ζακύνθου. Tο
πλοίο εκείνη την εποχή ήταν
πειρατικό. Συνολικά πάνω στο
πλοίο ήταν εννέα επιβαίνοντες,
ανάμεσα τους και δύο
Ιταλοί που εκτελούσαν χρέη
εκπροσώπων της μαφίας.
Καπετάνιος και πλήρωμα
συνέλαβαν με χρήση όπλου τους
Ιταλούς συνοδούς του φορτίου,
τους έκλεισαν σε μια καμπίνα
και αφού συνεννοήθηκαν με
διαφορετικούς μεσολαβητές,
αποφάσισαν να πουλήσουν για
λογαριασμό τους το παράνομο
εμπόρευμα. Σύμφωνα με
όσα ανέφεραν οι δύο Ιταλοί
όμηροι στην καμπίνα που ήταν

Ο καπετάνιος οδήγησε το πλοίο
στον όρμο του “Σπυριλή”, και
περίμεναν. Λόγω όμως των
κακών καιρικών συνθηκών που
επικρατούσαν, προσάραξαν
στα αβαθή του όρμου. Άρχισαν
τότε να ξεφορτώνουν στη
μικρή αμμουδιά τις κούτες
με τα τσιγάρα, μήπως και
κατορθώσουν και αποκολλήσουν
το σκάφος. Όμως τα πράγματα
δυσκόλεψαν, δεν μπόρεσαν να
τα καταφέρουν, ενώ παράλληλα
αρκετές κούτες με τσιγάρα
παρασύρθηκαν από τα κύματα,
με αποτέλεσμα να εκβραστούν
στη γύρω περιοχή.
Στη συνέχεια, οι ναυτικοί του
πλοίου, αφού ελευθέρωσαν τους
δύο Ιταλούς, το εγκατέλειψαν
και σκαρφαλώνοντας την
απόκρημνη πλαγιά βρήκαν
τρόπο να φθάσουν στην πόλη
της Ζακύνθου. Στο μεταξύ και
αφού είχε πλέον ξημερώσει, οι
κάτοικοι των Βολιμών είδαν
τα επιπλεόντα τσιγάρα στη
θάλασσα και άρχισαν να τα
μαζεύουν και να τα μεταφέρουν
στα χωριά τους.
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα
πακέτα ήταν με τέτοιο τρόπο
συσκευασμένα, ώστε να μη

καταστρέφεται το περιεχόμενό
τους από το θαλασσινό νερό,
αν για κάποιο λόγο κατέληγαν
στη θάλασσα. Αποθήκευσαν
τα τσιγάρα λοιπόν όπου
μπορούσαν, σε αποθήκες,
κατοικίες, φούρνους, και
στάβλους.
Σαν μαθεύτηκε το γεγονός
από τις Αρχές, οι ναυτικοί
συνελήφθησαν και ύστερα από
έρευνες εντοπίστηκαν και τα
τσιγάρα στα σπίτια των χωρικών
και από εκεί μεταφέρθηκαν
στο τελωνείο του νησιού.
Αργότερα ακολούθησε δίκη,
κατά την οποία καταδικάστηκαν
ο πλοιοκτήτης και οι πειρατές
– λαθρέμποροι, τα δε τσιγάρα
πουλήθηκαν σε πλειστηριασμό
και οι Ιταλοί απελάθηκαν στην
πατρίδα τους.
Ακολούθησε στη συνέχεια
η λεηλασία του πλοίου.
Όποιος ήθελε, πήγαινε στο
προσαραγμένο πλοίο και
αποσπούσε ό,τι μπορούσε να
μεταφερθεί από αυτό.
Τα πάντα έγιναν φύλλο και
φτερό. Έμεινε σκέτο κουφάρι,
να χτυπιέται από τον αγέρα, να
σκουριάζει και να κατατρώγεται
από την αλμύρα του
θαλασσόνερου. Παράλληλα, τα
κύματα συσσώρευαν σιγά σιγά
όλο και περισσότερα βότσαλα
μεγαλώνοντας την σπιάντσα
και αποκόβοντας την επαφή του

πλοίου με τη θάλασσα.
Πριν από λίγα χρόνια και καθώς
το Ναυάγιο είχε γίνει το απόλυτο
και παγκόσμιο τοπόσημο της
Ζακύνθου οι αρχές του νησιού
αποφάσισαν να εξετάσουν
τρόπους συντήρησης του σε
συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων μέσω του τμήματος
Συντήρησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Νωρίτερα
φέτος υπήρξε δικαστική
διαμάχη μεταξύ του Δήμου
Ζακύνθου και της οικογένειας
Σουλάνη, συνιδιδιοκτητών
του “Παναγιωτης”. Μέσω
ασφαλιστικών μέτρων η
οικογένεια Σουλάνη ζητούσε να
μην υπάρξει καμία παρέμβαση
στο πλοίο καθώς της ανήκει.
Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν
στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου ο
φερόμενος ως συνιδιοκτήτης
του 30%, είναι ο Αλέξανδρος
Σουλάνης ενώ οι υπόλοιποι
φερόμενοι ως συνιδιοκτήτες
είναι οι ΠαναγιώτηςΓεράσιμο Λυσικάτος με
ποσοστό ιδιοκτησίας 50%,
και ο Ευστράτιος-Λαμπρινός
Σταυράκης, με ποσοστό 20%.
Όπως και να έχει τον περασμένο
Ιούλιο με απόφαση του το
Ειρηνοδικείο δεν έκανε δεκτά τα
ασφαλιστικά μέτρα ανοίγοντας
έτσι τον δρόμο για την
συντήρηση του “Παναγιώτη”.
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HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF METROPOLITAN
VANCOUVER DANCE
Satturday October 14th, 2017 at the hall of the Greek Community East Vancouver 4641 Boundary
Road, Vancouver, was special evening because President George Tsoukas missed last year’s even because he had two broken legs . Now remarkable recovery he was the host for the senior’s dance.

AHEPA
GOLDEN WEST DISTRICT #26
AHEPA FAMILY SCHOLARSHIPS 2017
The deadline for filing an Application, is November
15, 2017

- Successful event with over 150 people attending –Music by Sahamis, good fun and lots of dancing.
Great food courtesy of Alex Tsoukalas and Thanasis Stoubos in the kitchen.
Photos by Kostas Nikolaou

8 Scholarships Offered
Sponsor 					
					

Scholarship

Greek Orthodox Community of East Vancouver 1 scholarship of $1500.00
Bonnis Family Scholarship			

1 scholarship of $1000.00

AHEPA District #26			

1 scholarship of $1000.00

Daughters of Penelope Scholarship		

1 scholarship of $1000.00

Dimitrios and Antonia Bonnis Scholarship

1 scholarship of $1500.00

Gladstone AHEPA Scholarship 		

1 scholarship of $1000.00

Mesotopitis & Mouzourakis Family Scholarship 1 scholarship of $1000.00
Nikolaou Family Trade Scholarship		

1 scholarship of $1000.00

Eligibility criteria
Please read the eligibility instructions before completing the Application
a) Resident of British Columbia (includes students from B.C. studying out-of-the Province)
b) Presently enrolled or accepted as a full time student (minimum
24 credits) at an accredited university or college and will continue in
school in the coming year
c) Minimum B+ average for high school students or B average for
university students
d) Recipients qualify for scholarships every other year
Scholarship categories
Please indicate the scholarship category you are applying for by
marking the appropriate box below:
University Year 1, University Year 2, 3, 4. Undergraduate - University Graduate/Post-Graduate - Trade School
Applications and related material must be filed with the members of
the Scholarship Committee listed above or mailed to:
AHEPA
Golden West District #26
Box 108 - 4500 Arbutus Street
Vancouver, BC V6J 4A2
Attention: Scholarship committee
VIA EMAIL: falias01@telus.net

The deadline for filing an application is November 15, 2017

Australian Government urges
preschools to offer Modern Greek
language learning
(Συνέχεια από σελίδα 1)
like Greek as a child has a host of long-term positive effects,
including listening, memory recall, better problem solving,
improved critical thinking, greater cognitive flexibility, verbal
and spatial abilities.
Meanwhile as part of the roll out there are also 1,000 grants
of $500 available to assist with the purchase of tablet devices
and accessories to help preschools take part in the program.
What makes the ELLA program particularly unique is that is
has been designed so that educators do not have to be experts
in the language. While there is scepticism surrounding the
success of the program without native speakers for support,
the department assures that there will be resources in place
for face-to-face training, along with access to a staffed help
desk, a dedicated website with a range of resources, an experienced Liaison officer, online forum and Facebook group.
“We had an incredible response in the first year of the nationwide roll-out of the program,” said Minister for Education
and Training, Simon Birmingham, “with over 1,800 preschool
services and more than 60,000 children across Australia participating in learning different languages.”
Source: neoskosmos.com
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O ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
«Φασίστας» με την έννοια του
καφενείου είναι άλλη υπόθεση
και δεν θα μας απασχολήσει
εδώ.

Ο

Ιωάννης Μεταξάς,
στρατιωτικός και
πολιτικός ο οποίος
κυριάρχησε στην πολιτική ζωή
επί τρεις δεκαετίες κατά το
πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα,
ως ιστορική προσωπικότητα
ανήκει σε αυτές ακριβώς
τις περιπτώσεις που είτε
προτιμάμε να τις αγνοούμε είτε
τις τακτοποιούμε στη σκέψη
μας βάσει των επιταγών της
ιδεολογικής μόδας.
Η θέσπιση των κοινωνικών
ασφαλίσεων, των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας και του
κατώτατου μισθού, επίσης η
αναγνώριση της γυναικείας
εργασίας και η καθιέρωση
των σχετικών επιδομάτων
έγιναν επί καθεστώτος της 4ης
Αυγούστου. Το ίδιο ισχύει και
για τη γλωσσική μεταρρύθμιση,
με τη γραμματική του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη, αλλά και
για την ίδρυση της ελληνικής
ραδιοφωνίας και της Λυρικής
Σκηνής, καθώς και για την
καθιέρωση παραστάσεων
αρχαίου δράματος στην
Επίδαυρο και στο Ωδείο
Ηρώδου του Αττικού.
Ακόμη και η ιδεολογία του
Μεταξά και του καθεστώτος
του μας είναι, ως έναν βαθμό,
γνώριμη και οικεία, έστω και
αν δεν το συνειδητοποιούμε.
Η πεποίθηση, φέρ’ ειπείν, περί
ανωτερότητος του ελληνικού
πολιτισμού, βαθιά ριζωμένη
σε πολλούς σημερινούς
Έλληνες, είναι σαφώς μεταξικής
προέλευσης.
Επισκέψεις σε εργοστάσια και
βιοτεχνίες, οµιλίες και εγκαίνια,
ενθουσιώδεις παρελάσεις την
Πρωτοµαγιά, όπως και η µαζική
συµµετοχή των εργατών στις
επετείους του καθεστώτος,
οργανώνονταν µέχρι την
τελευταία λεπτοµέρεια .
Εντούτοις, η κρατούσα
αντίληψη θέλει τον Μεταξά
«φασίστα». (Σημειωτέον: σε
μια εποχή όπως η σημερινή,
όπου ο πολιτικός πραγματισμός
εξισώνεται ακρίτως με τον
φασισμό...) Ήταν tο καθεστώς
του κατέστειλε πλήρως την
ελευθερία του Τύπου και κάθε
κομματική δραστηριότητα,
εδίωξε, φυλάκισε και εξόρισε
τους αντιπάλους του. Είχε, δε,
σαφέστατα, ως έναν βαθμό,
τις δομές του ολοκληρωτικού
καθεστώτος που επιδιώκει
να ελέγξει όλα τα πεδία της
κοινωνικής ζωής. Ήταν, επίσης,
σφοδρά αντικομμουνιστής:
το καθεστώς του διέλυσε,
κυριολεκτικώς, το ΚΚΕ. Ο
Μεταξάς ήταν δικτάτωρ·
και αν κάτι δεν μπορούμε
οι Έλληνες μέχρι σήμερα
να του συγχωρήσουμε ήταν
ότι κατέστειλε αυτό που
ένας Βρετανός πρεσβευτής
χαρακτήρισε «βασιλέα των
σπορ στην Ελλάδα»: την
πολιτική. Πάντως, φασίστας,
με την έννοια που έχει ο
όρος στην Ιστορία και στην
Πολιτική Επιστήμη, δεν ήταν.

Ο κοινοβουλευτισμός έδειχνε να
έχει φθάσει στα όριά του, ενώ η
κοινωνική αναταραχή εντεινόταν
ολοένα: στους τρεις τελευταίους
μήνες της πρωθυπουργίας
Δεμερτζή, προτού πεθάνει
αιφνιδίως και τον διαδεχθεί στην
πρωθυπουργία ο Ι. Μεταξάς,
είχαν γίνει 200 απεργίες.
Ίσως είναι μια ειρωνεία της
Ιστορίας ότι αυτός ο άνθρωπος,
τον οποίο ο Βενιζέλος ξεχώρισε
από απλό λοχαγό και εν
συνεχεία αναδείχθηκε σε
σφοδρό αντίπαλό του, προς το
τέλος της ζωής του, συνέκλινε
με τον Βενιζέλο.
Επειδή στην Ελλάδα ο θεσμός
του καφενείου, τελικά,
πάντα επιβάλλει τις αξίες
του (και μαζί τους διάφορες
πολιτικές σκοπιμότητες
που συμπορεύονται), έχει
καταβληθεί προσπάθεια για να
μειωθεί ο προσωπικός ρόλος του
Ι. Μεταξά στην 28η Οκτωβρίου.
Ωστόσο, η σοβαρή ιστορική
έρευνα οδηγεί στην αντίθετη
κατεύθυνση και μάλλον ενισχύει
την εικόνα του ως εθνικής
προσωπικότητας. Διότι ο
Μεταξάς, ουσιαστικά, συνέχισε
την εξωτερική πολιτική της
τελευταίας τετραετίας του
Βενιζέλου, τηρώντας τις
ευαίσθητες ισορροπίες στις
διμερείς σχέσεις της Ελλάδος
και οδηγώντας με αξιοσημείωτη
επιδεξιότητα μια μικρή χώρα
ανάμεσα από τους σκοπέλους
μιας ταραχώδους εποχής για τις
διεθνείς σχέσεις στην Ευρώπη.
Επίσης, διέβλεψε από νωρίς
τον κίνδυνο και προετοίμασε
στρατιωτικά τη χώρα, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για τα
οικονομικά του κράτους. Τέλος,
όταν ήλθε η ώρα, ο Μεταξάς
εξέφρασε με τη στάση του έναν
ολόκληρο λαό
Το 1917, μετά από απαίτηση
των Συμμάχων, ακολουθεί τον
Κωνσταντίνο στην εξορία, όπου
και καταδικάζεται ερήμην σε
θάνατο. Η λήξη του πολέμου
και η ήττα της Γερμανίας έχουν
καταλυτική επίδραση πάνω
του, καθώς διαψεύδουν τα
πιστεύω του και δικαιώνουν
την πολιτική του Βενιζέλου.
Επιστρέφει το 1920, ιδρύει το
κόμμα των Ελευθεροφρόνων
και για τα επόμενα δεκαπέντε
περίπου χρόνια, μέσα από
αμφιταλαντεύσεις, δισταγμούς,
ανασφάλειες και με μόνιμο
σχεδόν το αίσθημα της
υπονόμευσης και της αδικίας
εις βάρος του, θα παίξει ενεργό
ρόλο στην πολιτική ζωή της
χώρας. Παρόλο που δεν πιστεύει
στον κοινοβουλευτισμό,
αποφασίζει να πολιτευτεί «εντός
του δημοκρατικού πολιτικού
πλαισίου» και να συμμετάσχει
στην οικουμενική κυβέρνηση,
ακολουθώντας τον δρόμο
μιας ρεαλιστικής πολιτικής,
αποκομίζοντας «εφόδια» που
θα τον οδηγήσουν μετά από
δέκα χρόνια στην ανάληψη της
πρωθυπουργίας της χώρας και
λίγους μήνες μετά στην επιβολή
της «Τετάρτης Αυγούστου».
Το 1940, μετά από τέσσερα
χρόνια σκληρής διακυβέρνησης
της χώρας με όλες τις
«δανεισμένες» πρακτικές των
φασιστικών κρατών, αλλά και με
ένα αξιόλογο μεταρρυθμιστικό
έργο, ο δικτάτορας Μεταξάς
θα βρεθεί στο δίλημμα να

πολεμήσει για την εθνική
ανεξαρτησία της Ελλάδας ή να
ενδώσει σ’ έναν εχθρό που τότε
φάνταζε αήττητος. Στο δίλημμα
αυτό ο Ιωάννης Μεταξάς, που
επί τέσσερα χρόνια προετοίμαζε
την άμυνα της χώρας, δηλώνει
έτοιμος να πολεμήσει «υπέρ
βωμών και εστιών», έχοντας
μαζί του όλο τον ελληνικό λαό.
Το «έπος του ’40» θα γίνει η
λαμπρή πραγματικότητα των
Ελλήνων.
Ο Μεταξάς του 1915, που
πίστευε με πάθος στο αήττητο
της Γερμανίας, στις 30
Οκτωβρίου 1940 δήλωνε με
βεβαιότητα στους Έλληνες
δημοσιογράφους: «Οι Γερμανοί
δεν θα νικήσουν. Δεν μπορούν
να νικήσουν». Ο Μεταξάς που
το 1915 πρωταγωνιστούσε
στον ολέθριο Εθνικό Διχασμό
που χώρισε την Ελλάδα στη
μέση, στις 28 Οκτωβρίου
του 1940 ένωσε όλους τους
Έλληνες και ακύρωσε όλα τα
χρόνια της μεγάλης διχόνοιας,
αναγνωρίζοντας στο τέλος της
ζωής του το μεγάλο μερίδιο
ευθύνης που του αναλογούσε.
Ο Μεταξάς που το 1916 είχε
υπογράψει την παράδοση
του οχυρού Ρούπελ στους
Γερμανούς (ουσιαστικά στους
Βουλγάρους), το 1940 φρόντισε
ώστε το Ρούπελ και άλλα 20
οχυρά να αποτελέσουν το
μεγαλύτερο αμυντικό έργο
της Ελλάδας και ένα από
τα μεγαλύτερα (αν όχι το
μεγαλύτερο) της Ευρώπης. Ο
Μεταξάς του Ελληνοαλβανικού
πολέμου είχε, χωρίς αμφιβολία,
διανύσει πολύ δρόμο από τον
Μεταξά του Εθνικού Διχασμού,

των Επιστράτων, του κινήματος
Λεοναρδοπούλου-Γαργαλίδη,
ακόμα και από τον Μεταξά της
«Τετάρτης Αυγούστου».
Η ιστορική έρευνα οφείλει
να καταγράψει χωρίς
αγκυλώσεις την πορεία και την
προσωπικότητα του ανθρώπου
που για μισό σχεδόν αιώνα
διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο
στο στρατιωτικό και πολιτικό
γίγνεσθαι αυτής της χώρας
και ταύτισε το όνομά του με
ένα από τα πιο αντιδημοφιλή
πολιτεύματα στη σύγχρονη
ελληνική ιστορία∙ γι’ αυτό
και αποτέλεσε για τους
περισσότερους Έλληνες «την

ενσάρκωση του πολιτικού
κακού». Το όνομά του, ωστόσο,
επρόκειτο να ταυτιστεί στο
τέλος της ζωής του και με τις
λαμπρότερες και πλουσιότερες
σελίδες της νεώτερης ελληνικής
ιστορίας, στη γραφή των οποίων
έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Στις 13 Αυγούστου 1936
υπογράφονται μεταξύ των
εργοδοτών και των εργατικών
οργανώσεων της χώρας
οι δύο πρώτες συλλογικές
συμβάσεις εργασίας «περί
καθορισμού κατωτάτου ορίου
μισθού ιδιωτικών υπαλλήλων
και ημερομισθίου εργατών
βιομηχανίας.

INVITATION
Explore European Heritage sites at Canada’s International Pavilion
2-12 November
To celebrate Canada’s 150th anniversary and 60 years since the Treaty of
Rome, the European Union Delegation to Canada and the National Capital
Commission invite you to a photo exhibit highlighting Europe’s historic
sites.
The exhibit gets underway on 2 November and runs through 12 November
at the International Pavilion, 7 Clarence Street in Ottawa.
The European Heritage Label features 29 sites of historic significance for
Europe. Spanning from the dawn of civilization to the Europe we see today,
these iconic sites celebrate and symbolize European ideals, values, history
and integration. You will also find the EU’s 2012 Nobel Peace Prize on
display as part of the exhibit.
The 2017 dual anniversary year for Canada and the EU comes at a remarkable moment thanks to the new Strategic Partnership Agreement (SPA) and
the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) – the texts of
which are also part of the exhibit.
Looking forward to welcoming you to the EU exhibit at Canada’s International Pavilion! Help us spread the word and bring a friend with you.
The exhibit is open to the public free of charge, 2-12 November, Tuesday to
Sunday, between 10 a.m. and 6 p.m. and Thursday between 10 a.m. and 8
p.m.
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Κρεμώδης σούπα με φακές
και πράσα

5+1 ερωτήσεις για τη διατροφική αξία
του μοσχαριού
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (gastronomos.gr)
1. Ποια είναι τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά του;

Επιμέλεια: Άγγελος Ρέντουλας
Ακόμα και η ταπεινή φακή μπορεί να γίνει γκουρμέ.
Υλικά
• 1½ φλιτζ. τσαγιού φακές ψιλές, καλά ξεπλυμένες
• το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος από 4 πράσα,
σε λεπτές ροδέλες
• 1 κρεμμύδι, κομμένο σε ψιλά καρέ
• 2 σκελίδες σκόρδου, χοντροκομμένες 2 φύλλα δάφνης
• 1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή
• 1 πρέζα γαρίφαλο σε σκόνη
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 50 ml ελαιόλαδο
• ξίδι της αρεσκείας μας για το σερβίρισμα
Διαδικασία

Πρωτεΐνες
Η πρωτεΐνη του μοσχαριού είναι υψηλής βιολογικής
αξίας, διότι περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα,
αυτά που δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του ο
οργανισμός και πρέπει να προσλάβει από τα τρόφιμα.
Γιατί είναι απαραίτητες; Ενισχύουν το μυϊκό, το ορμονικό, το
ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία
όλου του οργανισμού. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητες στα παιδιά και
στους εφήβους, στους αθλητές, στις εγκύους, στους ηλικιωμένους
αλλά και σε όσους αναρρώνουν από χειρουργείο ή ασθένεια.
Σίδηρος
Το μοσχαρίσιο κρέας αποτελεί κύρια πηγή σιδήρου. όσο πιο κόκκινο
το κρέας, τόσο περισσότερο σίδηρο περιέχει. Ο τύπος σιδήρου
που έχει το μοσχάρι απορροφάται από το έντερο ευκολότερα από
εκείνον των λαχανικών και των δημητριακών.
Γιατί είναι απαραίτητος; Για την παραγωγή υγιούς αίματος αλλά
και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έλλειψη
σιδήρου μπορεί να προκαλέσει κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης
και μειωμένη άμυνα στις λοιμώξεις.
Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος που περιέχεται στο μοσχάρι προσλαμβάνεται και
χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά από τον οργανισμό σε σχέση
με τον ψευδάργυρο που υπάρχει στα φυτικά τρόφιμα.
Γιατί είναι απαραίτητος; Για την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, το
ανοσοποιητικό σύστημα, τη ρύθμιση της όρεξης, αλλά και για την
επούλωση των τραυμάτων.
Βιταμίνη Β12
Περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β,
όπως θειαμίνη, νιασίνη, Β6, ριβοφλαβίνη και κοβαλαμίνη ή αλλιώς
Β12.
Γιατί είναι απαραίτητη; Για την παραγωγή υγιούς αίματος και την
καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανεπάρκεια αυτής
της βιταμίνης μπορεί να προκαλέσει αναιμία αλλά και νευρολογικές
δυσλειτουργίες.
2. Πόσο μοσχάρι να τρώμε;
Αν και σύγχρονες επιστημονικές έρευνες ενοχοποιούν το κόκκινο
κρέας ως παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων,
είναι γνωστό ότι περιέχει ποικιλία σημαντικών θρεπτικών
συστατικών. Oταν καταναλώνεται με μέτρο, αποτελεί μέρος μιας
υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής για όλες τις ηλικίες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
• Τα βρέφη 1 - 2 ετών καλό είναι να καταναλώνουν 3 - 4 μερίδες
των 40 - 60 γρ. (μαγειρεμένο κρέας) την εβδομάδα.
• Τα παιδιά και οι έφηβοι 2 - 3 μερίδες την εβδομάδα, με μερίδα
από 60 έως 150 γρ. ανάλογα με την ηλικία και τη σωματική
δραστηριότητα.
• Οι έγκυοι και οι θηλάζουσες 2 - 3 μερίδες των 120 γρ. την
εβδομάδα. Στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης η πρόσληψη πρέπει να
αυξηθεί - η μερίδα πρέπει να γίνει 150 γρ.
• Οι υγιείς ενήλικοι καλό είναι να καταναλώνουν περίπου 1 μερίδα
μοσχάρι την εβδομάδα 120 - 150 γρ., ανάλογα με τη σωματική
δραστηριότητα, ενώ τα άτομα άνω των 65 ετών 1 - 2 μερίδες την
εβδομάδα περίπου 120 γρ.
3. Ποια κομμάτια είναι λιπαρά, ποια άπαχα;
Λιγότερο λιπαρά: Φιλέτο, στρογγυλό, κόντρα.
Μετρίως λιπαρά: Τρανς, κιλότο, νουά, σπάλα.
Πολύ λιπαρά: Λαιμός, στήθος, στηθοπλευρές, λάπα.

• Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα
και σοτάρουμε τα πράσα και το κρεμμύδι για 3-4
λεπτά μέχρι να μαραθούν κάπως και να γυαλίσουν.
Προσθέτουμε το σκόρδο και τις φακές, ανακατεύουμε
να λαδωθούν καλά και προσθέτουμε τις δάφνες και
νερό τόσο όσο να σκεπάσει τις φακές κατά 4-5 εκ.
Μαγειρεύουμε με μισοσκεπασμένη κατσαρόλα σε μέτρια
φωτιά για περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν
πολύ καλά όλα τα υλικά. Τότε, αφαιρούμε τις δάφνες,
προσθέτουμε τη ρίγανη, το γαρίφαλο και αλατοπίπερο
και περνάμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας από το
μπλέντερ. Αν δεν έχουμε μπλέντερ, πολτοποιούμε το
όλον στο μούλτι, αλλά επιμένουμε περισσότερο γιατί
δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το μπλέντερ. Αν η σούπα
είναι αραιή, την βράζουμε μέχρι να πήξει σύμφωνα με
το γούστο μας, ενώ αν είναι πηχτή την αραιώνουμε με
λίγο βραστό νερό και τη βάζουμε να πάρει 1-2 βράσεις.
Σερβίρουμε στα πιάτα και ραντίζουμε με ολίγον όξος.
Συνοδεύουμε με
Ψωμί η παξιμάδια και πράσινη σαλάτα με λαδόξιδο (ή
μόνο ξίδι), μουστάρδα και άνηθο.
Συμβουλές
Αν νηστεύουμε το λάδι, το παραλείπουμε. Σε αυτήν την
περίπτωση, βάζουμε από την αρχή στην κατσαρόλα όλα
τα υλικά να βράσουν. Αν θέλουμε να γίνει πιο φίνα η
σούπα, την περνάμε μετά την πολτοποίηση από λεπτό
σουρωτήρι-σήτα ώστε να απομακρύνουμε φλούδες και
κομμα.
Πηγή:gastronomos.gr

ραπανάκια και τα αφήνουμε να σταθούν για λίγα
λεπτά σε σουρωτήρι. Σε ένα μπολ βάζουμε το
γιαούρτι, το σκόρδο, τον δυόσμο, το λάδι, το
μηλόξιδο και λίγο αλατοπίπερο. Στύβουμε με
τα χέρια τα ραπανάκια και τα προσθέτουμε στο
μείγμα. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, πολύ
καλά.
Ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε μια φριτέζα, βγάζουμε
τους κολοκυθοκεφτέδες από το ψυγείο, τους
αλευρώνουμε και τους τηγανίζουμε για 3-4
λεπτά. Τους τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί
κουζίνας και τους σερβίρουμε ζεστούς, μαζί με τη
σάλτσα γιαουρτιού.
Πηγή:TO BHMA

Γιαούρτι καραμελέ με 2 υλικά
Συνταγή: Άννα Ναθαναηλίδου
Φωτογραφία: Πέτρος Αδριανόπουλος
Υλικά
•
κεσεδάκια (των
200 γρ.) γιαούρτι
στραγγιστό
• 4-8 κουτ.
σούπας ζάχαρη
καστανή, κρυσταλλική
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Διαδικασία
Αδειάζουμε το γιαούρτι σε πυρίμαχα μπολ.
Πασπαλίζουμε κάθε μερίδα με 1-2 κουταλιές
ζάχαρη. Ανάβουμε το γκριλ του φούρνου σε δυνατή
θερμοκρασία. Όταν ζεσταθεί καλά ο φούρνος,
βάζουμε τα μπολάκια. Αφήνουμε να λιώσει και να
καραμελώσει η ζάχαρη, για περίπου 2 λεπτά.
Σερβίρουμε τα επιδόρπια ζεστά.

Λινγκουίνι με σάλτσα μανιταριών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 4
άτομα)

Κολοκυθοκεφτέδες με καλαθάκι
Λήμνου

• 1 πακέτο
λινγκουίνι ή
άλλα ζυμαρικά
της αρεσκείας
Το καλαθάκι Λήμνου είναι ένα τυρί με ελαφρώς
μας
αλμυρή και υπόξινη γεύση που ταιριάζει με λαδερά • 70 γρ.
πορτσίνι
φαγητά και μπαίνει σε ομελέτες
αποξηραμένα, μουλιασμένα από την προηγούμενη μέρα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/08/2017
σε 150 ml νερό (θέλουμε να μαλακώσουν πολύ καλά)
• 500 γρ. μανιτάρια λευκά, καλά σκουπισμένα με
ΥΛΙΚΑ (για 15 κομμάτια)
νοτισμένη πετσέτα, χωρίς τα κοτσάνια, σε μικρά
κομμάτια (ή ποικιλία μανιταριών)
• 2 μικρές καυτερές πιπεριές, ψιλοκομμένες (ή 1 κουτ.
Για τους κεφτέδες
γλυκού τσίλι ή μπούκοβο καυτερό) - προαιρετικά
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες (ή όσο σκόρδο
2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
θέλουμε)
500 γρ. κολοκυθάκια, σε κυβάκια
• τα φύλλα από 1/2 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
• ο χυμός από 1 μικρό λεμόνι
• 150 γρ. παρμεζάνα, σε φλούδες ή τριμμένη στη
3 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
χοντρή πλευρά του τρίφτη
1 αβγό και 1 κρόκο
• 150 ml λευκό ξηρό κρασί
• 100 ml ελαιόλαδο
80 γρ. καλαθάκι Λήμνου, σε χονδρά κομμάτια
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

30 γρ. κουκουνάρι, καβουρντισμένο*, ελαφρώς
σπασμένο
40 γρ. γαλέτα
αλάτι, πιπέρι
ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
λίγο αλεύρι για το τηγάνισμα
Για τη σάλτσα γιαουρτιού
150 γρ. ραπανάκια, τριμμένα
400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2% λιπαρά
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
80 ml έ.π. ελαιόλαδο
2 κ.σ. μηλόξιδο
αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε τα κολοκυθάκια έως ότου χρυσίσουν
και μαλακώσουν ελαφρώς. Τα αφήνουμε να
κρυώσουν.

Διαδικασία
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο με την καυτερή
πιπεριά για περίπου 1/2 λεπτό, ίσα να αρωματίσουν το
λάδι. Προσθέτουμε τα φρέσκα μανιτάρια, αλατοπίπερο
και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου άλλα 3 - 4
λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα μέχρι να
ροδίσουν.
Στραγγίζουμε τα αποξηραμένα πορτσίνι με ένα
σουρωτήρι και κρατάμε στην άκρη το νερό όπου τα
μουλιάσαμε. Ρίχνουμε τα πορτσίνι στα υπόλοιπα
μανιτάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2
λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους.
Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2 - 3 λεπτά να
εξατμιστεί το αλκοόλ.
Παράλληλα, σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο
αλατισμένο νερό που κοχλάζει βράζουμε τα λινγκουίνι
3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στη
συσκευασία τους. Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα
ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τα μανιτάρια.
Προσθέτουμε και το νερό όπου μουλιάσαμε τα
μανιτάρια και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 2 - 3
λεπτά, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να σκορπιστούν
ομοιόμορφα όλα τα υλικά και τα ζυμαρικά να
απορροφήσουν τα περισσότερα υγρά.

Τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το σκόρδο,
τον δυόσμο, το αβγό και τον κρόκο, το τυρί, το
κουκουνάρι, τη γαλέτα και λίγο αλατοπίπερο.
Αποσύρουμε από τη φωτιά, περιχύνουμε με το χυμό
λεμονιού, σκορπίζουμε το μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε
Δουλεύουμε όλα τα υλικά μαζί έως ότου δέσουν
και πλάθουμε κεφτέδες. Τους αφήνουμε στο ψυγείο και μοιράζουμε τα ζυμαρικά στα πιάτα.
για 1 ώρα.
Σάλτσα: Αλατίζουμε ελαφρώς τα τριμμένα

Σκορπίζουμε την παρμεζάνα και σερβίρουμε.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

of Canada
BRITISH COLUMBIANS DEMAND URGENT Government
opens national call-out
ACTION TO CLEAN UP LOCAL POLITICS for research on primary
Legislature has until November 30 to bring in much-needed reforms
VANCOUVER -- October 26, 2017
Voters across British Columbia want to see corporate, union and out-ofprovince donations banned in municipal campaigns before next year’s
election, a new survey by Insights West has found.
“The appetite to eliminate the influence of big money in politics is not exclusive to provincial elections,” says Mario Canseco, Vice President of Public
Affairs at Insights West. “This survey shows that British Columbia’s voters
would like to see similar legislation at the municipal level.”
The online, province-wide poll was sponsored by Dogwood, a B.C. citizen
group calling on the province to “Ban Big Money” in politics. 86 per cent
of respondents said they would support rules for municipal elections in line
with the province’s new regulations on campaign finance. 79 per cent of BC
Liberal voters, 92 per cent of BC NDP voters and 92 per cent of those who
supported the BC Green party said action should be taken before the next
municipal election.
View poll results.
“The government listened to British Columbians and introduced laws at the
provincial level, but the job is only half done. Municipal campaigns can still
take unlimited corporate and union money from anywhere in the world,”
explained Dogwood’s democratic reform campaigner, Lisa Sammartino.
“British Columbians expect the government to finish the job, and soon.”
In 2014, the year of B.C.’s last municipal elections, only 45 per cent of money given to candidates came from individual supporters. At the recent Union
of B.C. Municipalities convention held this past September, mayors and city
councillors voted unanimously in support of campaign finance reform before
next year. For legislation to take effect before the next municipal election,
the legislature must pass the bill before the current session ends on November 30.

Government of Canada
implements new legislative changes to
the Citizenship Act
October 4, 2017 – Ottawa, ON – As part of the Government of Canada’s
commitment to provide greater flexibility in meeting requirements for
those who wish to obtain Canadian citizenship, the Honourable Ahmed
Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, announced
today a significant milestone in implementing changes to the Citizenship
Act through the adoption of Bill C-6.
Further to changes introduced upon Royal Assent which repealed certain
provisions of the former government’s Bill C-24, important changes to
physical presence and the age required to meet language and knowledge
requirements for permanent residents who are applying for citizenship
will come into effect on October 11, 2017. The new requirements will
give more flexibility to both younger and older eligible immigrants to obtain citizenship. They will also help individuals who have already begun
building lives in Canada achieve citizenship faster.
Citizenship applicants who meet the new requirements must wait until
October 11, 2017, before applying for citizenship. This is the date when
the changes come into effect, and when the new citizenship application
forms and guides will be available.
More changes to the Citizenship Act are expected to take effect later this
year and in early 2018. For a complete list of past, current and future
changes to the Citizenship Act and their effective dates, please read the

Bill C-6 Backgrounder.

agriculture

The Temporary Foreign Worker
Program to review the Primary
Agriculture Stream

GATINEAU, QC, Oct. 27, 2017
/CNW/ - The availability of
labour is critical to the success
of many industries in Canada,
including agriculture and agrifood. The Temporary Foreign
Worker (TFW) Program’s
Agriculture Stream supports
Canada’s economy by permitting
employers to hire temporary
foreign workers for positions in
agriculture and agri-food when
qualified Canadians and permanent residents are not available.
Employment and Social Development Canada, in collaboration
with Agriculture and Agri-food
Canada, today announced that
the Government is looking for
research on the primary agricultural sector to support a
review of the TFW Program’s
Primary Agriculture Stream.
Canadians with an interest in
primary agriculture, which is
work that is performed within
the boundaries of a farm, nursery
or greenhouse, are being asked
to share available, objective and
evidence-based research on the
primary agricultural sector.
Submitted research can be on
a number of issues related to
primary agriculture and will
inform future changes to the
Program, including methods for
determining wages and labour
shortages. For instance, research
on why certain populations such
as women, youth and Indigenous
people are underrepresented in
the agriculture industry could
help in the development of
future recruitment and retention
efforts.
Research can be submitted
through the call-out on the
Consulting with Canadians web
page. The call-out will be open
until November 24, 2017.
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A Presentation of Traditional Greek Costumes

Celebrating 96 years of the Hellenic Community of Vancouver
Sunday 15th, 2017 at 3:00 pm at the Hellenic Community Centre 4500
Arbutus Street took place of the Presentation of Traditional Greek Costumes.
Was presenting over 50 costumes, from fifteen different regions, in a colourful show.

Presenting by Zefyros Hellenic Dance Society
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ολυμπιακός από ατσάλι,
0-0 με την Μπαρτσελόνα
στο Φάληρο
Επιμέλεια: Γιώργος ΠερπερίδηςΔημοσίευση: 31 Οκτ. 2017

Οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν
κατάθεση ψυχής για 90 λεπτά
στο “Γ. Καραϊσκάκης” και
πήραν τον πρώτο τους βαθμό
στο φετινό Champions League,
μετά την ισοπαλία χωρίς σκορ
κόντρα στην Μπαρτσελόνα των
Βαλβέρδε και Μέσι.
Ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό
ραντεβού πραγματοποιήθηκε
στο “Γ. Καραϊσκάκης”, όπου για
πρώτη φορά στην ιστορία του
ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την
Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της
4ης αγωνιστικής των ομίλων
του Champions League.
Πέραν από το προφανές της
υπόθεσης, η συνάντηση αυτή

συνδυάστηκε με την επιστροφή
στο Φαληρικό γήπεδο ενός
ανθρώπου εκτιμήθηκε όσο λίγοι
στην πρόσφατη ιστορία του
Ολυμπιακού.
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε τιμήθηκε
από τον Βαγγέλη Μαρινάκη,
είχε ένθερμο εναγκαλισμό
με τον πρόεδρο της ΠΑΕ
Ολυμπιακός αλλά και τον Σάββα
Θεοδωρίδη, ενώ αποθεώθηκε
από τους 33.000 φίλους του
Ολυμπιακού που φώναξαν
ρυθμικά το όνομα του αλλά και
τον προέτρεψαν με... πιπεράτο
σύνθημα να αφήσει την
Μπαρτσελόνα και να επιστρέψει
στο Λιμάνι!

Οι Καταλανοί ήρθαν στην
Ελλάδα χωρίς τον τιμωρημένο
Πικέ και τον τραυματία Ινιέστα,
ενώ στον πάγκο έμειναν οι
Ράκιτιτς και Ντεουλοφέου. Σε
σύστημα 4-3-3 παρέταξε τους
“μπλαουγκράνα” ο Txingurri,
με δύναμη πυρός τους Ντένις
Σουάρεθ, Μέσι και Σουάρες.

Η Καθημερινή 29.10.2017

Ο Τάκης Λεμονής από την
πλευρά του δεν μπορούσε να
υπολογίζει στους τραυματίες
Εμενίκε και Σεμπά, τον
ανέτοιμο Μπεν και τους
Σισέ, Ανσαριφάρντ, Μαρτίνς
και Μίλιτς που είναι εκτός
ευρωπαϊκής λίστας. Εκτός
αποστολής έμεινε ο Ζντιέλαρ
για λόγους τακτικής και από την
20μελή αποστολή δεν μπήκαν
στην 18άδα οι Χουτεσιώτης και
Νικολάου.
Όπως και στο Camp Nou, έτσι
και στο Φάληρο, ο προπονητής
των Πειραιωτών παρέταξε την
ομάδα του χωρίς κλασικό φορ.
Στη Βαρκελώνη ήταν ο Οτζίτζα
που έκανε το “ψευτοεννιάρι”,
στον Πειραιά τον ρόλο αυτό
ανέλαβε ο Φορτούνης. Με τους
Ελαμπντελαουί - Φιγκέιρας να
καλύπτουν τη δεξιά πλευρά,
ο δεύτερος ως χαφ, ενώ ο
Ταχτσίδης πλαισίωσε τους
Ρομαό και Οτζίτζα στον άξονα
της μεσαίας γραμμής.
Παλικάρι κόντρα στο μεγαθήριο
Με όλους τους παίκτες του πίσω
από την μπάλα, οργανωμένους
στο χώρο και με συνεχείς
καλύψεις, ο Ολυμπιακός ήθελε
-φυσιολογικά- να κλείσει
τους χώρους προς την εστία
του Προτό και στο μέτρο του
δυνατού να περιορίσει την
δημιουργία της Μπαρτσελόνα.
Οι Καταλανοί είχαν την κατοχή
της μπάλας (32% - 68% στο
μισάωρο), όπως αναμενόταν και
με υπομονή έψαχναν τρόπους
να απειλήσουν. Κάτι που
κατάφερναν εύκολα ή δύσκολα,
αλλά χωρίς την ανάλογη
αποτελεσματικότητα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Λεμονής: Τώρα
πρωτάθλημα,
ξεχνάμε την
Μπαρτσελόνα
Την αναγκαιότητα της νίκης
στον κυριακάτικο εντός έδρας
αγώνα με τον Πλατανιά (ώρα
έναρξης 15.00), υπογραμμίζει
ο Τάκης Λεμονής στους
ποδοσφαιριστές του. Με
αφετηρία το ματς με την ομάδα των Χανιών και έως το τέλος του πρώτου γύρου, φιλοδοξεί η ομάδα
του να κάνει έξι νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ώστε να αλλάξει προς όφελός της την εικόνα στην
κορυφή της βαθμολογίας.
Ο έμπειρος τεχνικός θεωρεί πως θα είναι μεγάλο λάθος για τους παίκτες του να σταθούν στην
εξαιρετική παρουσία τους στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα. Εκεί όπου αρίστευσαν στο
αμυντικό σκέλος του παιχνιδιού. Ξέρει πως οι απαιτήσεις του αγώνα με τον Πλατανιά θα είναι
εντελώς διαφορετικές, καθώς ο αντίπαλός τους θα είναι εκείνος που θα επιχειρήσει να αμυνθεί
μαζικά. Ετσι, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει λύσεις στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού και
κυρίως στην ολοκλήρωση των φάσεων, ώστε να φθάσει στη νίκη. Η εξαιρετική παρουσία των
Μποτία και Ταχτσίδη την Τρίτη το βράδυ, έχει ως αποτέλεσμα να διεκδικούν χρόνο στις επόμενες
αγωνιστικές υποχρεώσεις των πρωταθλητών Ελλάδας.
• Με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα μήνα τιμωρήθηκε ο διευθυντής
επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς από την Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ
Λίγκας, για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο Αλεξάνδρας»,
όπως αυτή καταγράφηκε από τον παρατηρητή στο φύλλο αγώνα. Παράλληλα, τιμωρήθηκε και με
πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σήμερα θα εκδικαστεί από το πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής η
υπόθεση που αφορά το πανό των οπαδών των «Πειραιωτών» στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Πηγή: Η Καθημερινή

Το ντέρμπι βάφτηκε πράσινο Επικράτηση 1 - 0 του ΠΑΟ επί
του Ολυμπιακού

Οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό στην
κατάμεστη Λεωφόρο και πλησίασαν στο -1 τους Πειραιώτες αλλά
και στο -3 από την κορυφή.
Χρυσός σκόρερ για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη ήταν ο
Βιγιαφάνιες στο 56ο λεπτό.
Ήρωας στο φινάλε ο Βλαχοδήμος, που με μεγάλες αποκρούσεις
κράτησε ανέπαφη την εστία του και «σφράγισε» το τρίποντο
για το Τριφύλλι. Οι ερυθρόλευκοι ήταν ακίνδυνοι επιθετικά στη
μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, όμως στα τελευταία λεπτά
εκμεταλλευόμενοι και την κούραση των γηπεδούχων πίεσαν πολύ
και θα μπορούσαν να σώσουν τον βαθμό.
Τους 13 βαθμούς έφτασαν πλέον οι πράσινοι, που παρέμειναν και
αήττητοι στη Λεωφόρο στο φετινό πρωτάθλημα. Στους 14 έμειναν
οι Πειραιώτες, που με νίκη θα ανέβαιναν -ίσως και προσωρινά- στην
κορυφή.
Πηγή: Sport-FM

Γιουρόπα Λιγκ: Της έχει πάρει τον αέρα...
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ
Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, η ΑΕΚ
στάθηκε όρθια απέναντι στη Μίλαν,
μένοντας ζωντανή στο κυνήγι της
πρόκρισης.
Σε μια μεγάλη βραδιά, αντάξια της
ιστορίας της, η ΑΕΚ αναδείχθηκε
ξανά ισόπαλη 0-0 με τη Μίλαν στο
ΟΑΚΑ, παρουσία 45.000 θεατών. Φανταστική ατμόσφαιρα, σημαντικό
βήμα πρόκρισης ως προς τον βαθμολογικό αντίκτυπο και αναμφίβολα ένα
σπουδαίο και ιστορικό αποτέλεσμα, συνέθεσαν το χθεσινό παιχνίδι. Σε
ακόμη ένα ματς –το τρίτο της ιστορίας των δύο ομάδων– η Μίλαν έμεινε
χωρίς γκολ επί της ΑΕΚ στην Αθήνα. Εξαιρετικό παιχνίδι πραγματοποίησαν
για την Ενωση οι Λόπεζ, Γκάλο, Μπακάκης, Σιμόες και ο αρχηγός
Γιόχανσον.
Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ είχε την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων.
Ο σχηματισμός του 3-5-2 μπλόκαρε τη Μίλαν που προσπαθούσε να
δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, μόνο με μακρινές μπαλιές του
Μπονούτσι. Στο πρώτο εικοσάλεπτο η ΑΕΚ δημιούργησε τρεις καλές
ευκαιρίες για γκολ με μακρινό σουτ του Γκάλο, τετ α τετ από πλάγια θέση
του Λόπεζ το οποίο εξουδετέρωσε ο Ντοναρούμα, αλλά και σε απευθείας
φάουλ του Χριστοδουλόπουλου που βρήκε στα σώματα και πέρασε κόρνερ.
Το θετικό ήταν πως η Ενωση δεν απειλήθηκε στιγμή από τους παίκτες του
Βιτσέντζο Μοντέλα που έκαναν αρκετά σκληρά φάουλ. Στην τελευταία
φάση του πρώτου μέρους, ο Γκάλο προσπάθησε να σκοράρει, αλλά η
μπάλα πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Ντοναρούμα. Ως προς
το δημιουργικό της παιχνίδι γενικότερα, η ΑΕΚ έφτανε με ευκολία στην
περιοχή της Μίλαν, αλλά Αραούχο και Χριστοδουλόπουλος κινούνταν
κυρίως εκτός περιοχής, με αποτέλεσμα να μη δημιουργηθεί κλασική
ευκαιρία.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καταιγιστικό ρυθμό, πολλές ευκαιρίες
και για τις δύο ομάδες και την ΑΕΚ με κέφι και διάθεση για δημιουργία.
Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα σημειώθηκε για τη Μίλαν που είχε δοκάρι
στο 57΄ σε διαγώνιο σουτ του Μοντολίβο. Η ΑΕΚ απάντησε με ευκαιρίες
από σουτ των Γιόχανσον, Αραούχο και Χριστοδουλούπουλου αλλά το 0-0
παρέμεινε ώς το τέλος.
ΑΕΚ: Ανέστης, Βράνιες, Τσόσιτς, Μπακάκης, Γκάλο, Λόπες, Γιόχανσον,
Σιμόες, Μπακασέτας (65΄ Γαλανόπουλος) Χριστοδουλόπουλος (60΄
Λιβάγια), Αραούχο (79΄ Γιακουμάκης).
ΜΙΛΑΝ: Ντοναρούμα, Μουσάκιο, Μπονούτσι, Ρομανιόλι, Μπορίνι,
Ροντρίγκες, Μοντολίβο, Λοκατέλι (66΄ Κεσί), Τσαλχάνογλου, Κουτρόνε
(46΄ Σούσο), Αντρέ Σίλβα (81΄ Κάλινιτς).
Σοβαρά επεισόδια: Πριν από την έναρξη του αγώνα, σημειώθηκαν
επεισόδια στoν σταθμό Πευκάκια του Ηλεκτρικού, όταν άγνωστοι που
είχαν καλυμμένα πρόσωπα, εισέβαλαν σε βαγόνι τρένου χτυπώντας
αδιακρίτως επιβάτες. Από τη σύρραξη τραυματίστηκαν Ελληνες και
Ιταλοί που μετέβαιναν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα.
Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Αούστρια Βιέννης κέρδισε με 1-4 τη Ριέκα
στην Κροατία.

«Ακάκιε, μην ξεχάσεις
τα μακαρόνια να είναι
Μίσκο».

Ε

ίναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό σλόγκαν, το οποίο έχει μείνει
βαθιά χαραγμένο στη μνήμη των παλαιοτέρων και όχι μόνο.
Άλλωστε, τα μακαρόνια Μίσκο, η μεγαλύτερη μάρκα ζυμαρικών
στην Ελλάδα, για δεκαετίες υπήρξαν άρρηκτα συνδεδεμένα με
τον Ακάκιο, τον καλόγερο που ξεκινούσε με το γαϊδουράκι του
για τα ψώνια της μονής, όταν ο ηγούμενος του μοναστηριού του
υπενθύμισε «Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο».
Η ιστορία της Μίσκο είχε ξεκινήσει ως εργαστήριο παρασκευής
ζυμαρικών το 1927 στον Πειραιά, από τις οικογένειες Μιχαϊλίδη
και Κωνσταντίνη (από τα αρχικά των οποίων θα προκύψει και
η επωνυμία Μίσκο), και υπήρξε η πρώτη εν Ελλάδι που ήταν
οργανωμένη σε καθαρά ευρωπαϊκά πρότυπα. Μάλιστα, χάρη
στο επιχειρηματικό δαιμόνιο των ιδρυτών της, θα κατάφερνε να
αναδείξει τα ζυμαρικά της ως τα πλέον περιζήτητα στην ελληνική
αγορά, αλλά και να ανταγωνίζεται στις διεθνείς αγορές τις μεγάλες
ιταλικές εταιρείες, που έως τότε παραδοσιακά κυριαρχούσαν.
Από τους πρώτους ιδιοκτήτες και στυλοβάτης της εταιρείας
Μίσκο για περίπου μισό αιώνα, υπήρξε ο Ελευθέριος Μαντζίκας.
Γεννημένος σε ένα χωριό των Ιωαννίνων το 1917, σε ηλικία
14 ετών και χτυπημένος από ελονοσία, βρέθηκε στην Αθήνα,
όπου απασχολήθηκε στο παντοπωλείο του Αλέξανδρου Κίκιζα,
μετέπειτα ιδιοκτήτη της εταιρείας ζυμαρικών Μέλισσα, ενώ
ταυτόχρονα σπουδάζει σε νυχτερινή Εμπορική Ιδιωτική Σχολή .
Στην Αθήνα γνωρίζεται με τον Εμ. Παπαναστασίου, πρόσφυγα
από τη Μικρά Ασία και απασχολούμενο σε διάφορες βιοτεχνίες
ζυμαρικών, με τον οποίο βάζουν τα λιγοστά κεφάλαια που είχαν
συγκεντρώσει και ιδρύουν την εταιρεία ζυμαρικών Ρεκόρ Η
πρότερη εμπειρία που είχαν αποκτήσει και οι δύο στο χώρο των
ζυμαρικών σύντομα θα τους αντάμειβε. Όντως, λίγα χρόνια
μετά, το 1953, η Ρεκόρ συγχωνεύεται με τη βιοτεχνία ζυμαρικών
Θρίαμβος της οικογένειας Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, οι τρεις
επιχειρηματίες αποκτούν τη βιομηχανία Παπαχρυσάνθου στην
Πάτρα, προσθέτοντας έτσι έναν ακόμη συνεταίρο.
Όλοι μαζί, θα δαπανήσουν 10.000 δραχμές και θα εξαγοράσουν
τη βιομηχανία ζυμαρικών Μίσκο. Οι τέσσερις συνεταίροι θα
κλείσουν τα εργοστάσια Ρεκόρ και Θρίαμβος στην Αθήνα και θα
δημιουργήσουν ένα νέο, μεγάλο εργοστάσιο στην Πάτρα θέτοντας
τις βάσεις για την κατάκτηση της κορυφής. Τα πρώτα πακέτα
Μίσκο που παράγονται ήταν κυλινδρικά, του ενός κιλού, ιδανικά
για το κυριακάτικο και όχι μόνο τραπέζι μιας οικογένειας, αφού
έβγαζαν «δύο πιάτα παραπάνω στο κιλό».
Πράγματι, η νέα εταιρεία θα ευημερήσει και δεν θα αργήσει να
κατακτήσει την πρώτη θέση, την οποία διατηρεί ως τις μέρες
μας (με πωλήσεις που φθάνουν τους 25.000 τόνους ετησίως,
έναντι 12.000 τόνων του βασικότερου ανταγωνιστή, της
Μέλισσα), στην αγορά ζυμαρικών. Το 1978 η Μισκο ήταν η
36η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας, αλλά και μία από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες ζυμαρικών στην Ευρώπη. Το 1979,
στη Μίσκο απονέμεται το διεθνές βραβείο «Χρυσός Ερμής», για
τις εξαγωγικές της δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, την Ασία
και την Αφρική, μία μόνο διάκριση από τις συνολικά 56 που θα
αποσπάσει στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.
Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι ένα μέρος της
επιτυχίας της Μίσκο χρεώνεται στην διαφήμιση με τον Ακάκιο,
ίσως την πιο επιτυχημένη στη διαφημιστική ιστορία της Ελλάδας.
Σύμφωνα με το μύθο, η ιδέα για τη συγκεκριμένη διαφήμιση
γεννήθηκε γύρω στο 1950, όταν ο Μαντζίκας βρέθηκε για
προσκύνημα μαζί με ένα φίλο του στην περιοχή των Μετεώρων,
όπου έγιναν θεατές της εικόνας με τον ηγούμενο που όλοι
γνωρίζουμε.
Εικάζεται όμως ότι την εικόνα με τον Ακάκιο η Μίσκο την
εμπνεύστηκε από μια γελοιογραφία του 1915, του εξαίρετου τότε
σκιτσογράφου Ηλία Κουμετάκη. Η ακριβής ατάκα, έξω από ένα
μοναστήρι, έλεγε: «και μην ξεχάσεις, Ονούφριε, τα τσιγάρα να
είναι Γιαννουκάκη».
Όπως και να έχει, ο Ακάκιος δεν εγκατέλειψε ποτέ την εταιρική
ταυτότητα της εταιρείας και συνεχίζει να κοσμεί ως τις μέρες μας
τις συσκευασίες των προϊόντων της Μίσκο. Χρονιά ορόσημο
για την ιστορία της Μίσκο υπήρξε το 1991, όταν ο 74χρονος πια
Ελευθέριος Μαντζίκας, μοναδικός επιζών εκ των ιδιοκτητών,
αποφάσισε μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους και κληρονόμους
να πουλήσει την εταιρεία στην μεγαλύτερη εταιρεία ζυμαρικών
παγκοσμίως, την Barilla. Μάλιστα, οι Ιταλοί ιδιοκτήτες,
αναγνωρίζοντας την προσφορά του, τον διατήρησαν στην εταιρεία
ως επίτιμο πρόεδρο, μέχρι το θάνατό του, το 2007 σε ηλικία
90 ετών, δέκα μόλις μέρες μετά το θάνατο της αγαπημένης του
συζύγου, με την οποία έζησαν μαζί 67 ολόκληρα χρόνια
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
The mother of a 17-year-old girl
was concerned that her daughter was
having sex.
Worried the girl might become
pregnant and adversely impact the
family’s status, she consulted the
family doctor.
The doctor told her that teenagers
today were very willful and any
attempt to stop the girl would probably result in rebellion. He then
told her to arrange for her daughter
to be put on birth control and until
then, talk to her and give her a box
of condoms.
Later that evening, as her daughter
was preparing for a date, the mother
told her about the situation and
handed her a box of condoms. The
girl burst out laughing and reached
over to hug her mother, saying,
“Oh Mom! You don’t have to worry
about that! I’m dating Susan!
Θρίλερ
Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους
τηλεόραση.
Κάποια στιγμή το ζευγάρι που
παίζει στην ταινία κάθεται
στο τραπέζι για το γεύμα που
περιλαμβάνει κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε
παρακαλώ, δεν θέλω τα παιδιά να
βλέπουν θρίλερ!
Ο Mήτσος.
Mετά από πάρα πολύ καιρό,
συναντιούνται δυο παλιόφιλοι.
Aγκαλιές, φιλιά, χαρές!
- Pε να τα πούμε κάποια στιγμή,
προτείνει ο πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;
- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο
Mήτσος για κυνήγι.
- Tότε την Tετάρτη;
- Oύτε την Tετάρτη, ξαναπάει ο
Mήτσος για κυνήγι.
- Tότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο
φεύγει ο Mήτσος για κυνήγι, όλη τη
μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Mήτσος, ρε
μεγάλε; απόρησε ο πρώτος.
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον
Mήτσο δεν το ξέρω, αλλά όταν
αυτός πάει για κυνήγι εγώ πάω με
τη γυναίκα του!
Γράμμα για τον Γιωρίκα
Στο σπίτι του Κωστίκα χτυπά το
θυροτηλέφωνο. Βγαίνει ο Κωστίκας
από το μπάνιο και απαντάει.
-Ναι…; Ποιός είναι;
-Ο ταχυδρόμος είμαι. Έχετε ένα
γράμμα.
-Γράμμα; Από ποιόν;
-Δε γράφει κύριε Κωστίκα.
-Καλά. Μήπως μπορείς να μου το
διαβάσεις γιατί είμαι στο μπάνιο;
-Ναι αμέ… Λοιπόν… Μα… Κύριε
ο φάκελος είναι άδειος.
-ΑΑΑΑ! Κατάλαβα… Είναι από
το Γιωρίκα. Δε μιλάμε. Μαλώσαμε
χτες.
Η πρόβα
είναι ένας ντράμερ στον τρίτο
όροφο μιας πολυκατοικίας και
κατά τις 3 το πρωί αρχίζει να παίζει
ντραμς. Ντουμπ Ντουμπ Ντουμπ
Ντουμπ. Ο από κάτω του, νευρικός
όπως ήταν, γύρω στα 50 ανεβαίνει
νευριασμένος, χτυπάει την πόρτα
με μανία και πριν προλάβει να τον

βρίσει του λέει ο ντράμερ: “φίλε
συγγνώμη, το καταλαβαίνω ότι
είναι αργά αλλά πρέπει να κάνω την
τελευταία μου πρόβα γιατί αύριο
έχω συναυλία και θα ξεφτιλιστώ στο
κοινό”
Τι να κάνει και ο άνθρωπος, σου
λέει μια νύχτα είναι, θα περάσει.
Το άλλο βράδυ, την ίδια ώρα πάλι
αρχίζει πάλι ό ντράμερ Ντουμπ
Ντουμπ Ντουμπ Ντουμπ. ανεβαίνει
νευριασμένος πάλι ο από κάτω
του και του λέει τι θα γίνει ρε φίλε
σήμερα δεν ήταν η συναυλία;
- Δε βλέπεις καιρός; όλο βροχή,
αναβλήθηκε για αύριο η συναυλία.
Συγγνώμη, το καταλαβαίνω ότι
είναι αργά, αλλά πρέπει να κάνω
την τελευταία μου πρόβα, θα τα έχω
ξεχάσει μέχρι αύριο.
Τι να κάνει και πάλι ο άνθρωπος,
σου λέει άλλη μια νύχτα είναι, θα
περάσει. Το επόμενο βράδυ όμως
κατά τις 3 πάλι τα ίδια. Ντουμπ
Ντουμπ Ντουμπ Ντουμπ.
Πάει 4 Ντουμπ Ντουμπ Ντουμπ
Ντουμπ.
Πάει 5 Ντουμπ Ντουμπ Ντουμπ
Ντουμπ. Ο από κάτω πουθενά όμως.
Σκέφτεται ο ντράμερ, ρε λες να
έπαθε κανένα καρδιακό επεισόδιο
και να τα τίναξε αυτός να το έχω
και βάρος στη συνείδησή μου; να
πάω να ρίξω μια ματιά. Πάει κάτω,
βρίσκει την πόρτα ανοιχτή. Μπαίνει
μέσα, προχωράει και τον βρίσκει
στο μπάνιο να την έχει βγάλει έξω
και να την παίζει. Του κάνει:
-Μα καλά, κα...λες έχεις
ξημερώματα; και του απαντάει:
-Ασε με ρε φίλε, κάνω την
τελευταία μου πρόβα γιατί αύριο θα
σε γαμ...ω!
Γιατί απέλυσα τη γραμματέα μου!
Προσέξτε μην σας συμβεί.....
Πριν από δύο εβδομάδες ήταν
τα 45α γενέθλια μου και δεν
αισθανόμουν ιδιαίτερα καλά γι
αυτό. Κατέβηκα να πάρω το πρωινό
μου ξέροντας ότι η γυναίκα μου θα
μου έφτιαχνε το κέφι με τις ευχές
της και ίσως και με κάποιο δώρο.
Όχι μόνο δεν μου ευχήθηκε, δεν
είπε ούτε “καλημέρα”! “Καλά να
πάθεις, που θελες και παντρειές”,
σκέφτηκα. Παρηγορήθηκα όμως
γιατί φανταζόμουνα ότι τα παιδιά
θα το θυμόντουσαν. Τα παιδιά όμως
κατέβηκαν για πρωινό και δεν είπαν
λέξη.
Όταν έφτασα στο γραφείο,
ήμουν τελείως πεσμένος και
απογοητευμένος.
Καθώς έμπαινα, η γραμματέας μου
η Τζάνετ μου είπε, “Καλημέρα κύριε
διευθυντά, Ευτυχισμένα Γενέθλια.”
Αισθάνθηκα καλύτερα, κάποιος
τουλάχιστον με θυμήθηκε. Δούλεψα
μέχρι το μεσημέρι. Κάποια στιγμή,
η Τζάνετ μου χτύπησε την πόρτα
και είπε, “Ξέρετε, Έξω έχει υπέροχο
καιρό και μια και είναι τα γενέθλια
σας, τι θα λέγατε να πηγαίναμε για
γεύμα οι δυο μας;”
“Αυτό είναι η καλύτερη ιδέα που
άκουσα σήμερα. Πάμε”. Πήγαμε
για φαγητό. Δεν πήγαμε εκεί που
τρώγαμε συνήθως αλλά σε ένα
μικρό απομονωμένο μέρος στην
εξοχή. Πήραμε δύο μαρτίνι και
απολαύσαμε φοβερά το γεύμα μας.
Κατά την επιστροφή μου είπε, “Μια
τόσο όμορφη μέρα δεν χρειάζεται
να επιστρέψουμε στο γραφείο,
έτσι;”
“Υποθέτω πως όχι” απάντησα
εγώ. “Πάμε στο διαμέρισμά μου”,
μου είπε εκείνη. Φτάνοντας στο
διαμέρισμα μου είπε, “Κύριε
διευθυντά, αν δεν σας πειράζει, θα
πάω στο υπνοδωμάτιο να βάλω κάτι

πιο άνετο.”
“Βεβαίως”, απάντησα
ενθουσιασμένος.
Πήγε στο δωμάτιο και, μετά
από κανένα πεντάλεπτο, βγήκε
κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων,
ακολουθούμενη από τη γυναίκα
μου, τα παιδιά, και ντουζίνες
ολόκληρες από οικογενειακούς
φίλους. Όλοι τραγουδούσαν το
τραγουδάκι των γενεθλίων... και
εγώ καθόμουν εκεί, στον καναπέ...
θεόγυμνος.
Ανοξείδωτο
Ο Μανωλιός από τα Σφακιά
ακολουθούσε το Δήμαρχο που ήταν
και κουμπάρος του στα πανηγύρια.
Σε ένα πανηγύρι που είχαν πάει του
λέει ο Δήμαρχος:
- “Εσύ Μανωλιό που ξέρεις καλές
μαντινάδες δε μας λες καμία να
περάσει η ώρα;”
Λέει λοιπόν ο Μανωλιός:
- “Αν είστε πέντε φύγετε κι αν είστε
δέκα ελάτε το κριτικό μαχαίρι μου
κανένα δε φοβάται, ανοξείδωτο!”
Μετά από μια δυο εβδομάδες σε
ένα άλλο πανηγύρι του ζητάει ο
δήμαρχος να πει ξανά μαντινάδα.
Λέει λοιπόν ο Μανωλιός:
- “Αν είστε πέντε φύγετε κι αν είστε
δέκα ελάτε το κριτικό μαχαίρι μου
κανένα δε φοβάται, ανοξείδωτο!”
Σε κάθε πανηγύρι ο Μανωλιός
έλεγε αυτή τη μαντινάδα. Μια μέρα
λοιπόν αγανακτησμένος ο δήμαρχος
του λέει:
- “Καλά ρε Μανωλιό όλα τα αλλά,
αλλά το ανοξείδωτο στο τέλος που
κολλάει;”
- “Κατέχω εγώ ρε σύντεκνε. Ετσά
το γράφει πάνω η μαχαίρα μου!
Ο παράδεισος
Ήταν καμιά 10ρια άτομα στον Αγ.
Πέτρο για να τους στείλει αναλόγως
στην Κόλαση ή στον Παράδεισο..
Αφού έστειλε σχετικά όλους στην
Κόλαση φτάνει και στον τελευταίο
τον οποίο τον έστειλε στον
Παράδεισο.. Πετάγεται ένας και του
λέει...
- Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι
οδηγός λεωφορείου και περνάει
με κόκκινο, δεν υπολογίζει τους
πεζούς,τρέχει σαν τρελός,παρανομεί
καθημερινά τον ΚΟΚ...κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
- Μπορεί,αλλά είναι ο μόνος από
όλους εσάς που στην βάρδιά του
κάνει 50 άτομα να κάνουν τον
σταυρό τους!
ΤΑ ΔΩΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ
Η Μαρία και η Σοφία ήταν
γειτόνισσες και “άσπονδες φίλες”
και προσπαθούσε η μια να βγάλει
τα μάτια της άλλης. Τα σπίτια τους
ήταν το ένα απέναντι στο άλλο.
Μια μέρα λέει η Μαρία στη Σοφία:
- Να μου πεις πότε είναι τα
γενέθλια σου να σου κάνω δώρο
κουρτίνες.
- Και γιατί να μου κάνεις δώρο
κουρτίνες;
- Να τις βάλεις στο παράθυρο σου,
γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον κώλο
του άντρα σου στο παράθυρο.
- Εσύ να μου πεις πότε είναι τα
γενέθλια σου να σου κάνω δώρο
γυαλιά.
- Γιατί να μου κάνεις δώρο γυαλιά;
- Γιατί ο κώλος που βλέπεις στο
παράθυρο δεν είναι του άντρα μου,
αλλά του άντρα σου.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
(Συνέχεια από σελίδα 1)
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Events Calendar—November 2017
Thursday

2

7 — 8:30 p.m.

Monday

6

7 — 8:30 p.m.

Sunday

12

At the end of Divine
Liturgy

Tuesday

14

7 p.m. start

Thursday

16

7—8:30 p.m.

Monday

20

7 — 8:30 p.m.

Sunday

26

Monday

27

This Christmas Season, we ask you to please
help our Community collect non-perishable
food, new or lightly-worn clothes and toiletries
for our needy brothers and sisters.
to various shelters and
the Greater Vancouver
Food Bank.
God bless you!

Divine Liturgy
7 — 8:30 p.m.

4641 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Phone: 604-438-6432
Fax: 604-438-6400
www.GOEastVan.ca
GreekCommunity@telus.net
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28η Οκτωβρίου 1940: Με ιδιαίτερη
λαμπρότητα η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Με μια μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση που προκάλεσε
ρίγη συγκίνησης σε όσους την παρακολούθησαν από κοντά αλλά
και τηλεοπτικά, ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη
Θεσσαλονίκη, οι εορτασμοί της εθνικής επετείου
της 28ης Οκτωβρίου.

Tel: 604 253-8714

2411 Nanaimo Street, Vancouver, B.C. V5N 5G5

BOUZOUKI NIGHT
ΣΑΒΒΑΤΟ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
&
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Στο TROCADERO
Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί
Με το Γιάννη Σαχάμη στο μπουζούκι,
και την ορχήστρα του.

Για να κλείσετε τραπέζι
τηλεφωνήστε στο:

604-253-8714

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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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Παραθέτουμε δίπλα την απάντηση που
λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ,
κατόπιν ερώτησή μας που κάναμε
στην Αντιπρόεδρο της Κοινότητας κα
Ελένης Νικολιδάκη για τα παράπονα που
ακούσαμε ότι μερικοί σύλλογοι χάσανε,
στολές, σημαίες και άλλα πράγματα από
την αίθουσα που τα είχαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγνώμη
για το λάθος που έγινε και ζητά από
τους συλλόγους που έχουν οποιαδήποτε
ερώτηση να απευθυνθούν αποκλειστικά
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Είμαστε βέβαιοι ότι με διάλογο, ειλικρίνεια
και με καλή πρόθεση θα βρεθεί μια
λύση που θα ικανοποιήσει τις δίκαιες
απαιτήσεις των συλλόγων που χάσανε
πράγματα του συλλόγου.

Κώστας Καρατσίκης

STATEMENT
Regarding August storage room clean up
We would like to acknowledge the error that was made
during the renova5ons that took place at the Hellenic
Community Centre during August 2017. Various belongings
of some member-associa5ons were misplaced by our movers instead of being put
back into storage. During our general maintenance and repairs, we had been in the
process of dealing with an urgent spill in the associa5on room, and for this to be
eﬀec5vely cleaned up, lockers were relocated. Prior to this, during the week of 24
July, the HCV Board of Trustees gave no5ce to all associa5ons with instruc5ons to
remove their belongings from the area.
The HCV Board of Trustees regrets this error and has taken several correc5ve
measures so as to prevent situa5ons like this in the future. We have reached out to
the execu5ve of all member-associa5ons that were aﬀected and have explained
the maLer. We are apprecia5ve that each associa5on has been very
understanding. Furthermore, they have expressed content in seeing our Centre
being cleaned up.
We understand our role as YOUR COMMUNITY CENTRE. In that, we have been the
hub of all member-associa5on ac5vi5es and as such, we are also a place where
you can expect to store your valuable items in a safe and secure loca5on. We hope
that we can con5nue to have your trust and that you con5nue to see us as that
place. As a sign of good faith, the HCV will undertake the cost of replacing the ﬂag
of every associa5on aﬀected.
Responding to the requests of our members, the HCV priori5zed that the building
be cleaned up and not be allowed to fall into disrepair. RegreLably, during this
process, some mistakes were made. Again, we apologize for this incident and
kindly ask any member of an aﬀected associa5on who may have ques5ons to
contact their execu5ve directly.
Board of Directors
Hellenic Community of Vancouver

St. George’s Philoptochos Ladies Society ANNUAL LUNCHEON PHILOPTOCHOS AGIOY NIKOLAOY-DIMITRIOY
On Saturday, October 14, St.
George’s Philoptochos welcomed over 170 guests to their
Annual Fall Luncheon at the
Hellenic Centre.
Their presence showed their
support of the Philoptochos
Ladies, who uphold the vision,
the values, and the traditions of
Philoptochos, “to help those in
need”.
As well, Philoptochos fulfills many obligations and commitments to
our church and to our community.
Philoptochos would like to encourage all ladies to come and join this
very worthwhile organization.
A heartfelt thank you to everyone who supports Philoptochos. It is
greatly appreciated, because
“Your support allows us to support those in need.”

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Βανκούβερ
Την Κυριακή 29η Οκτωρίου 2017, μετά την Θεία Λειτουργία κατά τις 11:00 π.μ. τελέσθηκε η
καθιερωμένη Δοξολογία στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου από τους ιερείς π. Τιμολέων Πράττα
και τον συνταξιούχο π.Δωρ. Τρυφωνόπουλο παρουσία της κας Αδαμαντίας Φωκά αντιπροσώπου
του Γενικού Προξένου του Βανκούβερ, της επίτιμου Προξένου της Κύπρου κας Τ. Μπέργκρεν.
του Προέδρου της Κοινότητος κ. Κώστα Νικολάου, της Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ, κας Ελένης Νικολιδάκη, προέδρων συλλόγων και αντιπροσώπων της ΑΧΕΠΑ και άλλων
οργανώσεων, καθώς το εκκλησίασμα από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και άλλων μελών της
κοινότητας.

Μετά την Δοξολογία και την σύντομη ομιλία του π. Τιμολέων Πράττα για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 οι μαθητές και οι μαθήτριες έψαλαν τους εθνικούς ύμνους και απήγγειλαν ποιήματα
αναφερόμενα στο έπος του 1940.
Στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα στην αίθουσα της Κοινότητας όπου ο Πρόεδρος κ. Νικολάου,
ευχαρίστησε όλους που παρευρέθηκαν και τίμησαν τους ήρωες του 1940, ευχαρίστησε τα παδιά του
σχολείου, τους γονείς, τους δασκάλους και δασκάλες, καθώς και τους μαγείρους που μαγείρεψαν το
γεύμα.
Κώστας Καρατσίκης
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
& ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ»
14

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Η μέρα Σάββατο 28ης Οκτωβρίου 2017 στην κατάμεστη από κόσμο
αίθουσα της Ανατολικής Κοινότητας του Βανκούβερ, Οι δύο σύλλογοι Μακεδόνων και Αττικής και
νήσων του Αιγαίου διοργάνωσαν την ετήσια χοροεσπερίδα των συλλόγων με μεγάλη επιτυχία. Στο χορό
παρευρέθηκε ο π. Τιμολέον Πράττας, ο οποίος ευλόγησε το φαγητό και η κα Άννα Καραμαρούδη με τον
σύζυγό της αντιπροσωπεύοντας τον Γενικό Πρόξενο του Βανκούβερ. Η κα Ρούλα Λιάσκα μίλησε για το
ιστορικό της ημέρας παραθέτοντας την ομιλία της παρακάτω:
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μέλη και φίλοι των συλλόγων
«Μέγας Αλέξανδρος» και «ΟΜΗΡΟΣ» Αττικής και
νήσων του Αιγαίου.
Σήμερα πανηγυρίζουμε με υπερηφάνεια και έθνική
έξαρση τις μεγάλες ημέρες της φυλής μας και μεγάλους
ιστορικούς σταθμούς.
Τριπλή γιορτή γιορτάζουμε σήμερα, την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912, την γιορτή
του Αγίου Δημητρίου πολιούχου της Θεσσαλονίης και το
ιστορικό ΟΧΙ του 1940. Επίσης και την απελευθέρωση
των νήσων του Αιγαίου.
Η Ελλάδα με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 105
χρόνια σήμερα την ημέρα της γιορτής του πολιούχου
αυτής Αγίου Δημητρίου ένωσε την κομματιασμένη
αλυσίδα της με την υπόλοιπη Ελλάδα για να επαληθεύση
η κραυγή του Ιωάννου Δραγούμη «Ελληνες σώστε την
Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει».
Την ημέρα αυτή μπήκε θριαμφευτής ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη και χάρισε την ελευθερία
στην πολυβασανισμένη πόλη ύστερα από 500 χρόνια σκλαβιάς και τεράστιους αγώνες και θυσίες.
28η Οκτωβρίου 1940 το ιστορικό ΟΧΙ του 1940. Το ΟΧΙ που κοσμεί, ανεξίτηλα την ιστορία μας. Ο
ηρωϊσμός, η φιλοπατρία και η εθνική αξιοπρέπεια συνυφασμένες πάντα με του Θεού την Πίστη τη
Αγία νικά πάντα την ύλη. Η απρόσκλητη ιταλική και αργάτερα γερμανική επίθεση διήρκησε 216
ημέρες.
Αυτό που προκάλεσε παγκόσμια κατάπληξη, ήταν το ελληνικό θαύμα μια μεγάλη μέρα της φυλής μας,
μια επέτειος θρύλος, ένας επέτειος αγώνας.
Μ’αυτή την αναφορά στο παρελθον η εθνική μας συνείδηση φωτίζεται από τους προβολείς της
ιστορικής μας μνήμης και γίνεται αφορμή απολογισμού και πηγή φρονηματισμού.
Τα μεγαλουργήματα αυτά, οι εθνικές επέτειοι ακτινοβολούν και φωτίζουν μέχρι σήμερα και μας
διδάσκουν τις ανεκτίμητες υποθήκες του παρελθόντος, πως όσα κέρδισε η πατρίδα μας και όσα
κράτησε τα κέρδισε και τα κράτησε με το αίμα της καρδιάς της και με τα όπλα στο χέρι του λαού.
Η μεγάλη δύναμη που οπλίζει τον κάθε Έλληνα σε τέτοιες στιγμές και τον κάνει γίγαντα , κάστρο
άπαρτο, δημιουργό ιστορίας μοναδικής στον κόσμο είναι η ακατάλυτη ελληνική ψυχή και σαν
θεματοφύλακας μιας μοναδικής στον ευρωπαϊκό χώρο, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
αποτελεί καθήκον προς τον εαυτόν μας και προς τις νεώτερες γενιές να διαφυλάξουμε την ιστορική
μας συνέχεια, την Ορθοδοξία και τον πολιτισμό μας, με σύνεση, ομόνοια και επαγρύπνηση στα
εθνικά μας δίκαια. Παράλληλα όμως πρέπει ν’ αποτίσουμε φόρο τιμής και να μην λησμονήσουμε
τις ατέλειωτες φάλαγγες των ηρώων και μαρτύρων μας που με το αίμα τους πότισαν ο δένδρο της
Ελευθερίας μας.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, Ζήτω η 26η Οκτωβρίου 1912, Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του συλλόγου Αττικής και Νήσων του Αιγαίου κ. Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος,
αναφέρθηκε στο ιστορικό της απελευθέρωσης μέρος νήσων του Αιγαίου.
Ακολούθησε το φαγητό του πλούσιου μπουφέ και με την μουσική του ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ, άρχισε ο χορός
και φαγητό που κράτησε μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΌΒΕΛ
Συγγραφέας: Παναγιώτα Στρίκου –
Τομοπούλου
Εικονογράφηση: Χρύσα
Σπυρίδωνος
Εκδόσεις: ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Η Μιράντα, για να κοιμηθεί
μετράει πρόβατα. Στο πρόβατο με
το νούμερο 30 τα μάτια της έχουν
ήδη κλείσει. Ένα βράδυ το πρόβατο
αυτό της μιλάει. Θέλει επιτέλους
να το κοιτάξει η Μιράντα, να του
δώσει σημασία και να μην είναι
απλά ένα νούμερο.
Μια τρυφερή ιστορία, με πανέμορφες εικόνες, που μιλά για την
προσφορά και την ανταπόδωση. Με απλό τρόπο η συγγραφέας
μας δείχνει πως δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο κάποιον που
καθημερινά μας βοηθά σε κάτι. Είναι τόσο όμορφο να μπορέσουμε
κι εμείς να του ανταποδώσουμε το καλό που μας κάνει. Το γεγονός
ότι η Μιράντα τελικά χαρίζει ένα όνομα στο πρόβατο σημαίνει πως
το υπολογίζει. Πως είναι πολύτιμο για εκείνη. Είναι μια λύτρωση
γλυκιά για το πρόβατο.
Ένα βιβλίο που αγκαλιάζει και γαληνεύει τον μικρό αναγνώστη.
Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ
Ελεύθερη απόδοση: Εύη Παπαδοπούλου
Επιστημονική επιμέλεια: Βασίλης Χρυσικόπουλος
Εικονογράφηση: Farida El Gazzar
Εκδόσεις: ΜΑΡΤΗΣ
Ο πρίγκιπας μεγάλωνε με όλα τα καλά, όμως του έλειπε η ελευθερία
του. Κι αυτό γιατί όταν γεννήθηκε οι Επτά Αθώρ όρισαν τη μοίρα
του λέγοντας: «Ο θάνατός του θα έρθει από κροκόδειλο, φίδι ή
σκύλο. Να φυλαχτεί από τα τρία ζώα!» Έτσι ζούσε κλεισμένος σε
ένα παλάτι στη μέση της ερήμου. Η καρδιά του όμως ήταν λυπημένη
κι αποφάσισε να βγει επιτέλους και να χαρεί τη ζωή καθώς μέχρι
τώρα δεν γνώριζε πώς είναι να ζεις πραγματικά.
Ένα αιγυπτιακό παραμύθι που εντοπίζεται χρονικά στον 13ο αιώνα
και σώζεται σε πάπυρο που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο.
Ένα βιβλίο που μιλά για την αγάπη αλλά και για τη λαχτάρα του
ανθρώπου να ζήσει. Μια ιστορία που μας θυμίζει πως η προσπάθεια
του ανθρώπου να ορίζει μόνος του το πεπρωμένο του παραμένει ίδια
όσοι αιώνες κι αν περάσουν.

ΠΟΙΗΜΑ

Ν Ο Μ Ι Κ Η

Σ Τ Η Λ Η

ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Αν ένα ακίνητο έχει πολλούς συνιδιοκτήτες π.χ. αποβιώνει ο θείος που δεν είχε τέκνα και τα ακίνητά
του, κληρονομούν από κοινού και σε μικρά ποσοστά το καθένα από τα ανίψια του, έχουμε την λεγόμενη
κοινωνία δικαιώματος.
Στην κοινωνία δικαιώματος κάθε κοινωνός, δηλαδή ο κάθε συγκύριος έχει δικαίωμα να απαιτήσει
τη λύση της κοινωνίας, η οποία επέρχεται με διανομή. Αν δεν συμφωνούν οι κοινωνοί, καθένας από
αυτούς, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους και ανεξάρτητα από το ποσοστό που έχει επί της κυριότητας
του ακινήτου, μπορεί να απαιτήσει τη δικαστική διανομή του κοινού ακινήτου, η οποία γίνεται είτε
αυτούσια, αν το προς διανομή αντικείμενο ή αντικείμενα μπορούν να διαιρεθούν χωρίς μείωση της αξίας
τους σε ομοειδή μέρη, ανάλογα με τις μερίδες των κοινωνών, είτε με πώληση διά πλειστηριασμού, οπότε
διανέμεται το εκπλειστηρίασμα.
Αυτούσια διανομή κοινού πράγματος είναι η φυσική (in natura) διαίρεση του κοινού αντικειμένου σε
περισσότερα ίσα κατ’ αξία μέρη, ώστε ο κάθε κοινωνός ή ομάδα κοινωνών να λάβει ανάλογα με την
μερίδα του μέρη με κλήρωση ή με επιδίκαση σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
Προϋποθέσεις της αυτούσιας διανομής είναι σωρευτικά: α) το εφικτό της διανομής, δηλαδή της φυσικής
διαίρεσης του πράγματος σύμφωνα με τον προορισμό του χωρίς μείωση της αξίας του και β) η διανομή
να είναι συμφέρουσα, δηλαδή να μην επέρχεται με αυτή μείωση της αξίας των μερίδων.
Το Δικαστήριο αποφασίζει ανέλεγκτα, σχετικά με το αν η διανομή του κοινού πράγματος είναι
προδήλως ανέφικτη ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη τις μερίδες των κοινωνών, το τυχόν αίτημά τους για την
δημιουργία ενιαίων κοινών μερίδων, το είδος, τις διαστάσεις και το εμβαδόν του διανεμητέου αν αυτό
είναι ακίνητο. Προδήλως αδύνατη ή ασύμφορη είναι η αυτούσια διανομή όταν, κατά τους κανόνες της
κοινής πείρας και της λογικής, το διανεμητέο δεν μπορεί να διανεμηθεί σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες
των κοινωνών χωρίς να μειωθεί η αξία του. Σε περίπτωση δε που το δικαστήριο κρίνει ανέφικτη ή
ασύμφορη την αυτούσια διανομή, διατάσσει, την πώληση του κοινού πράγματος με πλειστηριασμό.
Βασική προϋπόθεση για το παραδεκτό μιας τέτοιας αγωγής είναι η καταβολή του δικαστικού ενσήμου.
Σε αγωγή διανομής ακινήτου το τέλος δικαστικού ενσήμου που πρέπει να καταβληθεί υπολογίζεται με
βάση το εικοσαπλάσιο της ετήσιας προσόδου του μεριδίου που ανήκει στον ενάγοντα, εφόσον από το
διανεμητέο ακίνητο προκύπτει ετήσια πρόσοδος, με την έννοια πραγματικής απολαβής εισοδημάτων
από το ακίνητο. Διαφορετικά, αν το διανεμητέο ακίνητο είναι απρόσοδο για τους κοινωνούς, γίνεται
δεκτό ότι το δικαστικό ένσημο υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου που ανήκει στον ενάγοντα
κοινωνό.
Τέλος η αγωγή διανομής πρέπει να εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθ/κειου όπου βρίσκεται
το ακίνητο, ενώ αν υπάρχουν βάρη στο κοινό ακίνητο είναι υποχρεωτικό να καλούνται στην δίκη και οι
δικαιούχοι των εμπράγματων βαρών.
Εφόσον το ακίνητο εκπλειστηριασθεί, οι κοινωνοί λαμβάνουν από την πώληση το ποσό που αντιστοιχεί
στο ποσοστό τους, αφού αφαιρεθούν πρώτα όλα τα έξοδα του πλειστηριασμού.
Στην αγωγή διανομής δεν υπάρχουν πολλά νομικά ή πραγματικά επιχειρήματα αντίκρουσης της αγωγής
και αποτροπής του πλειστηριασμού.
Ουσιαστικά η αγωγή διανομής δεν είναι συμφέρουσα για τους κοινωνούς, διότι πάντα στους
πλειστηριασμούς τα ακίνητα πωλούνται σε χαμηλότερη από την εμπορική τους αξία. Λειτουργεί όμως
ως μέτρο πίεσης για μια πιο συμφέρουσα εξωδικαστική λύση. Π.χ. πώληση σε τρίτον ή αγορά του
ποσοστού του ενός από τον άλλον συγκύριο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 6945-028153, 213-0338950
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Τόσες θάλασσες κατάπια
Τόσα πέλαγα
Τόσα βουνά
Κάμπους
Στεριές ατελείωτες
Κ ο κόσμος ίδιος κ απαράλλαχτος
Τόσα αστέρια καταβρόχθισα
Τόσους ουρανούς
Τόσες νύχτες
Τόσα φεγγάρια
Κομήτες ολόκληρους
Κι ο κόσμος ίδιος κ απαράλλαχτος
Τόσα λόγια κατασπάραξα
Τόσες πράξεις μισές
Κι ο κόσμος ίδιος κ απαράλλαχτος
Μόνο εγώ άλλαξα...
Χριστίνα Γαλιάνδρα..
Christina Strada

Φέτος το καλοκαίρι είχα μια ευχάριστη συνάντηση με το φίλο από το Βανκούβερ Γιάννη Ασπράκη
με τον οποίον συναντηθήκαμε δυο φορές και είχαμε μια ευχάριστη παρέα. Στη φωτογραφία από
αριστερά η κα Δέσποινα Κρητικού, Κώστας Καρασίκης, Ανδρέας ιδιοκτήτης εστιατορίου ταμ,
Γιάννης Ασπράκης και ο κ. Δημήτρης Κρητικός Πνευμονολόγος ιατρος της Ρόδου.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Η πρόοδος που σημειώνει καθημερινά ο σύλλογος αυτός που ξεκίνησαν πριν λίγα χρόνια μια χούφτα
υπερήλικες εθελοντές αρχίζει να προοδεύει σιγά –σιγά και σταθερά και αυτό οφείλεται στη φιλότιμη
προσπάθεια που γίνεται από τον Πρόεδρο Κώστα Κοντογιαννάτο, το διοικητικό συμβούλιο και από
εθελοντές της Κοινότητας.
Το καφενείο του συλλόγου συγκεντρώνει ομογενείς όπου βρίσκουν μια ατμόσφαιρα πάντα φιλική,
σ΄ένα ωραίο περιβάλλον όπου μπορούν να παρακολουθήσουν Ελληνική τηλεόραση ή να ακούσουν
ελληνική μουσική, και άλλοι να περάσουν την ώρα τους με τα χαρτιά. Δυο μέρες την εβδομάδα Τρίτη
και Πέμπτη, μαγειρεύουν έμπειροι μαγείροι γεύμα με $5.00 το άτομο. Η προσέλευσης ομογενών
από όλες τις γωνιές του Βανκούβερ είναι απίστευτη. Φέτος ο σύλλογος από τα κέρδη που έκανε
το καφενείο έδωσε στην Κοινότητα του Σούρρεη $12,000 δολλάρια και από τα έσοδα των μελών
της «Ζεστής Γωνιάς» δώρησαν $2,000 δολλάρια για την επισκευή της σκεπής της εκκλησίας, ήταν
ανοιχτό όλο το καλοκαίρι εκτός τις μέρες που ηταν το Φεστιβάλ φαγητού και έκλεισε ένα μήνα.
Σ΄αυτό το μεγάλο επίτευγμα του συλλόγου αξίζει ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους όσοι με
οποινδήποτε τρόπο προσφέρουν στη δημουργία του συλλόγου, βοηθούν και συνεισφέρουν με δωρεές
και την παρουσία τους στο θαυμάσιο αυτό έργο που γίνεται.
Στις 15 Οκτωβρίου 2017, έγιναν εκλογές και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κώστας Κοντογιαννάτος, Αντιπρόεδρος: Πήτερ Μοσχονάς, Ταμίας: Γιώργος
Μαργαρίτης, Β’ Ταμίας: Χρήστος Κλωναράκης, Γραμματέας: Βάσω Βαρσάκη, Β΄Γραμματέας:
Μαρία Λουδάκη.
Μέλη : Γιώγος Βότσης, Γιώργος Πανάγος, Σάββας Κόττας, Λούλα Μανωλοπούλου, και Γιάννης
Μολάρης.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ελάτε το μεσημέρι να γευματίσετε στο Σπίτι της Ελληνικής Κοινότητας
του Σούρρεη μαζί με την παρέα σας, ενισχύοντας το σύλλογο ελλήνων υπερηλίκων του Σούρρεη.
Κώστας Καρατσίκης

Help for Those Working Metropolitan of Mytilini Uses
to Join the Middle Class $150,000 In Australian Donations
EDMONTON, Oct. 26, 2017 /CNW/ - When you have
an economy that works for the middle class, you have
a country that works for everyone. The investments the
Government has made in people, in our communities
and in our economy are working. Canada has the fastest
growing economy in the G7—and we are reinvesting
the benefits of that growth back into the people who
contribute most to that success.
Patty Hajdu, Minister of Employment, Workforce
Development and Labour, was in Edmonton, Alberta
today to highlight the Government’s plan to put more
money in the pockets of low-income workers—including families without children and the growing number
of single Canadians—by further enhancing the Working
Income Tax Benefit (WITB) by an additional $500
million per year, starting in 2019. This enhancement
will be in addition to the increase of about $250 million
annually that will come into effect in that year as part
of the enhancement of the Canada Pension Plan. These
two actions will boost the total amount the Government
spends on the WITB by about 65 per cent in 2019,
increasing benefits to current recipients and expanding
the number of Canadians receiving support.
This week’s Fall Economic Statement provided an
update on how the Government’s investments in the
economy and the middle class are delivering real results
for Canadians:
• Canada is the fastest growing economy in the G7—
by a wide margin—growing at an average rate of 3.7
per cent over the last year, which is the fastest pace of
growth since early 2006.
• Job creation is strong, with over 450,000 new jobs
created in the last two years, and the unemployment rate
at its lowest level since 2008.
• Growth is forecast to be 3.1 per cent in 2017—significantly above expectations at the beginning of the
year.
As our plan works to strengthen the economy, the
Government will continue to make smart, targeted
investments in an innovative, inclusive and sustainable
economy that works for the middle class. With Canada’s
economy growing faster than it has in over a decade,
the Government is reinvesting in Canada’s middle class
by cutting taxes for small business, and providing more
support to families through the Canada Child Benefit,
while helping low-income Canadians by enhancing the
Working Income Tax Benefit.

Intended for Earthquake Victims
on Church Building Repairs

M

oney raised by the Greek Orthodox
Archdiocese of Australia that was
intended for supporting the victims of
a June earthquake was instead used for church
building repairs, according to a letter from the Iakovos, Greek Orthodox Metropolitan of Mytilini.
Generous Australians raised $150,000 after their
Archbishop issued an encyclical to parishes in
June following a destructive earthquake that leveled an entire village.
In his letter to faithful, Archbishop Stylianos asked
parish priests to pass a special offering tray to help
people in need.
The head of the Church in Mytilini had other plans
in mind, claiming in a “thank you” letter to Stylianos that he had used the money for repairs on
more than 20 church buildings— of which, only
two were in the earthquake-ravaged village.
From Melbourne to Perth, we spoke to numerous
readers who said their donations were intended for
people— not building repairs.
“This whole thing is shameful. It’s yet another instance when we cannot trust where our
money goes,” wrote Matina Mavrigiorgis from
Melbourne, adding that “They clearly told us in
church that day that the money would go to help
the victims of the earthquake, not to repair buildings.”
Church officials in Australia even listed donations
received from parishes and mentioned in the
headline that the money raised was intended for
“earthquake victims” (σεισμόπληκτους).
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΗ ΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ομογενής από Καναδά ενδιαφέρεται να
αγοράσει οικία στην περιοχή
Αγία Παρασκευή ή Χαλάνδρι Αττικής.
Η πληρωμή θα γίνει με Δολάρια Καναδά
σε τραπεζικό Λογαριασμό σε Καναδική
Τράπεζα ή σε τράπεζα άλλης επιλογής.

Ευκαιρία για ενδιαφερόμενο
που χρειάζεται συνάλλαγμα.
Τηλεφωνήστε στο 778-321-5490 ή
στο Ελληνικό κινητό 6985030178
και ζητήστε τον Μάϊκ.

Κύπριοι Εθελοντές στους Αγώνες
του Έθνους 1897 - 1922.
Μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, Κύπριοι εθελοντές
κατατάσσονταν σε κάθε επαναστατική κινητοποιήση του Ελληνισμού και
σε κάθε πολεμικό επεισόδιο ή επιστράτευση. Η έλευση των Βρετfriανών,
το 1878, βάσει αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Αγγλίας και Τουρκίας, έφερε
αρκετά αγαθά στην Κύπρο, αλλά και πολλές απογοητεύσεις που πλήθαιναν
με το χρόνο.
Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 οι Κύπριοι εθελοντές έφτασαν
τους 1000.Στην πλειοψηφία τους ήταν αγρότες, από διάφορες περιοχές του
νησιού.Οι περισσότεροι υπηρέτησαν στο νικηφόρο τμήμα του Ελληνικού
στρατού, στην ταξιαρχία του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Σμολένσκη,
γεγονός που τους επέτρεψε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με υψηλό
ηθικό.
Στο Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908), η ιστορική έρευνα εντόπισε μέχρι
σήμερα 8 Κύπριους Μακεδονομάχους.Ο γνωστότερος είναι ο Γεώργιος
Αργυρίου Κυπραίος από την Πέγεια της Πάφου, που διακρίθηκε ως
ομαδάρχης στην περιοχή Μοναστηρίου - Μοριχόβου.Στους Βαλκανικούς
πολέμους του 1912 - 1913 πολέμησαν με τον Ελληνικό στρατό 1500-1800
περίπου Κύπριοι εθελοντές. 55 από αυτούς σκοτώθηκαν στην πολιορκία των
Ιωαννίνων και στις πολύνεκρες μάχες του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου.
Στον κατάλογο των εθελοντών περιλαμβάνονται άνθρωποι κάθε ηλικίας,
επαγγέλματος ή τάξης, πλειοψηφούν, όμως, εμφανώς οι αγρότες.Κορυφαία
στιγμή της Κυπριακής παρουσίας ήταν ο θάνατος του Δήμαρχου Λεμεσού,
πρώην βουλευτή (1901-1911) Χριστόδουλου Σώζου, που σκοτώθηκε
πολεμώντας στις 6 Δεκεμβρίου του 1912, στο Μπιζάνι.
Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος και η ένταξη της Τουρκίας στο στρατόπεδο
των Κεντρικών Δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την καταγγελία της
“Κυπριακής Συνθήκης” του 1878 και την προσάρτηση της Κύπρου στη
Βρετανική Αυτοκρατορία (Νοέμβριος 1914).Το καλοκαίρι του 1916 άρχισε
η μαζική κατάταξη Κυπρίων στο βρετανικό στρατό, στο ειδικό σώμα των
έμμισθων ημιονηγών που δημιουργήθηκε. Μέχρι το Μάρτιο του 1919
στρατολογήθηκαν 16000 περίπου άνδρες.
Οι Κύπριοι “μουλάρηδες”, μετά από μια σύντομη στρατιωτική εκπαίδευση
στους στρατώνες της Θεσσαλονίκης, υπηρέτησαν σχεδόν αποκλειστικά,
στο Μακεδόνικο Μέτωπο. Στα συμμαχικά νεκροταφεία της Μακεδονίας
βρίσκονται οι τάφοι 30 περίπου Κυπρίων που έχασαν τη ζωή τους, στο
διάστημα 1916-1920.
Άλλοι Κύπριοι κατατάχθηκαν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό και στην
“Εθνική Αμυνα”. Πέντε από αυτούς σκοτώθηκαν στη μάχη του Σκρα, το
1918.
Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 συνετάραξε την Κύπρο λόγω της
γεωγραφικής εγγύτητας και των επικίνδυνων συνεπειών από την εκρίζωση
του Ελληνισμού από τα απέναντι παράλια. Αν και χιλιάδες Κύπριοι
γράφτηκαν ως εθελοντές, η κυπριακή συμμετοχή στη Μικρασιατική
εκστρατεία ήταν σχετικά μικρή, εξαιτίας των αυστηρών - αυτή τη φορά
- βρετανικών απαγορεύσεων. Αντίθετα, στη Μικρασία ήταν εμφανής
η παρουσία αρκετών Κυπρίων αξιωματικών του ελληνικού στρατού,
αποφοίτων της Σχολής Ευελπίδων ή παλιών υπαξιωματικών.
Οι Κύπριοι πεσόντες του Μικρασιατικού πολέμου υπολογίζονται σε 30.
Λίγο αργότερα η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου, το σύνολο των βουλευτών της
και ο δήμαρχος της Λευκωσίας, με την προκήρυξη τους της 6ης Μαρτίου
1928,ευθαρσώς υπογράμμισαν, ότι “επί πεντήκοντα έτη εκρατήθημεν
μακράν των μητρικών αγκαλιών, κρατούμεθα δε και νυν, παρά την
εκφρασθείσα πλειστάκις (...) ομόφωνον ημών γνώμην, όπως ενωθώμεν μετά
της μητρός Ελλάδος,” Η προκήρυξη αυτή κυκλοφόρησε με την ευκαιρία
συμπληρώσεως 50 ετών από την έλευση των Βρετανών στην Κύπρο.
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Οι απίστευτα θεραπευτικές ιδιότητες
της Γλιστρίδας ,αντράκλα ή ανδράχλη
Η γλιστρίδα είναι ένα…
ευεργετικό ζιζάνιο. Παλιότερα
χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά
στη διατροφή στις αγροτικές
περιοχές και όχι μόνο. Έχει
ιδιαίτερη γεύση είναι πολύ
ωφέλιμη και έχει θεραπευτικές
ιδιότητες.
Το αστείο είναι ότι όταν σε έναν
οργανισμό υπάρχει έλλειψη
Ω3 οι ειδικοί συστήνουν
συμπληρώματα ή παχιά
ψάρια, ενώ η απλή και ταπεινή
γλυστρίδα «τα έχει όλα και
συμφέρει» που έλεγε και μια
παλιά διαφήμιση. Δυστυχώς
είναι ένα από τα παραμελημένα
φυτά της ελληνικής υπαίθρου
παρά το γεγονός ότι έχει υψηλή
διατροφική αξία.
Είναι δύσκολο να την πετύχεις
ακόμα και στη λαϊκή.
H χρήση της γλιστρίδας ως
θεραπευτικό φυτό στην Ευρώπη,
το Ιράν και την Ινδία, έχει
ιστορία τουλάχιστον 2.000 ετών
και πιθανότατα καταναλωνόταν
ως λαχανικό πολλά χρόνια πριν.
Στην αρχαία Ρώμη η γλιστρίδα
χρησιμοποιείτο για θεραπεία
των πονοκεφάλων και της
δυσεντερίας, των σκωλήκων των
εντέρων και των δαγκωμάτων
από σαύρες.
Βέβαια τότε δεν γνώριζαν ότι
είναι πλούσιο σε ω3 λιπαρά
οξέα και σε αντιοξειδωτικά
απαραίτητα για την υγειά.Η
γλιστρίδα θεωρείτο από παλαιά
σαν πολύτιμο φυτό για τη
θεραπεία των προβλημάτων
του ουροποιητικού και του
πεπτικού συστήματος. Ανοίγει
την όρεξη και έχει επουλωτικές
ιδιότητες. Η διουρητική δράση
της χρησιμεύει σαν ανακούφιση
των ασθενειών της ουροδόχου
κύστης, για παράδειγμα στη
δυσκολία κατά την ούρηση.
Οι γλυχρασματογενείς ιδιότητες
του φυτού το καθιστούν επίσης
καταπραϋντικό γιατρικό για

τα γαστρεντερικά προβλήματα
όπως ηδυσεντερία και η
διάρροια. Παλαιά στην Κρήτη
καταναλώνεται ωμή με ξίδι και
ήταν δροσιστική και δημοφιλής.
Απαλλάσσει το συκώτι από
υπεραιμία γι’ αυτό λέγανε
«γλιστρίδα και νερό συκώτι
δροσερό». Επίσης, παλαιά στην
Κρήτη τη συνιστούσαν στους
πάσχοντες από αιμορροΐδες.
Κοπανισμένη επιτίθεται σε
εγκαύματα. Για κάποιον που
είναι αθυρόστομος και φλύαρος
οι Κρητικοί λένε «Γλιστρίδα
έφαγες και γλιστρά το στόμα
σου;». Ως γνωστό η βιταμίνη
Ε και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
προστατεύουν πιθανώς από τον
καρκίνο, τις καρδιοπάθειες και
τις φλεγμονώδεις παθήσεις”.
Όταν είναι προϊόν βιολογικής
γεωργίας τότε η γευστική
και η θεραπευτική της αξία
γίνεται μεγαλύτερη. Πολλοί
καλλιεργητές όταν την
ξεριζώνουν από τις καλλιέργειες
του δεν την πετάνε αλλά την
πουλάνε για την λαϊκή. Είναι
από τα ήπια μορφής ζιζάνια. Ο
κόσμος μαθαίνει και αρχίζει να
την χρησιμοποιεί σε σαλάτες.
Σύμφωνα με τη διδάκτορα
Ιατρικής και πρόεδρο της
Συντονιστικής Επιτροπής
Διατροφής του Εθνικού
Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ
κας Άρτεμης Σιμοπούλου η
μεγάλη περιεκτικότητα σε
ωμέγα 3-λιπαρά οξέα, κάνει τη
γλυστρίδα ιδιαίτερα ωφέλιμη για
τον ανθρώπινο οργανισμό.
Όπως επισημαίνει η κα
Σιμοπούλου στα γραπτά της
“οι παραδοσιακές κοινωνίες
τη χρησιμοποιούσαν για να
θεραπεύουν πολλά από τα
προβλήματα υγείας που σήμερα
καταπολεμούνται από τα
λιπαρά οξέα ωμέγα-3 και στα
οποία συμπεριλαμβάνονται
οι φλεγμονές, τα προβλήματα
στην καρδιά, οι στομαχικές
διαταραχές, ο πόνος και ο

πυρετός. Παραδείγματος χάρη,
ο Θεόφραστος (372-287 π.Χ.), ο
πατέρας της βοτανικής, σύστηνε
τη γλιστρίδα ως φάρμακο για
την καρδιακή ανεπάρκεια, το
σκορβούτο, τον πονόλαιμο,
τον πόνο στα αφτιά, το οίδημα
στις αρθρώσεις και την
ξηροδερμία…
Η γλιστρίδα είναι γεμάτη από
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Εκατό
γραμμάριά της περιέχουν 400
χιλιοστογραμμάρια ωμέγα-3,
του φυτικού λιπαρού οξέος
που συναντάται στο φυτικό
βασίλειο και ονομάζεται άλφαλινολενικό ή LΝΑ – περιέχει
δηλαδή δεκαπέντε φορές
περισσότερα ωμέγα-3 από ό,τι
τα περισσότερα μαρούλια που
κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Και επιπλέον είναι ιδιαίτερα
πλούσια σε αντιοξειδωτικά.
Μια μερίδα γλιστρίδας καλύπτει
τις ημερήσιες ανάγκες του
οργανισμού σε βιταμίνη Ε και
παρέχει σημαντικές ποσότητες
βιταμίνης Ο, Β-καροτένιου και
γλουταθειόνης.

Βοηθάει και προστατεύει τον
οργανισμό από ιώσεις και γρίπη.
Βιταμίνη D: Ευεργετική για τα
κόκαλα, χρησιμοποιείτε κατά
κόρον για την πρόληψη της
οστεοπόρωσης.
Βιταμίνη Ε: Η βιταμίνη αυτή
είναι της γονιμότητας και της
ομορφιάς.
Βιταμίνη F: Η βιταμίνη αυτή
είναι τα γνωστά σε όλους
ακόρεστα λιπαρά οξέα και είναι

ευεργετική για τον οργανισμό
μας.
Βιταμίνη Κ: Είναι σημαντική
για τα οστά και για τις
αιμορραγικές καταστάσεις,
βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά.
Βιταμίνη P: Ενισχύει τη δράση
της βιταμίνης C και έχει πολλές
ωφέλιμες ιδιότητες για τον
οργανισμό.

Εγγραγείτε συνδρομητές στη “ΓΝΩΜΗ”
Eκδήλωση για τη Σοφία Βέμπο…

Συνειδητοποίησα ακόμα
ότι οι ανακαλύψεις μου με
οδηγούσαν στο συμπέρασμα
πως τόσο η γλιστρίδα όσο και
άλλα παρόμοια άγρια φυτά θα
πρέπει να συνεισέφεραν ένα
σημαντικό ποσοστό LΝΑ και
αντιοξειδωτικών στο διαιτολόγιο
των πρώτων ανθρώπων”.
Οι βιταμίνες που περιέχονται
στην γλιστρίδα.
Βιταμίνη Α: Τα ψάρια και
το μουρουνέλαιο αποτελούν
μεγάλες πηγές. Βοηθάει την
όραση και κάνει καλό στο
δέρμα.
Βιταμίνη Β: Αναπλάθει την
επιδερμίδα, τα νύχια και βοηθάει
στην μείωση του στρες.
Βιταμίνη C: Η πιο γνωστή
από τις βιταμίνες, η βιταμίνη c,

Στα πλαίσια του Μακεδονικού Μήνα….ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ
“ΒΕΜΠΟ” ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΜΟΜΕΝΟΙ!!!!
https://youtu.be/39tRtV0ZUfU
Μία από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις, στα πλαίσια του
Μακεδονικού Πολιτιστικού Μήνα, διοργανώθηκε χθες (23
Οκτωβρίου 2017) απόγευμα στο Κέντρο της Παμμακεδονικής
Ένωσης Οντάριο, στο 406 Ντάφορθ.
Θέμα της εκδήλωσης ήταν η Σοφία Βέμπο και η προσφορά της
στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, το οποίο επιμελήθηκε
άριστα η υπεύθυνη της διοργάνωσης κ. Ειρήνη Στούμπου, ενώ τα
…ρέστα τους έδωσαν όλοι οι συντελεστές με πρωταγωνιστές τους
καλλιτέχνες. Ήταν μια άψογα οργανωμένη βραδιά, στης οποίας
το νόημα μπορεί κάποιος να μπει παρακολουθώντας το βίντεο, το
οποίο ετοιμασε με μεράκι, όπως πάντα, ο δημοσιογράφος κ. Τάκης
Γαλιάτσος. Από μας τα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές
της εκδήλωσης και μαζί στο Συμβούλιο της Παμμακεδονικής για
την υποδοχή και τη φιλοξενία…

ANNOUNCEMENTS
The Hellenic Community of Vancouver is celebrating its
90th Anniversary this November after being established
from humble roots in 1927. and as part of the 90th Anniversary celebrations, is hosting a Gala Dinner and Dance on
the evening of November 4th, 2017 at the Hellenic Community Center 4500 Arbutus street, Vancouver.
This special evening will also feature a popular singer from
Greece, Mr. Demitri Bassis who will be entertaining the
audience once the official program is over.
***
The Greek Orthodox Community of East Vancouver Tuesday, November 14th, 2017 at 7:00 pm is holding the second
General Assembly Meeting at the Community Hall at 4641
Boundary Road, Vancouver, B.C.

Εφυγε από τη ζωή ο oπερατέρ του «Αλέξη Ζορμπά»
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ

ΠΕΝΘΗ
ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αlex)
1942-2017

Ο Γερμανοβρετανός
κινηματογραφιστής Ουόλτερ
Λάσαλι (αριστερά) είχε
δουλέψει σε πάνω από δέκα
ελληνικές παραγωγές και
υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης
του Μιχάλη Κακογιάννη.
«Οι ελληνικές ταινίες ήταν μια
εντελώς διαφορετική εμπειρία,
γιατί ήσουν περικυκλωμένος
από ανθρώπους με περιορισμένη
πείρα αλλά απεριόριστο
ενθουσιασμό», απάντησε ο
Ουόλτερ Λάσαλι όταν τον
ρώτησαν ποιες από τις δουλειές του είχε απολαύσει περισσότερο. Μόνιμος κάτοικος Κρήτης τα
τελευταία χρόνια, ο Βρετανός οπερατέρ που αγάπησε την Ελλάδα και βραβεύθηκε με Οσκαρ
φωτογραφίας για τον «Αλέξη Ζορμπά» έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 90 ετών ύστερα από
μακρόχρονη νοσηλεία στο Νοσοκομείο Χανίων.
Γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου του 1926 στο Βερολίνο, ο Λάσαλι «κληρονόμησε» το πάθος για
το σινεμά από τον πατέρα του, που χρησιμοποιούσε την κάμερα για τις ανάγκες της δουλειάς
του ως πολιτικού μηχανικού. Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
η οικογένειά του κατέφυγε στην Αγγλία, όπου είδε για πρώτη φορά τις (απαγορευμένες στη
Γερμανία) ταινίες του Ντίσνεϊ και σε ηλικία 15 ετών γνώριζε ήδη με βεβαιότητα πως ήθελε να
γίνει κινηματογραφιστής. Πέντε χρόνια αργότερα, έκανε τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία
του θεάματος, χάρη στη μεσολάβηση του πατέρα του, αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε σχετική
δουλειά μπορούσε να βρει, ενώ το 1954 είχε την ευκαιρία να φωτογραφίσει την πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, το «Another Sky».
Δύο χρόνια αργότερα, συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Μιχάλη Κακογιάννη, στον οποίο
τον σύστησε ο συνιδρυτής του κινήματος του Free Cinema Λίντσεϊ Αντερσον. «Είχα δει κάποιο
ντοκιμαντέρ που είχε κάνει και ήταν όλος ενθουσιασμό, είχε εργαστεί στον χώρο του Free Cinema, δεν ήταν ακριβός... και ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα!» παραδέχθηκε ο Ελληνας σκηνοθέτης
σε συνέντευξή του για την έκδοση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1997. «Νομίζω πως ο
Ουόλτερ έμαθε να βλέπει τα πράγματα μέσα από τα μάτια μου. Χρειάζεται αυτό το είδος της
ταύτισης με τον οπερατέρ, ειδάλλως τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά». Εκτός
από τον «Ζορμπά» (1964), ο Λάσαλι δούλεψε με τον Κακογιάννη στις ταινίες «Το κορίτσι με
τα μαύρα», «Ηλέκτρα», «Το τελευταίο ψέμα» κ.ά., ενώ ήταν επίσης οπερατέρ στην «Αλίκη στο
ναυτικό» και τη «Μανταλένα». Υστερα από ένα διάστημα στο πλευρό του Τόνι Ρίτσαρντσον, τις
δεκαετίες του ’70 και του ’80 υπήρξε σταθερός συνεργάτης του Τζέιμς Αϊβορι.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 14 Οκτωρίου
2017 ο ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.Το
Τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 στις 7:30
μ.μ. Η κηδεία έγινε την Παρασκευή 20
Οκτωβρίου 2017 και η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο Forest Burnaby. Στην οικογένειά
του και τους φόλους του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19 Οκτωβρίου
2017 η ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ. Η κηδεία
της έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η κηδεία έγινε
στο κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial
Park Burnaby. Στον σύζυγό της Νίκο, στην
κόρη της Μαρία και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Σεπτεμβρίου
2017. O ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Το
τρισάγιο έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2017 στις
7:30 μ.μ στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου.
Κατόπιν επιθυμίας του η ταφή του θα γίνει
στην Ελλάδα δίπλα στην σύζυγό του Ελένη.
Στον γιό του Bobby (Fairbanks Alaska), στην
κόρη του Ρένα στο Βανκούβερ και σε όλους
τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
VLACHOS ANDY
April 4,1969- August 26, 2017

Πηγή: Καθημερινή 24-10-17

Ζακ Σιράκ: Σκανδαλώδης ερωτική του ζωή
Γυμνές γυναίκες που «φλέγονταν από πόθο» περίμεναν στην ουρά για να κάνουν σεξ με τον πρώην
Γάλλο πρόεδρο Ζακ Σιράκ εντός του προεδρικού αεροπλάνου, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει για
την ερωτική ζωή του το νέο βιβλίο «Président, la nuit vient de tomber» [σ.σ. Πρόεδρε, η νύχτα μόλις
έπεσε] του συγγραφέα τον Αρνό Αρντουάν.
Οι γυναίκες αυτές ήταν βουλευτές, υπουργοί, σύμβουλοι, κοπέλες της μεσαίας τάξης από την
επαρχία «ή άγνωστες που του τις “σέρβιραν” στο πιάτο» γράφει ο συγγραφέας. «Ορμούσε στις
γυναίκες χωρίς προκαταρκτικά. Επειδή ο χρόνος ήταν πιεστικός και επειδή η ποσότητα είχε
προτεραιότητα έναντι της ποιότητας», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Η νέα ιστοσελίδα
της “ΓΝΩΜΗΣ”
που θα βρείτε
στην παρακάτω
ιστοσελίδα του
National Ethnic Press Council είναι ακόμη υπό κατασκευή.

http://nationalethnicpresscouncil.com

Ο παντρεμένος Ζακ Σιράκ, που είναι σήμερα 84 ετών, μετρούσε μια «στρατιά» από ερωμένες
και είχε αποκτήσει μάλιστα και το παρατσούκλι «Τρία λεπτά στο ντους» λόγω της έντονης
σεξουαλικότητάς του. Το αγαπημένο μέρος του Ζακ Σιράκ, που διατέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας
από το 1995 ως το 2007, για να απατά επανειλημμένα και κατ’ εξακολούθηση τη σύζυγό του
Μπερναντέτ ήταν το επίσημο προεδρικό αεροσκάφος.
«Υπήρχαν οι τακτικές, οι αγαπημένες, τα “ορεκτικά” που κατάφερναν να περάσουν από τους άντρες
ασφαλείας ώστε να προσεγγίσουν τον πρόεδρο. Κι άλλες που μοιράζονταν το ίδιο αεροσκάφος με
τον πρόεδρο, που τις περίμενε γυμνός στον ιδιωτικό χώρο του», σημειώνει ο Αρντουάν. Μάλιστα
σε ένα ταξίδι στο γαλλικό νησί Ρεϋνιόν, στον Ινδικό Ωκεανό, ο Σιράκ φέρεται να ψιθύρισε στο αυτί
μιας γυναίκας που του ζήτησε αυτόγραφο: «Έλα πάνω στο δωμάτιό μου αν θέλεις».
Στο βιβλίο αναφέρεται επίσης πως την νύχτα που πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάνα σε αυτοκινητιστικό
δυστύχημα στο Παρίσι, το 1997, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν
μαζί του καθώς εκείνος βρισκόταν στο κρεβάτι με την Ιταλίδα ηθοποιό Κλαούντια Καρντινάλε. Ο
Ζακ Σιράκ είχε δύο κόρες με την Μπερναντέτ αλλά σπανίως πλάσαρε το προφίλ του συμβατικού
οικογενειάρχη, πόσο μάλλον του ευσεβούς συντηρητικού πολιτικού.
Ο Αρνό Αρντουάν για όσα υποστηρίζει επικαλείται κυρίως συνεντεύξεις του Ντανιέλ Λεκόντ, ο
οποίος έχει φύγει από τη ζωή και υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος του επιτελείου του Σιράκ.
Πηγή: www.lifo.gr

FOR SALE
One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section. This is a sold out area and the second part to the Hellenic section. Located by road
on top. Feet away from road. Easy access. One casket. Greek Orthodox faith. 3789 Royal
Oak Avenue Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime location.
Please call Maria @ 778 389 0452

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

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πάνοσ Καμμένοσ
November 15th 6:30-8:00 pm
At the Hall of the Hellenic Community of Vancouver
4500 Arbutus St.

Minister of National Defence of Greece
Vancouver Visit

EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

160 gm

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

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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