1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

The subscription price is $19.04
451

AHEPA Celebrates 30 years
of giving at the annual AHEPA
Scholarship Dinner
January 13, 2019

Τσίπρας στον Economist:
Είμαι πεπεισμένος ότι το
2019 θα είναι μια ιστορική
χρονιά
Ήρθε η ώρα να
οικοδομήσουμε την
Ελλάδα των πολλών,
υπογραμμίζει ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας σε άρθρο του
που δημοσιεύεται
στην ελληνική έκδοση
του Economist
Το ΒΗΜΑ Team
| 26.01.2019 - 22:24
«Είμαι πεπεισμένος ότι το 2019 θα είναι μια ιστορική χρονιά, όχι
μόνο γιατί συμβολίζει το τέλος της Ελλάδας της κρίσης, αλλά και
γιατί θα σημάνει την αφετηρία μιας νέας Ελλάδας, της Ελλάδας
των ανθρώπων της, της Ελλάδας των πολλών»: αυτό υπογραμμίζει
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται
στην ελληνική έκδοση του Economist.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «υπάρχει όμως ξανά προοπτική. Η
χώρα βρίσκει ξανά βηματισμό, η κανονικότητα έχει επιστρέψει και η
κοινωνία έχει λόγο να αισιοδοξεί ξανά».

AHEPA held their 30th annual District Scholarship Awards on January 13, 2019.
Master of ceremonies and AHEPA District Governor of British Columbia, George
Vassilas recognized dignitaries in the audience including, but not limited to, the
Consul General of Greece to Vancouver Mr. Thanos Ioannou, the Canadian President of AHEPA, Mr. Christos Argiriou, Reverend Father Dorotheos Trifonopoulos
and Reverend Father Timoleon Prattas. He went on to congratulate the AHEPA and
Daughters of Penelope families for their 30 years of tireless work in ensuring the
recognition of deserving students with the annual AHEPA Family Scholarship Dinner.
Mr. Vassilas took the time to recognize all of the Past District Governors of AHEPA
and the Daughters of Penelope for their dedication to promoting education which is a
mandate of the Mission statement of this organization. He acknowledged the presence
of Past District Governors of AHEPA George Bonnis, Kostas Falias, Dino Kourtessis, Nick Mesotopitis, Paul Michael as well as the presence of Past District Governors of The Daughters of Penelope Elisabeth Balatsas and Bernadette Falias.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι
στην Ελλάδα, «μια προοδευτική κυβέρνηση, κατάφερε να βγάλει
τη χώρα από τα μνημόνια, να διασφαλίσει τη δημοσιονομική
σταθερότητα, να αποκαταστήσει αδικίες έναντι των πολλών, να
διαχειριστεί την προσφυγική κρίση με όρους ανθρωπισμού και
αλληλεγγύης.
Και πρόσφατα, έβαλε τέλος σε μια διένεξη σχεδόν 30 ετών, με τους
βόρειους γείτονες μας, η οποία αποτέλεσε διαχρονικά τροφή για τον
εθνικισμό και την ακροδεξιά και στις δύο πλευρές των συνόρων».
«Δομικό στοιχείο της δικής μας στρατηγικής είναι η αναδιανομή»,
αναφέρει ακόμη ο κ. Τσίπρας, και εξηγεί:
«Κάτι που επιτυγχάνεται με στοχευμένες παρεμβάσεις στο πεδίο της
εργασίας. Από την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
την πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και φυσικά
την αύξηση των μισθών».

As scholarship recipients, friends and families enjoyed a delicious meal Master of
ceremonies George Vassilas, , introduced the co-host of the event, Past Canadian
President of the Daughters of Penelope Bernadette Falias who introduced each
of the recipients for this year to whom over $12,000.00 was given.
The Christos Nicolaou
Trade Scholarship established by the Nicolau
family and presented by
Kostas Nicolau recognizes
students choosing a career
in the various trades. The
recipient this year was
Marcus Da Silva.
Marcus is currently completing his third year of
an electrical partnership

at the British Columbia
Institute of Technology
(BCIT). He is a graduate
of Killarney Secondary
where he participated in
the ACE IT program in
which participants attend
regular classes one day
and work in a trade of their
choice the next. During his time

Χειροθετήθηκε Οικονόμος ο π. Κων/νος Καλτσίδης. από
τον Αρχιεπίσκοπο (Τορόντο) Καναδά κ. Σωτήριο στην εκκλησία
των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στο Surrey, B.C.
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Letter to editor
Dear Editor,
You may find the following politixcal opinion of interest and publication...
KInd Regards
Andreas C Chrysafis
DEMOCRACY and MACEDONIA - My Thought of the Day!
My respects go to the Greek people who expressed their determination to stand up against bad political
decisions; thousands upon thousands took part at the largest demonstration ever in Greece! Constitutional changes in any country demand the overwhelming support of the electorate and legitimized by a
Referendum; it should never be decided by a bunch of temporary politicians!
In fact, living in a democracy does not mean that citizens must always support government decisions
but must equally question and oppose bad decisions and if necessary; bring down a government that no
longer represent the wishes of people - that’s what a true democracy it’s all about!
Abandoning the name of Macedonia enshrined in the Greek Constitution it is certainly one of those
bad government decisions that has outraged the Hellenic nation and Greeks worldwide. In retaliation,
they have taken to the streets to oppose a failed government that now seems to govern under elected
dictatorship and in the interest of third parties such as the EU and NATO.
Thousands of citizens, women and children rallied to resist the betrayal of trust by the Tsipras government. In reply, the authorities used tear gas, truncheons and chemicals in their attempt to disperse the
crowds. It was useless!
If the parliament so decides to approve the Tsipras Bill by this Friday to abandon the name of Macedonia, people’s rage will flare up with unpredictable consequences for peace and stability for the future.
The outcome of this national betrayal by a government it’s not over yet…
Author/Writer/Artist
January 21, 2019
www.facebook.com/ACChrysafisAuthor
www.facebook.com/ACChrysafisArtGallery

A few words about Fred
My name is Peter Capadouca and on behalf of the Hellenic Canadian Congress of British Columbia that represents the Greek community, I would like to say a few words about Fred – he was a
great friend and a Philhellene. Over the years, Fred was honoured by Greek societies for his love,
participation in and promotion of Greek culture and the teaching of Greek dance was his specialty.
Fred was noted for introducing Greek dancing to many non-Greeks and even to local Greeks. He
always encouraged people to join his dance troupe. Also, he was a very generous person for Fred
never charged anyone for teaching them to dance and always paid from his pocket for expenses in
the operation of his Philhellenic Dance Troupe.
Fred loved everything about Greek culture and history – from ancient to modern. His dedication to folk dancing was pre-eminent throughout much of his life. He had his dancers perform at
many functions that were held in the Hellenic Community Centre and at other venues. They never
missed a year to perform at Greek Day.
Fred liked to travel, especially to visit remote villages in Northern Greece to video record and
learn dances that were in danger of being forgotten and lost forever. I am sure his wife June was
probably not overly please to be climbing up to those remote villages in the mountains, but Fred
was adamant to learn and save those dances for posterity and to teach them to his dancers and to
others in the Greek community on his return to Canada.
Even into his 90’s when Fred led his dance troupe in the Zorba dance, he had so much energy and
zest, and was so light and agile on his feet that you would think he was wearing the silver winged
shoes of the Olympian god Hermes. Man, he could fly! Maybe in his past life he was a Greek and
was reincarnated as a true Zorba. He was certainly one of a kind - a very unique Canadian of
Austrian descent.
Well Fred, it has been a privilege knowing you and we will all truly miss you. You will be in our
hearts forever and may God bless you and rest your soul.
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at Killarney he maintained his
academic standing while also
participating actively on the high
school’s soccer team. He was a
member of the Italian Cultural
Soccer Federation (ICSF) during
this time as well. In his spare
time he likes to go to the gym
and play soccer .We congratulate
you Marcus and recognize your
hard work!
The Yianis Gionnis Scholarship was presented by Yianis
Gionis to Chris Englezos. Chris
is currently an undergraduate

student at the University of
British Columbia in the Faculty
of Arts. He has yet to declare his
major but intends to pursue a
major in History. He was born
in Vancouver at Saint Paul’s
hospital, attended Spulukwuks
Elementary School in Richmond and J.N Burnet Secondary School in Richmond then
graduated from University Hill
Secondary in Vancouver. He enjoys fishing and crabbing and is
a member of the Jericho Sailing
club. He also enjoys snowboarding and Easter Celebrations with
my family and friends. He always enjoys traveling to Greece
to see family in Sparti, Lamia
and the villages. Even though
most of his family, including
his Nouno, are engineers Chris
hopes to pursue a career in law
like my uncle Theodore. We
wish you luck Chris!
TheAndrew and Katie
Clerides Scholarship was

presented by Paul Michael who
thanked the Clerides family for
their many years of service to
AHEPA and their many generous donations through the
years. Mr. Michel presented this
scholarship to Margherita Venet-

sanos. She is a twenty year old
young lady who is half Greek
and half Italian. Margherita grew
up in Port Moody in a household
rich in culture, traditions, and
strong values. She is fortunate
to be raised by her parents, Rosa
and Angelo with her brother
Dimitri. Margherita attended
ArchBishop Carney Secondary
School in Port Coquitlam, where
she developed useful skills and
a good academic foundation
to help pave her path to post
secondary. She currently attends
Simon Fraser University where
she is working towards completing a Bachelor degree in
Business Administration (BBA).
Throughout her SFU experience,
she has gained confidence in a
positive learning environment,
which has allowed her to expand
her social network and meet
so many amazing people. Her
determination and hard working
traits stretch beyond her education, and into the workplace. She
has been working at New Port
Dental as a General Administrative and Clinical Assistant for
the last 2 years, where she has
developed strong friendships,
and above all has gained work
experience in a professional
setting. Some of Margherita’s
hobbies include running, traveling, studying, and assisting in
cooking and baking. Well done
Margherita!
The Daughters of Penelope
Scholarship was presented by
Kerasia Pogas President of the

Poseidon Chapter #179 of The
Daughters of Penelope to Elissa
Roussanidis, grand daughter of
Past District Governor Elisabeth
Balatsas. Ms Pogas reminded
the audience of the many local
organizations which benefit
from the charitable donations of
this philanthropic organization.
In the past years thousands of
dollars have been donated to The
CHAMPS, a Veterans Affairs
program for child amputees,
Covenant House, The Food
Bank, the Neonatal Intensive
Care Unit Royal Columbian
Hospital,the Cancer Foundation,
Children’s Hospital through the
Variety Club, to name just a few.
Elissa Roussanidis, this year’s
recipient of The Daughters of
Penelope Scholarship, is currently finishing her Undergraduate
Degree at Simon Fraser University where she has declared
her major in English, as well
as completing a Certificate in
Hellenic Studies. While being

registered full-time at SFU,
she works part-time and also
remains active within the Greek
community by volunteering
with extracurricular programs
such as Greek dance and the
Hellenic Canadian Congress
of British Columbia. Her goal
after graduating next Spring
from Simon Fraser is to continue
her education by applying for
a Bachelor in Education with
which she can happily pursue
her career of teaching the future
generations. We wish you much
success Elissa!
The AHEPA Gladstone Scholarship was presented to Andreas

Pilarinos by the Consul General
of Greece to Vancouver Mr.
Thanos Ioannou. Andreas was
born and raised on the unceded
and traditional territories of
the Musqueam, Squamish, and
Tsleil-Waututh peoples, in East
Vancouver. In an active effort to
participate in the process of reconciliation we acknowledge the
contributions of these nations.
Andreas is a PhD student in the
Interdisciplinary Studies Graduate Program at the University of
British Columbia and a Research
Assistant with the At-Risk
Youth Study (ARYS) at the BC
Center on Substance Use. Prior
to beginning his PhD, Andreas
completed a Master’s in Public
Policy at Simon Fraser University and has worked as a front-line
housing support worker and a researcher in Vancouver’s Downtown Eastside. Andreas’ current
research seeks to understand the
addiction treatment experiences
and outcomes of street-involved
youth in Vancouver - a hard-toreach and neglected population
that continues to be devastated
throughout the ongoing overdose
crisis. We thank you in advance
Andreas for your research in
a field of study that has unfortunately touched many of us
directly and we know that your
contributions will genuinely
make a difference!
The Mesotopitis & Mouzourakis Scholarship was
presented to Evangelos Vulgaris

by Nick Mesotopitis. Evange-

los graduated from Kitsilano
Secondary in 2018 and is now
enrolled at Corpus Christi
college studying business and
economics in order to transfer
to the UBC Sauder School of
Business. Outside of school
he enjoys playing hockey, and
rugby with his friends. In the
spring of 2018 Evan took part
in the Vancouver Police Department (VPD) student challenge
which consisted of presentations
from various branches of the
VPD, team building exercises,
and lessons on investigation and
patrol as well as legal studies.
Thanks to the exposure he got
from the student challenge Evan
found a passion for policing and
wishes to pursue policing as a
career in the future. Evan also
has experience as a busser at The
Sandbar on Granville Island. He
is also a registered official for
BC Hockey, and has taken on an
internship at Hertz-rent-a-car!
Evan also endeavours to give
back to the community through
volunteering at the Harbour
Lights Soup Kitchen and with
Killarney Student Street Squad.
Congratulations and we look
forward to seeing you in uniform
one day or perhaps not recognizing you as an undercover officer!
The George Bonnis Family
Memorial Scholarship was
presented to Adamandia Arsoniadis by George Skrivanos. This
yearly scholarship, for which we
on the scholarship committee are

very grateful, has been offered
by the George Bonnis family
in memory of the many Bonnis
family members namely Bill,
Gus Chris and Jim Bonnis. May
their rest be eternal. These Bonnis family members epitomized
the values of AHEPA and were
witnesses in their daily lives of
the mission statement of this
organization which is “to promote the ancient Hellenic ideals
of education, philanthropy,
civic responsibility, family and
individual excellence through
community service and volunteerism.” They have served
countless volunteer hours and at
all the highest positions within
the AHEPA organization. As
you all know we as the Scholarship Committee are celebrating
our 30th Anniversary and we
would like to acknowledge that
the Bonnis Family Memorial
Scholarship was the first Family
Memorial Scholarship established in our District.
Adamandia (Mati), the recipient
of this scholarship, has been a
student at Earl Marriott Secondary School in White Rock where
she maintains high academic
standing. She was active in her
school community as a member
of the Grad Council Committee
which is a club that organizes
fundraisers to raise money for
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all of the grad trips and events.
She is currently working at the
Washington Avenue Grill and
has been working there for four
years. She also works for Pacific
Sport and teaches youth how to
play her favourite ice game, ringette which she has been playing
for ten years all across Canada
as well as refereeing the game
during the week. In her spare
time she loves to accompany her
singing by playing the guitar and
piano. She also enjoys reading
books as well as studying and
learning new things. Good luck
with your future studies Mati!
The Greek Orthodox Community of East Vancouver
Scholarship was presented to
Maya Maria Tarazi by Reverend
Father Timoleon Prattas and
President of the Greek Orthodox
Community of East Vancouver
Kostas Nikolau.
Maya has been a student at Ar-

gyle Secondary School in North
Vancouver.
She has been a student of our
Greek schools for 13 years finishing elementary school at St.
George Greek Orthodox church
and continuing on for four more
years at the Greek high school at
St Nicholas where she demonstrated superior oral and written
skills in the Greek language. She
achieved excellent marks at her
B1 level, test of Ellinomatheia
and is planning to continue at
higher levels.
Maya’s multi-cultural background (Lebanese father, Greek
mother and Korean brother)
fueled her love for foreign
languages, cultural diversity and
traveling. Her love for Greece
and fellow Greeks is evident
to everyone who knows her.
Maya’s abilities are not limited
to languages. She has achieved
high marks in other disciplines
and is a permanent fixture on
her high school’s Honour’s Roll.
She has been a recipient of many
awards including top student for
Spanish, French Immersion and
English. One of her proudest
moments was winning the district title for the Concours d’art
oratoire (French public speaking contest) and going on to
compete at the provincial level.
Maya is pursuing her interests
in human rights and applying
to Universities in the fields of
Humanities, Social Studies and
International Studies. She plans
to continue her studies in Europe. Félicitations Maya!
The Greek Orthodox Community of East Vancouver
Scholarship was presented to
Alex Gasiorowski by Reverend
Father Timoleon Prattas and
Kostas Nikolau. Alex has been
a part of the Greek Community
of East Vancouver since birth.

(Continued page 4)
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Scholarship Recipients

Andreas Pilarinos Evangelos Vulgaris Adamandia Arsoniadis
Marcus Da Silva

Chris Englezos

Margherita
Venetsanos

Maya Maria Tarazi

Elissa Roussanidis

for the past several years
and has participated as a
camper in Camp Metamorphosis. He also participates
in the Greek cultural dance
groups, being a member
Alex Gasiorowski Stephen Zelis Alexandra Schinas Elleni Asimakis of both the “I Parea” and
“Enosis” dance groups. He
has also found time to partic(Continued from page 3)
ipate in activities with the Greek
volunteered at different events
He was a member of the first
youth organizations GOYA and
group of students that started the over the years in the community
ENA. He is looking forward to
new preschool at the community including the Greek Summercontinuing his studies towards a
fest, the MS Walk for the Cure,
in 2004, when he was 3 years
Bachelor of Commerce degree
and other various events, both at
at UBC. Continued success with
the school and the community
your studies Stephen!
level. Bravo Alex and we look
forward to seeing you at many
The AHEPA District #26
more community events in the
Scholarship was awarded to
near future!
Alexandra Schinas by Christos
Agiriou Canadian President of
The AHEPA District #26
AHEPA Canada. After five years
Scholarship was presented
to Stephen Zelis by District
old. He went on to continue
Governor of British Costudying with the preschool, and
lumbia, George Vassilas
later with the Greek school from
kindergarten until grade 5. He is
currently in his graduating grade
12 year at Burnaby North Secondary. He is hoping to go on
to study business at university in
the fall and further explore and
discover his interests. Alex also
speaks French fluently, as he
was in French Immersion for 8
years. He understands, reads and
writes in Greek and speaks
of post-secondary education, Alit a little as well. He has
exandra is finishing her Bachelor
taken part in many Greek
of Science in Nursing at Dougcommunity events over the
las College, from which she will
years and takes pride in his
graduate in May. The Douglas
Greek-Canadian roots.
College Nursing Program is a
Stephen, who is a graduate of
full-time combination of both
He currently works two
Vancouver College, is currently
in-class learning and clinical
in his first year of studies in the
part-time jobs while also
Sauder School of Business at the placements during which she
going to school full-time.
has already had the privilege of
University of British Columbia.
The classes that he has
helping community members of
During his high school years
excelled in are English, Biology he was actively involved in the
all ages in need of healthcare. In
and Marketing. He has helped
extracurricular life of the school. her current semester, she will be
operate the school store at
almost entirely in the hospital.
He was on the Student Council
Burnaby North for a few years
Like all nursing programs, it has
Executive and was president of
as part of his Marketing class.
a reputation of being challengthe Vancouver College AmAlex is also playing a high level
ing. Throughout her program,
bassadors Program as well as
of soccer three days a week. He
she has successfully maintained
a member of the Vancouver
has been actively involved in
a GPA of 3.63 and consistently
College Rowing team. He was
different sports since a young
been placed on the Honour Roll
selected as part of the crew
age, and has played competitive
thanks to her diligence in her
that represented the team at the
soccer for 14 years - the last 7
studies. Outside of her program,
Rowing Nationals in St. Catherof these years at the Gold level.
Alexandra has worked as a care
ine’s Ontario winning a bronze
Alex was a part of the Soccer
medal in 2016 and a Gold medal aide in a retirement home and
Academy at SFU for two years,
studied languages and healthcare
in 2017. This year he will be
a year-round high performance
history. She hopes to become
helping with the Junior Varsity
soccer training clinic in a univer- Rowing program. He also volfluent in German and Japanese.
sity environment which focuses
unteered as a peer mentor as part Alexandra is passionate about
on developing the complete
making a difference in the health
of the peer mentorship program
student-athlete. This program
of the community, and when she
at his school. In his Grade 12
was in co-partnership with SFU
is a registered nurse she plans
year, he participated in a week
Athletics and the the Burnaby
to first consolidate her skills in
long service trip to Brownsville
School District and took place
Texas during which time a group acute care before volunteering
during the school year, giving
as a Nurse Without Borders, and
of students and teachers served
him the opportunity to complete
eventually becoming a commuin and learned about the immihis academic and elective renity health nurse and instructor
grant community in the area.
quirements at his school during
to promote preventative health
Academically, he achieved a
the regular academic day, while
care and health education. We
place on the President’s Honour
also attending training every
commend you on consistently
Roll standing during his Grades
second morning at SFU. Alex
maintaining a high GPA! Bien
9-12 years for achieving at least
has also played ball hockey
fait Alexandra!
a 90% average. He is also an
in the spring for 8 years. His
active member of St Georges
other interests include weight
The Dimitrios & Antonia BonGreek Orthodox community.
training, golf and skiing. He has
nis Scholarship was presented
He has served as an altar boy

to Elleni Asimakis by Dimitri
Bonnis. Elleni is currently a student at the University of British
Columbia. She has completed

her Bachelor of Kinesiology degree and is currently completing
her Bachelor of Education with
the hope of teaching French immersion at the elementary school
level. She holds a great passion
for working with children. In the
past, she worked at the Hellenic
Community of Vancouver as
a youth coordinator and also
volunteered as the camp coordinator for Camp Metamorphosis
BC. Currently, she is the acting
President for the National Greek
Orthodox Youth Board. She
would like to thank Father Costa
and Presbytera Kristina for
supporting her as she served the
youth’s ministries, her parents
for guiding and encouraging her
to reach her goals, and last but
not least, she would like to thank
all the Greek Orthodox Communities in Vancouver and the
lower mainland for giving her
the opportunities to grow, lead
and experience her religion and

culture. We thank you for giving
of yourself and wish you every
success!
In order to increase funds for the
Scholarship fund, a Raffle was
held for the first time. A TREMENDOUS thank you is due to
the sponsors of the raffle which
include VanCity (Peter Zelis),
GolfoArt (Golfo Tsakumis);
Greek Concerts West, Estiatoria
Nammos (Effie Kerasiotis) Gus
the Greek (Kosta Nikolaou) &
Escobar (Alex Kyriazis and Ari
Demostene). All of your help
allowed us to raise more funds
for the future scholarships. We
ask each of you to please support
our sponsors. They do so much
for our community!
Founded in 1922 in Atlanta,
Georgia, on the principles that
undergirded its fight for civil
rights and against discrimination, bigotry, and hatred felt at
the hands of the Ku Klux Klan,
AHEPA is the largest and oldest
grassroots association of citizens
of Greek heritage and Philhellenes with more than 400 chapters across the United States,
Canada, Australia and Europe.
AHEPA’s mission is to promote
the ancient Greek ideals of
Education, Philanthropy, Civic
Responsibility, and Family and
Individual Excellence through
community service and volunteerism.
Submitted by George Vassilas
District Governor (georgevassilas@gmail.com) and Bernadette
Falias (falias01@telus.net)

Welcoming Metropolitan Sotirios

We are again Blessed to have our Metropolitan visit us for a second
time since December.
Please join us for Divine Liturgy served by His Eminence at 9am
on Saturday 26 January and for a Hierarchical Divine Liturgy at
9:30am on Sunday 27 January.
There will be a Philoptochos Retreat following Divine Liturgy on
Saturday, and a Vassilopita Cutting Luncheon following Divine
Liturgy on Sunday. Read below for more details.
Father Kostas Kaltsidis - AXIOS!
We want to take this opportunity to congratulate Father Kostas
Kaltsidis and the entire parish of Sts Constantine & Helen on his
elevation to Economos!
Please join us for the special service at 6pm on Tuesday 29 January
at Sts. Constantine & Helen in Surrey.
Father Kosta, may God continue to give you strength and wisdom
to guide us in His path.
He is very dear to all our hearts at St. George as he served as a
Chanter and Deacon under Fr. Partsafas.
AXIOS! AXIOS! AXIOS!
Saturday February 2nd
Ypapanti (Presentation of the Lord in the Temple)
Trip to Victoria to celebrate this Feast Day
Call the HCV office (604-266-7148) or a Philoptochos Board Member to book your spot on the Philoptochos bus. Cost is $50
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Ίμια 1996 - Συγκλονιστική μαρτυρία:
«Θα βυθίζαμε όλο τον τουρκικό
στόλο»
Newsbomb
Ίμια | Ειδήσεις: Τα όσα συγκλονιστικά συνέβησαν τη
μοιραία νύχτα της ελληνοτουρκικής κρίσης στα Ίμια το
1996 περιγράφουν δύο μέλη του πληρώματος της ελληνικής
φρεγάτας «Αδρίας», του πρώτου πολεμικού πλοίου που
έσπευσε κοντά στις βραχονησίδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, λένε πως εκείνη την εποχή
η υπεροχή του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν σαφώς
μεγαλύτερη έναντι του τουρκικού στόλου.
«Είχαμε το πλεονέκτημα. Θα βυθίζαμε όλο τον τουρκικό στόλο»,
διηγούνται στην κάμερα.
«Αρχίζουν να παίζουν τα εμβατήρια... Εδώ ξεκίνησαν όλα,
εκείνο το πρωινό, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί μας
ειδοποίησαν να φθάσουμε στον ναύσταθμο το πρωί», λέει ο
Γιώργος Καλίκης, καμαρότος της φρεγάτας.
«Δεν ξέραμε τι συμβαίνει, πηγαίναμε στο άγνωστο... Η βροντερή
και ανατριχιαστική φωνή του κυβερνήτη μου, ακόμη και
τώρα ανατριχιάζω που το λέω, λέει στα μεγάφωνα “η πατρίδα
μας καλεί να κάνουμε το καθήκον μας, ο Άγιος Νικόλας στην
πλώρη μας και η Παναγιά μαζί μας”», συμπληρώνει ο Στράτος
Κοκαλάς.
«Κάποια στιγμή αρχίζουν να παίζουν εμβατήρια εμψυχωτικού
χαρακτήρα οπότε όλοι αντιληφθήκαμε ότι συμβαίνει κάτι κακό,
ενώ γύρω μας επικρατούσε συσκότιση και ήταν όλοι με το
δάχτυλο στη σκανδάλη».
Τόσο ο Γιώργος όσο και ο Στράτος μιλούν με συγκίνηση για το
χαμό των τριών παληκαριών, του υποπλοιάρχου Χριστόδουλου
Καραθανάσης, του υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και του
αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού, όταν συνετρίβη το ελικόπτερό
τους στα Ίμια.
Μάλιστα, ο Στράτος σημειώνει πως είχε γνωρίσει από κοντά
τον Γιαλοψό, με τον οποίο είχαν κάνει κοινές ασκήσεις στην
Αδριατική.
Ο Γιώργος μιλά για τη στιγμή που ο Ελληνικός Στόλος λάμβανε
εντολή για υποχώρηση: «Ήμασταν οργισμένοι με αυτό που έγινε,
γιατί θα γυρίζαμε πίσω χωρίς τρεις δικούς μας. Αφήσαμε τρία
παλικάρια πίσω. Για μένα αυτό ήταν και το δράμα της όλης
ιστορίας».

Το χρονικό της κρίσης στα Ίμια το 1996
25 Δεκεμβρίου 1995: Το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν
Ακάτ» προσαράζει σε αβαθή ύδατα κοντά στην Ανατολική Ίμια
και εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο πλοίαρχός του αρνείται βοήθεια
από το Λιμενικό, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική
περιοχή και ότι οι μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές της χώρας του.
26 Δεκεμβρίου 1995: Το Λιμεναρχείο Καλύμνου ενημερώνει το
Υπουργείο Εξωτερικών και αυτό με τη σειρά του το Τουρκικό
Υπουργείο Εξωτερικών ότι αν δεν παρέμβει ρυμουλκό, το
τουρκικό πλοίο θα κινδυνεύσει.
27 Δεκεμβρίου 1995: Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών
ενημερώνει την ελληνική πρεσβεία ότι, ανεξαρτήτως του ποιος θα
ανελάμβανε τη διάσωση του πλοίου, υπήρχε θέμα γενικότερα με
τις βραχονησίδες.
28 Δεκεμβρίου 1995: Δύο ελληνικά ρυμουλκά αποκολλούν
το τουρκικό φορτηγό και το οδηγούν στο λιμάνι Κιουλούκ
της Τουρκίας. Το πρωί της ίδιας μέρας ένα τουρκικό μαχητικό
αεροσκάφος συντρίβεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην
περιοχή της Λέσβου, ύστερα από εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.
Με ελληνική βοήθεια, ο Τούρκος πιλότος διασώζεται.
29 Δεκεμβρίου 1995: Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών
εκμεταλλεύεται την κατάσταση και επιδίδει ρηματική διακοίνωση
στο αντίστοιχο ελληνικό, στην οποία αναφέρεται ότι οι
βραχονησίδες Ίμιαείναι καταχωρισμένες στο κτηματολόγιο
Μουγκλά του νομού Μπουντρούμ (Αλικαρνασσού) και ανήκουν
στην Τουρκία.
9 Ιανουαρίου 1996: Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά
με καθυστέρηση, απορρίπτοντας τη διακοίνωση.
15 Ιανουαρίου 1996: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ανδρέας
Παπανδρέου, που νοσηλεύεται στο “Ωνάσειο”.
16 Ιανουαρίου 1996: Το Υπουργείο Εξωτερικών
αντιλαμβανόμενο το παιγνίδι των Τούρκων και ζητά αυξημένα
μέτρα επαγρύπνησης στην περιοχή των Ιμίων από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας.
19 Ιανουαρίου 1996: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
εκλέγει νέο πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη.
26 Ιανουαρίου 1996: Ο δήμαρχος Καλύμνου, Δημήτρης
Διακομιχάλης, θορυβημένος από το γεγονός της αμφισβήτησης
της ελληνικότητας των Ιμίων, υψώνει την ελληνική σημαία
στο ένα νησί, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή
Καλύμνου, τον ιερέα και δύο κατοίκους του νησιού. Θα
κατηγορηθεί αργότερα από τους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ ότι
ήταν αυτός που έριξε λάδι στη φωτιά.
27 Ιανουαρίου 1996: Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας
“Χουριέτ”στη Σμύρνη μεταβαίνουν με ελικόπτερο στη Μεγάλη
Ίμια. Υποστέλλουν την ελληνική σημαία και υψώνουν την
τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται
από το τηλεοπτικό κανάλι της “Χουριέτ”, με τους Τούρκους να
πανηγυρίζουν για την ελληνική αποτυχία.

(Συνέχεια στη σελίδα 9)

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS OF THIS WEEK
JAN 28 TO FEBRUARY 2, 2019

Father George Tolias <fathergt@gmail.com>
Mon, Jan 28, 11:49 PM		

Beloved in the Lord,
Please be advised as follows,
•
Tomorrow. Tuesday, January 29, your Priest will go to Vancouver to participate and honour
our Beloved Fr. Kostandinos Kaltsidis, our former Priest in Victoria and Vancouver Island, during his
receiving the Ecclesiastical Award-Ofikio of OIkonomos at 7:00 pm at the Church of St. Constantinos
and Helen in Surrey, BC.
•
On Wednesday, January 30, at noon, your Priest will attend in Vancouver the scheduled Synaxis of all Orthodox Priests in BC with HIs Eminence our Metropolitan Archbishop Sotirios He will
return to Victoria Wednesday night.
For these reasons the next scheduled Services at our Church in Victoria will be the celebrations of the
Patronal Feast Day of our Church as follows,
FRIDAY FEBRUARY 1st2019
7 PM Hierarchical Great Vespers
SATURDAY FEBRUARY 2nd2019
8:30 AM Orthros, 9:30 – 11:30 AM Hierarchical Divine Liturgy
You are all cordially invited to enjoy the Blessings of the Lord through our Beloved Archbishop Sotirios
during the two Divinely Inspired Services and enjoy the Friday night refreshments after the Holy Great
Vespers and the Delicious Luncheon on Saturday after the Divine Liturgy that is usually next to none,
according to your many previously heartfelt comments. Please see the herein attachment.
Your Priest is looking forward to seeing all of you, especially all the parents with your precious children
of all ages and many Holy Altar Servants. Let us together make this very important event for our Church
and Community a most memorable one for all of us. Thank you.
Divine Love, Prayers and Blessings of the Lord,
+Fr. George
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κερκυραϊκό σοφρίτο
Το συγκεκριμένο φαγητό είναι αρκετά σκορδάτο, αν δεν
θέλετε να είναι τόσο βάλτε λιγότερες σκελίδες σκόρδο.
ΥΛΙΚΑ
1 Κιλό μοσχαρίσιο κιλότο κομμένο σε λεπτές κάθετες
φέτες πάχους 4εκ.
150γρ. Αλεύρι γ.ο.χ. για το πασπάλισμα του κρέατος
50ml. Ελαιόλαδο
7-8 Σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές κάθετες φέτες
80ml. Ξύδι λευκό
80ml. Λευκό κρασί
200ml. Ζεστό νερό
1 Κύβο ζωμό βοδινού
Αλάτι
Πιπέρι
½ Μάτσο ψιλοκομμένο μαϊντανό ψιλοκομμένο
Πατάτες τηγανιτές για το σερβίρισμα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1 Βάζουμε το αλεύρι σε ένα
μεγάλο μπολ και προσθέτουμε
λίγο αλάτι και πιπέρι.
2 Αλευρώνουμε το κρέας καλά
από όλες τις πλευρές και το
αφήνουμε στην άκρη.
3 Ζεσταίνουμε ένα βαθύ τηγάνι
σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και
δίνουμε χρώμα στο κρέας και από τις 2 πλευρές (καλό θα ήταν να
βάζουμε το κρέας σε δόσεις στο τηγάνι). Μόλις ετοιμαστεί το κρέας
το βάζουμε σε ένα πιάτο και το αφήνουμε στην άκρη.
4 Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο και στο ίδιο τηγάνι
προσθέτουμε το σκόρδο. Στη συνέχεια ρίχνουμε το ξύδι, ξύνουμε με
μια κουτάλα τον πάτο του τηγανιού και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά.
5 Στη συνέχεια ρίχνουμε στο τηγάνι το μοσχάρι, το κρασί και μόλις
πάρει μια βράση προσθέτουμε το νερό και τον κύβο.
6 Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο προς χαμηλό και
σιγοβράζουμε για 15-20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρέας και η
σάλτσα στο τηγάνι μας να έχει δέσει.
7 Μόλις μαγειρευτεί το κρέας, αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά
ρίχνουμε το μαϊντανό και σερβίρουμε ζεστό με τηγανιτές πατάτες.

1 Εκτέλεση για τη σάλτσα
πορτοκαλιού. Βάζουμε ένα
μικρό κατσαρολάκι σε μέτρια
φωτιά, ρίχνουμε μέσα το χυμό
πορτοκάλι, τη σάλτσα σόγιας,
τη σάλτσα τσίλι, το μέλι, το
λάδι, το μπούκουβο και τα
ανακατεύουμε με ένα σύρμα
χειρός. Βράζουμε για 6-7
λεπτά, μέχρι να πήξει ελαφρώς
η σάλτσα. Μόλις είναι έτοιμη,
αποσύρουμε την κατσαρόλα
από τη φωτιά και την αφήνουμε
στην άκρη.
2 Εκτέλεση για το κοτόπουλο.
Σε ένα βαθύ μπολ, βάζουμε
το κοτόπουλο και τα αυγά.
Αλατοπιπερώνουμε και
ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά
με τα χέρια, φορώντας γάντια
μίας χρήσης.
3 Σε ένα δεύτερο μπολ
αδειάζουμε το κορνφλάουερ
και παράλληλα βάζουμε ένα
βαθύ τηγάνι να κάψει σε μέτρια
φωτιά.
4 Πανάρουμε το κοτόπουλο σε
δόσεις , τοποθετώντας το πρώτα
στο μπολ με το κορνφλάουερ και
στη συνέχεια το μεταφέρουμε
στο τηγάνι, όπου το τηγανίζουμε
καλά από όλες τι πλευρές, μέχρι
να πάρει χρυσαφί χρώμα. Μόλις
είναι έτοιμο, το μεταφέρουμε
σε ένα πιάτο, στο οποίο έχουμε
στρώσει απορροφητικό χαρτί.
5 Σύνθεση πιάτου. Βάζουμε ένα
μεγάλο βαθύ τηγάνι σε μέτρια
προς δυνατή φωτιά, αδειάζουμε
μέσα τη σάλτσα πορτοκαλιού
και την αφήνουμε να πάρει μία
βράση. Στη συνέχεια, ρίχνουμε
το κοτόπουλο και ανακατεύουμε
μέχρι να δέσει εντελώς η
σάλτσα.
6 Σερβίρουμε το κοτόπουλο
ζεστό με ρύζι, προσθέτοντας από
πάνω φρέσκο κρεμμυδάκι.

Πηγή: Γιώργος Τσούλης

Κεφτέδες από κουνουπίδι

Γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι

Ιδανικοί για τους λάτρεις
των λαχανικών
ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΥΛΙΚΑ
Υλικά για το κοτόπουλο
1 κιλό Στήθος κοτόπουλο,
κομμένο σε κυβάκια
210 γρ. Κορνφλάουερ
2 Μέτρια αυγά

2 κ.σ. Σάλτσα τσίλι
2 κ.σ. Μέλι
2 κ.γ. Ελαιόλαδο
1 κ.γ. Μπούκοβο

Αλάτι
Πιπέρι

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Υλικά για τη σάλτσα
πορτοκαλιού
360 ml. Χυμό πορτοκάλι
6 κ.σ. Σάλτσα σόγιας

Υλικά για το σερβίρισμα
Ρύζι μπασμάτι
Φρέσκο κρεμμυδάκι, κομμένο
μικρές φέτες
Σουσάμι

Υλικά για 8 μερίδες
1 μέτριο κουνουπίδι (1½-2 κιλά)
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 κλαδάκι δυόσμο
1 κουταλιά ρίγανη
1 φλιτζάνι γάλα πλήρες
7 φρυγανιές
1 φλιτζάνι αλεύρι
1 αυγό
Eλαιόλαδο για το τηγάνισμα
Εκτέλεση

Kόβετε τα σκληρά κοτσάνια του
κουνουπιδιού. Tο τεμαχίζετε στα

τέσσερα και το βράζετε για 20

Στη συνέχεια το σουρώνετε
και το πολτοποιείτε με το
πιρούνι. Tρίβετε το κρεμμύδι
στον τρίφτη. Mουλιάζετε τις
φρυγανιές στο γάλα. Ψιλοκόβετε
το δυόσμο. Aνακατεύετε όλα
μαζί τα υλικά. Aφήνετε το
μείγμα για 1 ώρα στο ψυγείο
και κατόπιν βάζετε άφθονο λάδι
στη φωτιά να κάψει. Πλάθετε
κεφτέδες και τηγανίζετε στο

λεπτά σε αλατισμένο νερό.

λάδι.

Ελαιόλαδο: Τα οφέλη του «υγρού χρυσού»
Δεν αποτελεί τυχαία τον πρωταγωνιστή της μεσογειακής διατροφής
Το ελαιόλαδο αποτελεί τον πρωταγωνιστή της μεσογειακής
διατροφής και ήδη από τα αρχαία χρόνια οι πρόγονοί μας είχαν
αντιληφθεί την αξία του. Μάλιστα, ο Όμηρος είχε χαρακτηρίσει το
ελαιόλαδο «υγρό χρυσό», ενώ ο Ιπποκράτης είχε αναγνωρίσει τις
θεραπευτικές του ιδιότητες.
Οι ελιές, από τις οποίες προέρχεται το ελαιόλαδο, καλλιεργούνται
παραδοσιακά στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα να αποτελεί σταθερά
μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου.
Ας δούμε, λοιπόν, 10 σημαντικά οφέλη του ελαιολάδου.
1. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μονακόρεστα λιπαρά. Τα
μονοακόρεστα λιπαρά αποτελούν το λεγόμενο «καλό λίπος»,
βασική πηγή των οποίων είναι το ελαιόλαδο. Τα μονοακόρεστα
λιπαρά προστατεύουν από την εμφάνιση διάφορων νοσημάτων,
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης,
ενώ μειώνουν ελαφρά την «κακή» (LDL) χοληστερόλη, ενώ δεν
επηρεάζουν ή -κατά άλλους ερευνητές- αυξάνουν ελαφρώς τα
επίπεδα της ΗDL («καλής» χοληστερίνης).
2. Περιέχει μεγάλη ποσότητα αντιοξειδωτικών. Τα
αντιοξειδωτικά που εντοπίζονται στο ελαιόλαδο είναι βιολογικά
ενεργά και μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης χρόνιων ασθενειών.
3. Προστατεύει ενάντια στις καρδιοπάθειες. Οι καρδιοπάθειες
αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες,
σύφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο έχει σημαντικά οφέλη στην υγεία της καρδιάς.
Μειώνει την αρτηριακή πίεση, αναστέλλει την οξείδωση της
«κακής» (LDL) χοληστερόλης και βελτιώνει τη λειτουργία των
αιμοφόρων αγγείων.
4. Έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το ελαιόλαδο
περιέχει θρεπτικά συστατικά, όπως το ελαϊκό οξύ και το
ελεοκάνθημα, που καταπολεμούν τις φλεγμονές.
5. Βοηθάει στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.
Αρκετές μεγάλες μελέτες αποδεικνύουν ότι τα άτομα που
καταναλώνουν ελαιόλαδο έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο
εγκεφαλικού επεισοδίου, το οποίο αποτελεί μία από τις συχνότερες
αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες.
6. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Τόσο οι
μελέτες παρατήρησης όσο και οι κλινικές δοκιμές δείχνουν ότι το
ελαιόλαδο, σε συνδυασμό με μια μεσογειακή διατροφή, μπορεί να
μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 40%.
7. Βοηθάει στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Δεν υπάρχει διατροφή που να θεραπεύει τη ρευματοεδιή αρθρίτιδα,
ωστόσο, το ελαιόλαδο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου
και του πρηξίματος των αρθρώσεων. Τα ευεργετικά αποτελέσματα
αυξάνονται σημαντικά όταν συνδυάζεται με ιχθυέλαιο.
8. Αναστέλλει την εξέλιξη του Aλτσχάιμερ. Ερευνητές του
Πανεπιστημίου της Λουιζιάνας κατάφεραν να σταματήσουν την
εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε πειραματόζωα χρησιμοποιώντας
ειδικά επιλεγμένο ελληνικό ελαιόλαδο στη διατροφή τους.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς καθηγητές, πρόκειται για μια
ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τον
χαρακτηρισμό του ελαιολάδου ως ιατρικού τροφίμου.
9. Καταπολεμά την κατάθλιψη. Ολοένα και περισσότερες μελέτες
υποστηρίζουν ότι η διατροφή μπορεί να βοηθήσει επικουρικά στη
θεραπεία και την πρόληψη των νόσων που σχετίζονται με τον
εγκέφαλο. Η μεσογειακή διατροφή και συγκεκριμένα το ελαιόλαδο
έχει συνδεθεί με μείωση της κατάθλιψης.
10. Ενυδατώνει το δέρμα και τα μαλλιά. Το ελαιόλαδο έχει
μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες, γι’ αυτό αποτελεί βασικό
συστατικό σε πολλά προϊόντα περιποίησης. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε το μακιγιάζ σας, σε σπιτική
μάσκα μαλλιών, ως θεραπεία για τις παρανυχίδες ή για να φτιάξετε
το δικό σας απολεπιστικό σώματος.

Project to create more than
140 new affordable homes
breaks ground Mount Pleasant development will provide
affordable housing options
for families
January 31, 2019
The City, through a partnership between Vancouver Affordable
Housing Agency (VAHA) and Catalyst Community Developments Society, officially broke ground today on 145 new
affordable homes.
Located at 188 E 6th Ave, half of the homes in the new building are suitable for families, with 43 two-bedroom apartments
and 30 three-bedroom apartments.
“Housing affordability is our number one priority and this new
building will provide affordable homes for hundreds of people
in Vancouver,” said Mayor Kennedy Stewart. “This development in Mount Pleasant will ensure Vancouver’s residents,
especially families, can stay living and working in the city.
We are grateful for our partnership with Catalyst Community
Developments Society and know that working with non-profit
developers is the best way to build homes for lower- and middle-income households.”
“Catalyst is very excited about reaching an important milestone in this highly impactful project,” said Robin Petri, VP
Development, Catalyst Community Developments Society.
“Through this project, we will be delivering critically-needed
below market rental housing to families and individuals living
and working in Vancouver. We know, from experience, that
residents who have a home offering long-term stability and at
a rent that is affordable to their income often see a significant
and wide-ranging improvement in their quality of life. Thank
you to the City and our partners for making a huge contribution towards making this happen.”
On average, rents within the building will be a minimum of 20
per cent below market:

Statement by the Prime Minister on
International Holocaust Remembrance Day
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January 27, 2019
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on International Holocaust Remembrance
Day:
“Today, we mourn the loss of more than six million Jews who were murdered during the Holocaust, and the countless other victims of Nazi atrocities. We also honour those who survived the Shoah, recognizing both the scars they
carry, and their stories of hope, courage, and perseverance against unspeakable evil.
“The Holocaust is a stark reminder of the dangers of hatred and discrimination, and the irreversible consequences of
inaction and indifference. On this day, we repeat the vow, ‘Never Again’ – not as a phrase, but as a promise to remain
vigilant against the threat of genocide. We must preserve the memories of those who lived through the horrors of the
Shoah, so that our generation – and those to come – will never forget their stories.
“We must also acknowledge Canada’s own history of anti-Semitism, and its devastating results. In November, the
Government issued a long-overdue apology for Canada’s inaction and apathy toward Jews during the Nazi era. Our
country’s disgraceful ‘none is too many’ immigration policy doomed many Jews to Nazi death camps, including
hundreds of Jewish refugees aboard the MS St. Louis. No words will ever erase this tragedy – but it is our sincere
hope that this apology will help ensure the lessons we have learned are never forgotten.
“We are not immune to the effects of ignorance and hate. The threats of violence, xenophobia, and anti-Semitism
still exist today. The murder of eleven Jews at the Tree of Life synagogue in Pittsburgh – one of the deadliest attacks
against Jews in North American history – is fresh in our minds. The Government will continue to stand with the
Jewish community in Canada and around the world, and call out the anti-Semitism, hatred, and racism that incites
such despicable acts.
“On this solemn day, we pay tribute to the resilience of the Jewish people, through our words – and our actions. We
honour our pledge to stand guard and speak out against anti-Semitism in our communities, to embrace our differences, and find strength in our diversity.”

Hellenic Canadian Congress of BC
January 6, 2019 PRESS RELEASE
On November 27, 2018, the Hellenic Canadian Congress of BC hosted an Annual General Meeting and
elections for the years 2019-2020.

•
One-third of the homes will rent at BC Housing’s Hous- The elected members are:
ing Income Limits (HILs), meaning maximum rent for a studio
will be just over $1,000/month and low-income tenants will
Elected Board Members: Apollo Catevatis Nick Panos Tom Ikonomou Despina Frangolias Gianna Gilpay approximately 30 per cent of their gross income on rent
lales Stavros Nicolinas Anna Diamantopoulos Mike Kontogeorgiou Elissa Roussanidis Dimitri Vavlekas

The 145 new homes will be made up of 29 studios, 43
one-bedroom apartments, 43 two-bedroom apartments and 30
three-bedroom apartments

Appointees: Peter Vlassopoulos Vangelis Catevatis Rania Hantzioannou Maria Katsanikakis Peter
Capadouca Kostas Nikolaou Perry Askounis George Diamantopoulos On December 5, 2018, the elected
board members of the Hellenic Canadian Congress of BC had their first meeting and elected the executive positions. Listed below are the positions and elected members. President: George Diamantopoulos
Vice President: Stavros Nicolinas Secretary General: Gianna Gillales Deputy Secretary General: Elissa
Roussanidis Treasurer: Tom Ikonomou Public Relations: Despina Frangolias Finance: Tom Ikonomou
(Treasurer)

This milestone brings the City one step closer to its goal of
delivering 12,000 affordable social, supportive, and non-profit
co-operative homes as part of its 10-year Housing Vancouver
Strategy.
Through a partnership facilitated by VAHA, the building will
be owned and operated by the Catalyst Community Developments Society, a BC-based not-for-profit real estate developer,
and is expected to ready for occupancy in spring 2021.

Membership: Gianna Gillales (Secretary General) Policy & Planning: Despina Frangolias
Please join us in welcoming the new Board of Directors of the Hellenic Canadian Congress of BC. They
are all very excited and motivated to bring together Greeks in Vancouver and are happy to be your executive board for the 2019-2020 years. As said in the Mission Statement, “The Hellenic Canadian Congress
of BC represents all Canadians of Greek heritage by fostering education, culture, communication, and
collaboration between Hellenic-Canadians, other ethno-cultural groups, and all levels of government”.
Should you have any questions, please email us at info@helleniccongressofbc.ca Sincerely, Hellenic
Canadian Congress

•
The remaining two-thirds will rent at rents at a minimum of 10 per cent below the current market rate
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Ξέσπασε το κόκκινο «ηφαίστειο» (4-0)
Νέα μεγάλη εμφάνιση και νίκη του Ολυμπιακού, με την ομάδα
του Πειραιά να πετυχαίνει τέσσερα γκολ σε είκοσι λεπτά (το
διάστημα 68′ -87′) κόντρα σε Πανιώνιο και… Κοτσάνη
TANEA Team 2 Φεβρουαρίου 2019

Οι πρωταθλητές
μας ξεχώρισαν
σε Καρλσρούη
και Μοντεβίλ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός:
Oι καλύτερες φάσεις από το
ματς
TANEA Team4 Φεβρουαρίου 2019 | 09:20

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Ο Ολυμπιακός του ωραίου ποδοσφαίρου φώναξε και πάλι «παρών»
διαλύοντας την αντίσταση του μαχητικού Πανιωνίου με εντυπωσιακό
ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του λιμανιού πέτυχε σπουδαία
νίκη με 4-0, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σ’ ένα… εκρηκτικό εικοσάλεπτο
(68′ – 87′), έχοντας μάλιστα πολλές ακόμα ευκαιρίες για να πετύχει και
άλλα τέρματα. Και πρέπει εδώ να επισημανθεί πως για ένα ακόμα ματς οι
ερυθρόλευκοι είδαν έναν διαιτητή, αυτή την φορά τον Κοτσάνη, ν’ αρνείται
να καταλογίσει πεντακάθαρο πέναλτι σε χέρι του Ντομίνγκες στο 51′ και
ενώ το παιχνίδι ήταν στο 0-0.
Όταν ένας διαιτητής δεν δίνει πέναλτι σε φάση που αμυντικός κάνει αυτή
την κίνηση με το χέρι παίζοντας… βόλεϊ, τότε δεν υπάρχουν και πολλά
πράγματα να πει κάποιος για τον πόλεμο που κάνει η… εξυγίανση στον
Ολυμπιακό.Οι ερυθρόλευκοι όμως είναι ομάδα που έχει μάθει πλέον
να κερδίζει και τους διαιτητές. Το έκανε λοιπόν και στο παιχνίδι με
τον Πανιώνιο και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, αν και στο πρώτο μέρος
χρειάστηκε πολύτιμη συμβολή του Ζοσέ Σα.
Ο τερματοφύλακας των πειραιωτών είχε δύο πολύ καλές αποκρούσεις
(η πρώτη σε τετ α τετ με τον Καμαρά) διατηρώντας ανέπαφη την εστία
του, σε φάσεις που ο Πανιώνιος βρέθηκε κοντά στο γκολ. Και ήταν πολύ
σημαντικό για τους πειραιώτες ότι ο Πορτογάλος τερματοφύλακας έδειξε
σε ετοιμότητα. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο, σ’
ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκαν οι τιμωρημένοι Γκιγιέρμε, Φορτούνης
και ο Ομάρ έγινε αλλαγή πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα.
Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο για ν’ ανοίξει
το σκορ, κυρίως με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, αλλά και ο
τερματοφύλακας του Πανιωνίπυ, Κότνικ είπε «όχι» σε αρκετές
περιπτώσεις.
Ξέσπασμα σε είκοσι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο
Μέχρι το 68΄ ήταν όλα στην λεπτή ισορροπία του 0-0. Μια ενέργεια του
Βασίλη Τοροσίδη τα άλλαξε όλα… Μια κούρσα από τα παλιά στον δεξιό
διάδρομο και ένα παράλληλο γύρισμα από εκείνα που όταν έχεις δύο
σέντερ φορ στην αντίπαλη περιοχή πρέπει να καταλήγουν στα δίχτυα.
Όπως και έγινε… Εκεί ήταν που άλλαξαν όλα. Εκεί έγινε η περιπέτεια..
.κατηφόρα.
Ακολούθησε ένα εκπληκτικό «ψαράκι» του Γκερέρο (74΄) που
κλείδωσε το τρίποντο για τους πειραιώτες με τον Ισπανό να κάνει το
2-0 για τον Ολυμπιακό. Το γκολ του MVP της αναμέτρησης, Λάζαρου
Χριστοδουλόπουλου στο 79΄από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 3-0 και το γκολ του Βούκοβιτς (86΄) διαμόρφωσε
το τελικό 4-0 για τους ερυθρόλευκους. Μια ξεγυρισμένη τεσσάρα. Πριν
όμως τι έγινε; Όσο ο Κότνικ είχε κατεβάσει ρολά (5΄, 9΄, 45΄ Λάζαρος,
23΄Γκερέρο, 28΄Κούτρης) και όσο εκατοστά από την εστία δε έφερναν το
1-0 ( 3΄Ποντένσε, 43΄, 64΄Λάζαρος).
Ο Ολυμπιακός πήρε μια νέα σημαντική νίκη και πλέον περιμένει το
αποτέλεσμα της αυριανής αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ
και τον ΠΑΟΚ. Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι πειραιώτες
έπαιξαν και κόντρα στον Πανιώνιο πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο
δεύτερο ημίχρονο, παρουσιάζοντας εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας
τόσο από τον άξονα όσο και από τα δύο άκρα.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί (14′ Τοροσίδης), Σισέ,
Βούκοβιτς, Κούτρης, Καμαρά, Νάτχο, Ποντέσε, Χριστοδουλόπουλος (80′
Ντίας), Γκερέρο, Χασάν (83′ Σολδάνο).
Πανιώνιος (Ακης Μάντζιος): Κότνικ, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος,
Παπαγεωργίου, Οικονομίδης (80′ Σπιριντόνοβιτς), Κότσιτς, Κόρμπος (55′
Μανθάτης), Μακρύλλος, Σίντι Αλί, Τσιλούλης, Καμαρά (75′ Μίκο),

«ΓΝΩΜΗ» -ΟPINION NEWSPAPER
We are looking to hire a Greek-Canadian student
for 4 months summer time - must be attending a
College or University taking Journalism.
Please e-mail us at: greekgnomi@gmail.com

Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα
από τους Έλληνες αθλητές
του στίβου, που αγωνίστηκαν
σήμερα σε Καρλσρούη
(Γερμανία) και Μοντεβίλ
(Γαλλία). Πλασαρίστηκαν
ανάμεσα στους κορυφαίους
των αγωνισμάτων τους, ενώ ο
Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε
την πρόκριση για το ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα κλειστού της
Γλασκώβης και πέτυχε και
πανελλήνιο ρεκόρ -23 ετών.
Στα 4,71 έμεινε η Κατερίνα
Στεφανίδη στο μίτινγκ στην
Καρλσρούη (Γερμανία).
Η πρωταθλήτρια στο επί κοντώ,
η οποία ταλαιπωρείται από
ίωση, πέρασε με την πρώτη
προσπάθεια τα 4,63 και στα
4,71, και άκυρες στα 4,78.
Έτσι μοιράστηκε τη πρώτη θέση
με τις Αλίσα Νιούμαν (Καναδάς)
και Αντζέλικα Σιντόροβα
(Ρωσίδα ως ανεξάρτητη), που
είχαν αντίστοιχες επιδόσεις.

Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός αναδείχτηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα
στη Λιβαδειά για την 19η αγωνιστική της Super League.Οι δύο ομάδες
δημιούργησαν αρκετές φάσεις εκατέρωθεν, με τον Παναθηναϊκό να έχει
τον έλεγχο του ματς, ενώ το τελικό 0-0 δεν άφησε κανέναν από τους δύο
ικανοποιημένους.Πλέον ο Παναθηναϊκός έπεσε από την πέμπτη θέση όπου
βρίσκεται ο Άρης, ενώ ο Λεβαδειακός παραμένει κάτω από την επικίνδυνη
ζώνη.

Η ΑΕΚ «γκέλαρε» μόνη της, ο ΠΑΟΚ
μικραίνει μόνος του
Η Ένωση έχασε δύο βαθμούς σε ματς που θα μπορούσε να είναι δικό της
από το ημίχρονο, την ίδια στιγμή που όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ δείχνει να
μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό που κατά πάσα πιθανότητα… έρχεται
TANEA Team4 Φεβρουαρίου 2019

Η Νικόλ Κυριακοπούλου
υπερέβη τα 4,63 και
πλασαρίστηκε στην 5η θέση
πετυχαίνοντας την καλύτερη
φετινή της επίδοση.
Στην 5η θέση κατετάγη
και ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο
πρωταθλητής Ευρώπης στο
μήκος είχε καλύτερο άλμα
στην 4η προσπάθεια με 7,82.
Πρώτος ήρθε ο Σουηδός Νίλσον
Μοντλέρ με 8,08.
Ο νεαρός Εμμανουήλ Καραλής,
ο οποίος έχει επανέλθει από
τραυματισμό, δείχνει να
βελτιώνεται μέρα με την ημέρα.
Στο Μοντεβίλ, ο πρωταθλητής
μας υπερέβει τα 5,65, επίδοση
που του έδωσε μία θέση
στην ελληνική αποστολή για
Γλασκώβη.
Στη συνέχεια, τοποθέτησε
τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και
πέρασε τα 5,75 και, μάλιστα, με
την πρώτη προσπάθεια. Τα 5,75
αποτελούν πανελλήνιο ρεκόρ
-23 ετών.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη ήρθε
3η στα 60 μ. με 7,39.
Με στόχο να βρεθεί στην
καλύτερη δυνατή κατάσταση
ο Κώστας Δουβαλίδης έκανε
τρεις κούρσες σε δύο διαδοχικές
ημέρες.
Μετά το 7.75 στο Βαν ντε Ρέιγ
πήρε μέρος και στο μίτινγκ
κλειστού στο Μοντεβίλ. Διένυσε
την απόσταση σε 7.75 στον
προκριματικό και στη συνέχεια
πέτυχε 7.73 στον τελικό,
βελτίωσε τη φετινή του επίδοση
και να καταλάβει την τέταρτη
θέση.
Ο επόμενος αγώνας του
πρωταθλητή μας θα είναι στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την
επόμενη εβδομάδα. Νικητής στα
60 μ. εμπ. ήταν ο Τζάρετ Ίτον
με 7.58.
Στο επί κοντώ, στο Μοντεβίλ,
αγωνίστηκε ο Πέτρος Χατζίου,
ο οποίος έμεινε τα 5,10 μέτρα.

Τ
ο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του
ένα σύνηθες ματς μεταξύ των δύο ομάδων στην Αθήνα. Με την Ένωση
δηλαδή να πιέζει και τους Θεσσαλονικείς να αμύνονται, για να πάρουν ένα
θετικό αποτέλεσμα. Που τελικά το πήραν. Έτσι θυμάμαι την συντριπτική
πλειοψηφία των αντίστοιχων αναμετρήσεων από τότε που τις παρακολουθώ
και δεν περίμενα να αλλάξει κάτι χθες.

SATURDAY, MARCH 23rd

ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Γ Ι Α Μ Ι Α Μ Ο ΝΑ Δ Ι Κ Η Β ΡΑ Δ Ι Α
ΘΑ Μ Α Σ Δ Ι Α ΣΚ Ε Δ Α ΣΕ Ι Ο Μ Ε ΓΑ ΛΟ Σ

Β α σ ί λ η ς Σκ ο υ λ ά ς

Call or Tx: 604-220-7422

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΗ “ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ”
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΟΥΡΡΕΗ
ΝΑ ΤΣΙΚΝΙΣΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΟ 778-395-0225 ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ

Το χρονικό της κρίσης στα Ίμια το 1996
(Συνέχεια από σελίδα 5)

28 Ιανουαρίου 1996: Το περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού
“Αντωνίου” κατεβάζει την τουρκική σημαία και υψώνει την
ελληνική. Το βράδυ Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάζονται
στη Μεγάλη Ίμια,χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα παραπλέοντα
εκεί τουρκικά πολεμικά. Η πολιτική εντολή προς τους Έλληνες
στρατιωτικούς είναι να αποφευχθεί κάθε κλιμάκωση της ένταση.
29 Ιανουαρίου 1996: Ο νέος πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στις
προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει μήνυμα προς
τη Τουρκία, ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδράσει
άμεσα και δυναμικά. Η πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ
ζητά διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βραχονησίδων του
Αιγαίου. Τουρκικά πολεμικά παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά
ύδατα και πλησιάζουν τα Ίμια. Γίνονται διαβήματα από την
Ελλάδα σε Ε.Ε. και ΗΠΑ.
30 Ιανουαρίου 1996: Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έχει
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.
Του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την
ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει δυναμικά.
Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι όμως
και την ελληνική σημαία. Στα Ίμια σπεύδουν τα πολεμικά
πλοία «Ναυαρίνο» και «Θεμιστοκλής». Ο Τούρκος Υπουργός
Εξωτερικών δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με
ασαφές νομικό καθεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση
(αποχώρηση του αγήματος, όχι και της σημαίας).
31 Ιανουαρίου 1996
00:00: Συγκαλείται σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Θεόδωρος Πάγκαλος, φθάνει
καθυστερημένα, επειδή παίρνει μέρος σε τηλεοπτική εκπομπή.
01:40: Στο ΓΕΕΘΑ καταφθάνουν πληροφορίες ότι Τούρκοι
κομάντος αποβιβάζονται στη Μικρή Ίμια.
04:30: Ελικόπτερο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
απογειώνεται από τη φρεγάτα «Ναυαρίνο» για να επιβεβαιώσει την
πληροφορία. Επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες.
04:50: Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αναφέρει ότι εντόπισε περί
τους 10 Τούρκους κομάντος με τη σημαία τους. Δίνεται εντολή να
επιστρέψει στη βάση του κι ενώ πετά μεταξύ των βραχονησίδων
Πίτα και Καλόλιμνος αναφέρει βλάβη και χάνεται από τα ραντάρ.
Το τέλος

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
French Policeman
This happened to an Englishman
in France who was totally drunk.
The French policeman stops his
car and asks the gentleman if he
has been drinking.
With great difficulty, the Englishman admits that he has been
drinking all day, that his daughter got married in the morning to
a French man, and that he drank
champagne and a few bottles of
wine at the reception and quite a
few glasses of single malt there
after.
Quite upset, the policeman
proceeds to alcotest him and
asks the Englishman if he knows
under French Law why he has
just been arrested.
The Englishman answers with
humour: No!
Do you know that this is a British car and that my wife is the
driver... on the other side???
Στο Κυριακάτικο Κήρυγμα...
-Το πρώτο σκουλήκι σε
μπουκάλι που περιείχε
οινόπνευμα
-Το δεύτερο σκουλήκι σε
μπουκάλι που περιείχε καπνό
-Το τρίτο σκουλήκι σε μπουκάλι
που περιείχε σπέρμα
-και το τέταρτο σκουλήκι σε
μπουκάλι που περιείχε καθαρό
νερό
Στο τέλος του κηρύγματός του ο
παπάς δίνει τα αποτέλεσματα:
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε
στο μπουκάλι του αλκοόλ,
πέθανε

Αργότερα θα ανασυρθούν νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος,
ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος
Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός,
σκοτώθηκαν.
Σχετικά με τις αιτίες πτώσης του ελικοπτέρου έχουν διατυπωθεί
διάφορες απόψεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκφραστεί μία
σίγουρη απάντηση.
Η επίσημη άποψη του ελληνικού κράτους ήταν ότι το σκάφος
κατέπεσε λόγω κακοκαιρίας και απώλειας προσανατολισμού του
πιλότου.
Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι το
ελικόπτερο καταρρίφθηκε είτε από το Τουρκικό Ναυτικό είτε
από τους Τούρκους καταδρομείς που υπήρχαν πάνω στο νησί και
ότι το γεγονός αποκρύφτηκε, προκειμένου να λήξει η κρίση και να
μην οδηγηθούν οι δύο χώρες σε γενικευμένη σύρραξη ή ακόμα και
σε πόλεμο.
06:00: Οι Αμερικανοί διά του Υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ
Χόλμπρουκ επιβάλλουν και στις δύο πλευρές τη θέληση τους.
«No ships, no troops, no flags» διαμηνύουν ή σε πιο κομψή
διπλωματική γλώσσα να ισχύσει το status quo ante. Μέχρι το
μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 1996 τα πλοία, οι στρατιώτες και
οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από τα Ίμια.
Η Κρίση των Ιμίων δεν είχε συνέπειες ως προς το καθεστώς των
νησιών. Ωστόσο, έδωσε αφορμή στην Τουρκία να θέσει ζήτημα
“Γκρίζων Ζωνών” στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την κυριαρχία
της Ελλάδας σε αρκετά νησιά και να θέσει ένα ακόμη θέμα στην
ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Τα γεγονότα στα Ίμια κλόνισαν την αξιοπιστία της ελληνικής
κυβέρνησης, ειδικά όταν ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης
ευχαρίστησε από το βήμα της Βουλής τους Αμερικανούς για τον
καταλυτικό τους ρόλο στην αποκλιμάκωση της έντασης.
Πολλοί έκαναν λόγο για προδοσία... Άλλοι πάλι μίλησαν για
κυβερνητικά παιχνίδια με εξιλαστήρια θύματα τους τρεις
αξιωματικούς...

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΥ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MARTIOY ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε
στο μπουκάλι του καπνού,
πέθανε
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε
στο μπουκάλι με το σπέρμα,
πέθανε
- αυτό μόνο που τοποθετήθηκε
μέσα στο καθαρό νερό έζησε!
Ο Παππάς απευθυνόμενος στο
εκκλησίασμα ρώτησε: “Ποιο
είναι λοιπόν το
ηθικό δίδαγμα, από αυτήν την
παραβολή;”
Και μια γριούλα από το βάθος
της Εκκλησίας αναφωνεί:
“ΌΣΟ ΠΙΝΟΥΜΕ,
ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΠΗΔΙΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ
ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ
ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ!!!”

Ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας
συζητούν για τους γιούς
τους.

– Γιωρίκα ο γιός μου είναι τόσο
χαζός! Φαντάσου ότι του έδωσα
ένα ευρώ για να αγοράσει 2
κασόνια με μπύρες και αυτός
πήγε για να τις αγοράσει χωρίς
να μου ζητήσει άλλα λεφτά!
– Αυτό δεν είναι τίποτα, του λέει
ο Γιωρίκας. Εγώ είπα στο γιο
μου να πάει να δει αν έρχομαι
και αυτός πήγε!
Συναντιούνται τα παιδιά του
Κωστίκα και του Γιωρίκα και
λέει ο γιος του Κωστίκα.
– Ο πατέρας μου είναι πολύ
χαζός! Να σκεφτείς μου έδωσε
ένα ευρώ να πάω να του πάρω
2 κασόνια μπύρες και δεν
σκέφτηκε ότι είμαι μικρός
και δεν θα μπορούσα να τις
κουβαλήσω μόνος μου!

– Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει ο
γιος του Γιωρίκα.
– Εμένα ο πατέρας μου είπε να
πάω να δω αν έρχεται λες και
δεν μπορούσε να πάει να δει
μόνος του!
Υποφέρω
– Γιατρέ μου βοηθήστε με
υποφέρω πολύ!
– Από τι κύριε;
– Μισό λεπτό να σας δείξω.
Αννούλα παιδί μου, φέρε μέσα
σε παρακαλώ τη μάνα σου!

Σκληρός και άκαμτος
Ένας τύπος πάει σπίτι του
και βλέπει τον παππού του να
κάθεται στην μπροστινή βεράντα
χωρίς να φοράει τίποτα απ” τη
μέση και κάτω.
«Παππού, τι κάνεις εδώ;» τον
ρωτάει έκπληκτος.
Ο γέρος, με τα μάτια καρφωμένα
στο άπειρο δεν μίλαγε.
«Παππού, τι κάνεις εδώ,
γυμνός απ” τη μέση και κάτω;»
ξαναρωτάει ο εγγονός.
Ο παππούς τον κοιτάζει, σαν να
τον βλέπει για πρώτη φορά και
λέει αργά:
«Την περασμένη βδομάδα
καθόμουν εδώ, στην ίδια θέση,
χωρίς πουκάμισο κι άρπαξα ένα
κρύο, που ο σβέρκος μου έγινε
σκληρός και άκαμπτος.
-Ε, αυτό το σημερινό είναι
ιδέα της γιαγιάς σου».

Η αναμνηστική
φωτογραφία
Το σχολείο έχει τελειώσει
και όλη η τάξη έχει βγει
αναμνηστική φωτογραφία.
Η δασκάλα προσπαθεί να πείσει
τα παιδάκια να αγοράσουν την
ομαδική φωτογραφία.
Τους λέει : Σκεφτείτε πόσο
ωραίο θα είναι όταν θα έχετε
μεγαλώσει και θα βλέπετε την
φωτογραφία και θα λέτε: αυτή
είναι η Μαρία! είναι γιατρός
τώρα, αυτός είναι ο Κωστάκης,
είναι δικηγόρος τώρα!
Πετάγεται και ο μικρός Τοτός
και λέει : Και αυτή είναι η
μακαρίτισα η δασκάλα μας…

Οι πειρατές

Ήταν μια φορά κάτι πειρατές,
οι οποίοι ύστερα από κάθε
πλιάτσικο το γλένταγαν.
Εκεί που ήταν όλοι χαλαροί από
το πολύ πιοτό, αρχίζει ο τραυλός
πειρατής που είχαν πάνω στο
κατάρτι να φωνάζει «κα κα κα
κ α!!!» και μέχρι να πει καράβι,
έρχεται πάνω τους ένα και τους
βυθίζει.
Ύστερα από μήνες το ίδιο
σκηνικό, καινούργιο καράβι
πάλι ο τραυλός στο κατάρτι,
πάλι πάνω στο γλέντι αρχίζει να
φωνάζει, «κα κα κα κα κα!!».
Μέχρι να πει καράβι, βρεθήκαν
στον πάτο πάλι. Ύστερα από
μήνες, πάλι το ίδιο σκηνικό,
άλλο καράβι, πάλι ο τραυλός
στο κατάρτι αρχίζει, «κα κα κα
κα κα». Πετάγεται ο καπετάνιος
και φωνάζει ”Μάγκες όλοι
στην θάλασσα έρχεται καράβι
καταπάνω μας!!!”
Τρέχουν όλοι πανικόβλητοι,
βουτάνε στη θάλασσα και τότε

ακούνε τον τραυλό να λέει «κα
κα κα κα καρχαρίες!!!
Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο
Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο
στο σπίτι του κλαίγοντας.
– Γιατί κλαις παιδί μου; τον
ρωτάει η μητέρα του.
– Γιατί με χτύπησε ο δάσκαλος
μαμά!
– Και γιατί σε χτύπησε;
– Επειδή απάντησα σε μια
ερώτηση που κανείς άλλος δεν
μπορούσε να απαντήσει.
– Και αντί να σου πει ”μπράβο”
σε χτύπησε; Και ποια ήταν αυτή
η ερώτηση;
– Ποιός έσπασε το τζάμι της
τάξης;;;
*****
Κάθεται μια αλογόμυγα στην
πλάτη ενός λυκόσκυλου
Ρωτάει απορημένη η αλογόμυγα
-Τι είσαι εσύ;
απαντάει εκείνος
-Λυκόσκυλο , ο πατέρας μου
ήταν λύκος και η μητέρα μου
σκύλος.
... -Εσύ , τι είσαι; ρωτάει το
λυκόσκυλο.
-Αλογόμυγα.
-Α καλά , οι δικοί σου το
παρακάνανε.....

Είναι άδειο

– Μαμά, γιατί σε πονάει το
στομάχι; λέει ο Τοτός.
– Επειδή είναι άδειο παιδί μου,
του απαντά η μητέρα του.
Εκείνη την στιγμή μπαίνει μία
φίλη τής μαμάς και λέει:
– Μήπως έχεις καμία ασπιρίνη
γιατί με πονάει πολύ το κεφάλι
μου;
Και ο Τοτός της λέει :
– Σας πονάει επειδή είναι άδειο!

Τα ζώα της ζουγκλάς
Λέει η δασκάλα στον μικρό
Τοτό :
«Τοτέ πες μας σε παρακαλώ
τέσσερα ζώα της ζουγκλάς».
Απαντάει ο μικρός Τοτός :
«Τρεις ελέφαντες και μία
τίγρης!»

Οι παππουληδες
Τρεις παππούληδες έχουν κάτσει
σε ένα παγκάκι και συζητάνε :
Λέει ο πρώτος παππούς.
– Χθες έρχεται η μικρή μου
εγγονή με ένα βιβλίο στο
χέρι και με ρωτάει : “Τι
σημαίνει αυτό που εδώ γράφει
παππούλη;”
Και δεν μπορούσα να τη
βοηθήσω επειδή δεν βλέπω
καλά…
Λέει ο δεύτερος παππούς.
– Που να δείτε εγώ τι έπαθα
χθες. Πηγαίνω να ανέβω τα
σκαλιά στην πολυκατοικία μου
γιατί είχε χαλάσει το ασανσέρ.
Μέχρι να φτάσω στον πρώτο
όροφο λαχάνιασα και δεν
μπορούσα άλλο! Εγώ που παλιά
έτρεχα στο μαραθώνιο για
πλάκα!
Λέει και ο τρίτος παππούς.
– Αυτό δεν είναι τίποτα!
Εμένα χθες είχε έρθει σπίτι η
Μαρούσκα η οικιακή βοηθός
να καθαρίσει. Όταν τη βλέπω
να σκύβει για να ξεσκονίσει,
πηγαίνω από πίσω τη χουφτώνω
και εκείνη γυρνάει και μου λέει
πονηρά…
“Κυρ Τάσο πάλι; Είναι η τρίτη
φορά σήμερα!”
– Αχ ρε παιδιά, ξεχνάω…
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AHEPA Celebrates 30 years of giving at the annual AHEPA Scholarship Dnner January 13, 2019

Christos Argiriou President
Ahepa Canada

From feft:Fr.Dorotheos Tryfonopoulos & Fr. Timoleon Prattas

Bernadette Falias

Messinian
Brotherhood of bc
49th Annual
Dinner Dance
February 23, 2019
doors open 6pm
Hellenic Community
of Vancouver
$80 adults $30 children (7-12) 6 & under free

Featuring Live music
To Purchase tickets please contact:
Gianna (604)786-4575 Stephanie (604)338-4401
Email : messinians@gmail.com

Με τον τίτλο του Οικονόμου
τίμησε ο Αρχιεπίσκοπος
(Τορόντο) Καναδά κ.Σωτήριος
τον π. Κωνσταντίνο Καλτσίδη
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

F

Για λεπτομερείς
εργασίες
οδοντιατρικής
η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι η’ Κατερίνα
Αναγνώστου με την εμπειρία
της θα χαρεί να σας δεί να
σας συμβουλεύσει καί με την
εργασία της να αποκτήσετε
ένα χαμόγελο γεμάτο υγεία.

Την Τρίτη το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου 2019 στον Ι.Ν. των Αγίων
Κωσταντίνου & Ελένης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του
Σούρρεη και περιχώρων, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη (Τορόντο Καναδά) κ.Σωτήριο,
και τους ιερείς της παροικίας μας και του Μπέλιγκχαμ. Η βραδιά
αυτή ήταν μια
εκκλησιατική
θρησκευτική
τελετή κατά
την οποίαν ο
Σεβασμι
ώτατος
χειροθέτησε
Οικονόμο
τον ιερέα της
εκκλησίας π.
Κωνσταντίνο
Καλτσίδη
ΑΞΙΟ.
Ο π.
Κωνσταντίνος
Καλτσίδης
έλαβε το
Οφφίκιον του
Οικονόμου
από τον
Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο
(Τορόντο) Καναδά κ. Σωτήριο και όλοι φώναξαν ΑΞΙΟΣ.



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Αθανάσιος Ιωάννου, η Επίτιμος Πρόξενος
Κύπρου κα Τασούλα Bergren με τον σύζυγό της, οι Άρχοντες, αντιπρόσωποι κοινοτήτων, Οργανώσεων
και πλήθος κόσμου. Μετα το πέρας της θρησκευτικής τελετής στην μικρή αίθουσα της Κοινότητας
ο κ. Αντρέου, θερμός υποστηρικτής και ευεργέτης της εκκλησίας παρεχώρησε δείπνο σε 160 άτομα
περίπου που χωρούσε η αίθουσα. Δυστυχώς τα άτομα ήταν πολλά και πολλοί φύγανε στο φαγητό διότι
η αίθουσα ήταν γεμάτη.

Βλέπετε φωτογραφίες
και στη σελίδα 20

Κώστας Καρατσίκης

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.

ΜΑΣΣΑΛΙΑ : Ιστορική μέρα για τους Έλληνες της Μασσαλίας :
Αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας του Ηρωα Παύλου Μελά
και αποκάλυψης του πιστοποιητικού βάπτισης του.
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Ιστορική μέρα για τους Έλληνες της Μασσαλίας : αποκαλυπτήρια του πιστοποιητικού βαπτίσεως του Ηρωα Παύλου Μελά
de l’armée grecque, les présidents des associations grecques
et philhellènes, les prêtres
orthodoxes de la région et bien
d’autres.

Στις 13 Ιανουαρίου 2019
οι Έλληνες της Μασσαλίας
με μεγάλη συγκίνηση και
υπερηφάνεια, εγκαινίασαν την
αναμνηστική πλάκα του Παύλου
Μελά, Ηρωα του Μακεδονικού
Αγώνα και αποκάλυψαν το
πιστοποιητικό βάπτισης το οποίο
φυλάσσεται στα αρχεία της
Εκκλησίας της Κοίμησης της
Θεοτόκου. Τα εγκαίνια έλαβαν
χώρα στην εκκλησία, παρουσία
του Αρχιεπισκόπου Γαλλίας
Εμμανουήλ.

Αρχιμανδρίτης Δημήτριος
Πλουμής, ευχαρίστησε όλους
εκείνους που συνέβαλαν
στο σχεδιασμό και στην
πραγματοποίηση της ανάρτησης
στην εκκλησία αυτής της
αναμνηστικής πλάκας.

Jour historique pour les Grecs de
Marseille : certificat de baptême
du Héros Pavlos Melas dévoilé.
Le 13 janvier 2019, les Grecs de
Marseille, avec émotion et fierté,
ont inauguré une plaque commémorative de Pavlos Melas,

Enfin, le recteur de l’église
grecque de Marseille, l’Archimandrite Dimitrios Ploumis, a
remercié les personnes qui ont
contribué à la réalisation de cette
plaque.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Γεννήθηκε και βαφτίστηκε
στη Μασσαλία
Ο Ηρωας του Μακεδονικού
αγώνα
1870-1904

PAVLOS MELAS
Né et baptisé à Marseille
Héros de la lutte Macédonienne
1870-1904
O τάφος της οικογένειας Μελά
στο κοιμητήριο St. Pierre της
Μασσαλίας.
Ce tombeau, appartenant à la
famille Melas, se trouve au cimetière Saint Pierre, à Marseille,
dans le carré grec dédié à la
mémoire des familles grecques.

Μελά, κυνηγημένοι από τους
Τούρκους, βρήκαν καταφύγιο
στη Μασσαλία. Στην πόλη αυτή
γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του
1870 και πέρασε τα πρώτα του
χρόνια. Βαπτίστηκε σ’αυτήν
την εκκλησία. Ο πατέρας
του Παύλου ασχολήθηκε στη
Μασσαλία με το εμπόριο

Πιστοποιητικό βαπτίσεως του
Παύλου Μελά,
Αρχείο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Μασσαλίας.

Πριν από τα εγκαίνια, ο
Αρχιεπίσκοπος Εμμανουήλ,
αναφέρθηκε στα σημαντικότερα
σημεία του βίου του Παύλου
Μελά, ο οποίος γεννήθηκε και
βαπτίστηκε στη Μασσαλία.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε
στην τελετή των εγκαινίων,
μεταξύ των οποίων ο
Προξενικός Λιμενάρχης, οι
αξιωματικοί του ελληνικού
στρατού, οι πρόεδροι των
ελληνικών και φιλελληνικών
συλλόγων, οι ορθόδοξοι ιερείς
της περιοχής και πολλοί άλλοι.
Τέλος, ο ιερέας της ελληνικής
εκκλησίας στη Μασσαλία,

héros de la lutte macédonienne
et dévoilé son certificat de
baptême, certificat des archives
de l’église de la Dormition de la
Mère de Dieu.
L’inauguration a eu lieu à
l’église en présence du Métropolite de France, Monseigneur
Emmanuel.
Avant l’inauguration, Monseigneur Emmanuel a retracé la vie
de Pavlos Melas, né et baptisé à
Marseille.
De nombreuses personnes ont
assisté à la cérémonie d’inauguration, parmi lesquelles le
Consul maritime, les officiers

Παύλος υιός Μιχαήλ καί Ελένης
Μελά εγεννήθη τήν 30/12
Απριλίου 1870 ήμερα Τετάρτη
καί εβαπτίσθη 29/11 Ιουλίου
Τρίτην, ανάδοχος η μήτηρ τού κ.
Ελένη Μελά.
θ. Παντελίδης
Στήν αναμνηστική πλάκα
βλέπουμε τον τάφο, το
πιστοποιητικό βαπτίσεως,
του Παύλου Μελά και τα
σημαντικότερα σημεία του βίου
του Εθνικού μας Ηρωα
Οι πρόγονοι του Παύλου

και απέκτησε μεγάλη
περιουσία. Ακολουθώντας

την οικογενειακή παράδοση,
διέθεσε την περιουσία του
στην υπηρεσία της “Μεγάλης
Ιδέας” κι έγινε ο πιο σημαντικός
υποστηρικτής όλων των
επαναστατικών κινημάτων
που είχαν ώς στόχο τους την
προσάρτηση των ελληνικών
πληθυσμών της Ηπείρου, της
Θεσσαλίας, της Μακεδονίας
και της Κρήτης στην Ελλάδα.
Στις 27 Αυγούστου του 1904,
η Μακεδονική Επιτροπή της
Αθήνας, τον επέλεξε επισήμως
ως Αρχηγό των Ανεξάρτητων
Σωμάτων της Περιφέρειας
Μακεδονίας (Μοναστήρι και
Καστοριά). Έτσι σχημάτισε ένα
σώμα ανταρτών Μακεδόνων,
Μανιατών και Κρητικών, οι
οποίοι φορούσαν τον περίφημο
παραδοσιακό ντουλαμά και
την φουστανέλα. Πήρε το
ψευδώνυμο “Καπετάν Μίκης
Ζέζας”.
Έχασε τη ζωή του πολεμώντας
στις 26 Οκτωβρίου 1904 (13
Οκτωβρίου με το Ιουλιανό
ημερολόγιο), σε ηλικία 34
ετών. Ο ηρωικός του θάνατος
συνέβαλε στο να αποκτήσει
τον τίτλο του θρυλικού ήρωα.
Ο θάνατός του είχε ιδιαίτερη
σημασία για την Ελλάδα. Οι
καμπάνες χτύπησαν προς τιμήν
του σε ολόκληρη τη χώρα. Από
τότε θεωρείται Εθνικός Ήρωας.
Sur la plaque commémorative,
figurent le tombeau, le certificat
de baptême, Pavlos Melas et un
résumé de la vie du Ηéros
Les ancêtres de Pavlos Melas,
chassés par les Turcs, trouvèrent
refuge à Marseille. C’est dans
cette même ville qu’il naquit le
30 mars 1870 et il y passa ses
premières années. Il fut baptisé
dans cette église. L’enfant reçut

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

35η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ
CLUB ROD & GUN “ARTEMIS”
Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019, στην αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ γιόρτασε την 35η
επέτειο του συλλόγου. Οι εκδηλώσεις αυτού του συλλόγου
στέφονται πάντοτε με επιτυχία όπως βλέπεται και από τις
φωτογραφίες της «ΓΝΩΜΗΣ».
Την Κυριακή 24η Φεβρουαρίου 2019 και πάλι στην ίδια
αίθουσα θα έχουν την γιορτή των μελών
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Tι διακυβεύεται για τη Ρωσία στη Βενεζουέλα;

Δολοφονία Κασόγκι:
Έρευνα από απεσταλμένους
του ΟΗΕ στην Τουρκία
Η Ανιές Καλαμάρ, η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις
εξωδικαστικές, συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, αναμένεται
σήμερα στην Τουρκία για τη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση
του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, σχεδόν τέσσερις
μήνες μετά τη δολοφονία του μέσα στο προξενείο του Ριάντ στην
Κωνσταντινούπολη
ΤοΒΗΜΑ Team
| 28.01.2019

Από την ανατροπή του Νίκολας Μαδούρο στη Βενεζουέλα η
Ρωσία έχει να χάσει πολλά. Η Μόσχα έχει χορηγήσει υπέρογκα
δάνεια στο Καράκας. Έχει επίσης άμεσα οικονομικά συμφέροντα
από την εκμετάλλευση πετρελαϊκών πόρων
ΤοΒΗΜΑ Team
| 28.01.2019
O Νίκολας Μαδούρο δίνει αγώνα πολιτικής επιβίωσης στη
Βενεζουέλα έναντι της ισχυρής αντιπολίτευσης έχοντας την
υποστήριξη της Μόσχας.
Πολλών παραγόντων. Για την ώρα όλα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στον πετρελαϊκό κολοσσό Rosneft που ελέγχεται κατά
πλειοψηφία από το ρωσικό κράτος. Επικεφαλής του εποπτικού της
συμβουλίου είναι ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ. Η Rosneft συμμετέχει συνολικά σε πέντε πρότζεκτ της Petroleos de Venezuela SA, της κρατικής δηλαδή εταιρείας διαχείρισης πετρελαϊκών
πόρων και φυσικού αερίου. Η συμμετοχή της ρωσικής Rosneft σε
αυτά ανέρχεται σε ποσοστά από 26% έως 40%. Πόσο πιθανό είναι
όμως να υποστεί απώλειες λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων;
Το δάνειο της ρωσικής Rosneft στο Καράκας
Μέχρι στιγμής φαίνεται αμφίβολο ότι η όποια νέα κυβέρνηση, σε
περίπτωση ανατροπής του Μαδούρο, θα διώξει από τη Βενεζουέλα
τους ξένους επενδυτές, εν προκειμένω τους Ρώσους. Προϋπόθεση
βέβαια για την παραμονή τους είναι οι επενδύσεις να έγιναν με
νόμιμο τρόπο και να μην είναι «προϊόντα» διαφθοράς. Ίσως έτσι
οι Ρώσοι επενδυτές που θέλησαν να ξεφορτωθούν γρήγορα την
περασμένη Πέμπτη μετοχές της Ronsneft να ενήργησαν βεβιασμένα.
Σύμφωνα με στοιχεία, το 2017 η Rosneft είχε χορηγήσει στη
Βενεζουέλα δάνειο ύψους 6 δις δολαρίων. Το δάνειο αυτό
επρόκειται να εξοφθηθεί εν μέρει μέσω εκχώρησης μετοχικού
κεφαλαίου στη Rosneft στα μεγάλα πρότζεκτ της Petroleos de Venezuela και εν μέρει μέσω μεταφοράς πετρελαίου. Πρόσφατα όμως
καταγράφηκαν καθυστερήσεις στην παράδοση πετρελαίου κι έτσι
ο επικεφαλής της Rosneft Ιγκόρ Σέτσκιν αναγκάστηκε να πετάξει
στο Καράκας τον Νοέμβριο του 2018. Δεδομένου ότι η δανειακή
σύμβαση εκπνέει το 2019, εκτιμάται ότι η Rosneft έχει ήδη λάβει το
μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων.
Δάνεια και για την αγορά όπλων
Πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση των δανείων που χορήγησε η
Μόσχα στο Καράκας για την αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων.
Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ είναι πιθανό η Μόσχα να έχει
χορηγήσει στο Καράκας την τελευταία εικοσαετία δάνεια ύψους
11 δις δολαρίων για αυτόν τον σκοπό. Τι ποσό έχει στο μεταξύ
αποπληρωθεί παραμένει άγνωστο. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες
ότι τα συγκεκριμένα χρέη της Βενεζουέλας στο πεδίο αυτό έχουν
αναδιαρθρωθεί με ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο αμφίβολο παραμένει
αν μια νέα κυβέρνηση στο Καράκας συνεχίσει να αποπληρώνει
αυτά τα δάνεια. Οι στενές οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα ήταν
εν τέλει επιλογή του Μαδούρο. Αντίστοιχο είναι το παράδειγμα της
Ουκρανίας, η οποία ακόμη να αρνείται να αποπληρώσει υπέρογκο
δάνειο που της είχε χορηγήσει το 2013 η Ρωσία προκειμένου να
στηρίξει τον φιλορώσο πρόεδρο Βίκτωρ Γιανουκόβιτς. Όμως στην
περίπτωση της Βενεζουέλας ακόμη κι αν η επόμενη κυβέρνηση
αρνηθεί να αποπληρώσει το εν λόγω ρωσικό δάνειο, τότε η Ρωσία
και πάλι δεν θα βγει εντελώς χαμένη. Κι αυτό διότι τα δάνεια που
δόθηκαν στη Βενεζουέλα προσέφεραν τελικά στήριξη στη ρωσική
βιομηχανία όπλων και συγκεκριμένα στην κατασκευή καλάσνικοφ,
μαχητικών αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και λοιπού στρατιωτικού
εξοπλισμού.
Τι φοβάται περισσότερο η Ρωσία ότι θα χάσει
Σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής στη Βενεζουέλα η Ρωσία σε
ένα πρώτο επίπεδο θα μπορούσε να χάσει συνολικά σχεδόν 11
δις δολάρια. Ωστόσο αυτό το ποσό δεν είναι τίποτα μπροστά
στις πιθανολογούμενες απώλειες σε διεθνές επίπεδο λόγω των
διακυμάνσεων στην τιμή του πετρελαίου. Η Βενεζουέλα έχει τα
μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα
στον κόσμο, ακόμη και από τη Σ.Αραβία. Ωστόσο την περίοδο της
εικοσαετούς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης Τσάβεζ και Μαδούρο η
πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας παρήκμασε. Η κατάσταση
έγινε τόσο δραματική που σήμερα η Βενεζουέλα δεν παίζει σχεδόν
κανέναν ρόλο στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Ειδικοί εκτιμούν
ότι μια αλλαγή στο πολιτικό τοπίο της χώρας θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αναγέννηση της εγχώριας πετρελαϊκής βιομηχανίας
και των εξαγωγών, ενώ συγχρόνως θα μπορούσαν να επιστρέψουν
δυτικές εταιρείες, κυρίως από τις ΗΠΑ. Μια τέτοια όμως εξέλιξη
θα μπορούσε να αλλάξει άρδην το τοπίο και τους συσχετισμούς
διεθνώς ρίχνοντας τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό θα ήταν, τέλος,
το χειρότερο δυνατό σενάριο για τη Ρωσία, η οικονομία της οποίας
βασίζεται έντονα στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου
ενώ η ίδια έχει συμφέρον οι τιμές του πετρελαίου να κρατούνται σε
υψηλά επίπεδα.

H Ανιές Καλαμάρ, η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις
εξωδικαστικές, συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, αναμένεται σήμερα
στην Τουρκία για τη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση του σαουδάραβα
δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τη
δολοφονία του μέσα στο προξενείο του Ριάντ στην Κωνσταντινούπολη.
Η Καλαμάρ
προγραμματίζεται να
παραμείνει στην Τουρκία
ως τις 3 Φεβρουαρίου,
για να συλλέξει στοιχεία
σχετικά με το θάνατο του
Κασόγκι, ενόψει συνόδου
αξιωματούχων του ΟΗΕ τον
Ιούνιο.
Η επίσκεψη αυτή γίνεται
εν μέσω των προσπαθειών
της Σαουδικής Αραβίας να
εξομαλύνει τις σχέσεις της
με τη διεθνή κοινότητα, η οποία αμφισβητεί την αξιοπιστία της έρευνας που
διεξάγει το Ριάντ για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.
Η Σαουδική Αραβία εμμένει στη θέση ότι ο θάνατος του Κασόγκι,
σαουδάραβα πολίτη και επικριτή του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής
Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ήταν αποτέλεσμα «επιχείρησης που
ξέφυγε από τον έλεγχο» και έχει παραπέμψει 11 κατηγορουμένους σε δίκη
για το έγκλημα.
Ωστόσο, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμένει ότι η
εντολή για τη δολοφονία του Κασόγκι ήρθε από τα υψηλότερα κλιμάκια της
σαουδαραβικής κυβέρνησης.
Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ζήτησε τη
διεξαγωγή διεθνούς έρευνας και ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε εντολή να
γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες γι’ αυτό, σύμφωνα με το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε δηλώσει
παλαιότερα ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να ξεκινήσει έρευνα για το θάνατο
του Κασόγκι και ότι καμία χώρα δεν έχει υποβάλει επισήμως αίτημα για τη
διεξαγωγή ποινικής έρευνας.
Η ομάδα του ΟΗΕ θα αξιολογήσει τα βήματα που έχουν γίνει από τις
κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας για την υπόθεση
αυτήν, ανέφερε η Καλαμάρ σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα
στον ιστότοπο της υπηρεσίας της.
Οι ειδικοί του ΟΗΕ θα εξετάσουν επίσης «τη φύση και την έκταση» των
ευθυνών που φέρουν κράτη και ιδιώτες στη δολοφονία αυτήν, σύμφωνα με
την ανακοίνωση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ.

Εκτάκτως σε νοσοκομείο του Κιέβου
ο ηγούμενος Εφραίμ
Σε κλινική του Κιέβου
στην Ουκρανία
νοσηλεύεται ο
καθηγούμενος της
Ιεράς Μεγίστης Μονής
Βατοπεδίου Εφραίμ
μετά από έμφραγμα που
υπέστη το μεσημέρι
της Παρασκευής, λίγη
ώρα μετά την άφιξή
του στην Ουκρανία,
για την ενθρόνιση του νέου του νέου Μητροπολίτη Κιέβου κ.
Επιφανίου.
Σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά μέσα, στο Κίεβο ο Γέροντας
Εφραίμ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και επειδή η κατάστασή του
επιδεινώθηκε μεταφέρθηκε σε κλινική του Κιέβου.
Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ότι υπέστη έμφραγμα και αμέσως
έγινε εισαγωγή.

Αντρέι Γκούρκοφ

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην κλινική ενώ οι θεράποντες
ιατροί υποβάλουν τον Ηγούμενο σε σχετικές εξετάσεις, λόγω
του ιστορικού με την καρδιά στην οποία έχει υποβληθεί στεντ.
Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καθηγούμενος, δεν
θα μπορέσει να παραστεί στην ενθρόνιση του Μητροπολίτη
Επιφανίου, αφού είναι άγνωστο πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί.

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη

Με πληροφορίες από romfea.gr, ekklisiaonline.gr

Ενώ συνεχίζονται οι προκλήσεις

Anadolu:

Πρόσκληση
- έκπληξη
από Ακάρ σε
Αποστολάκη
Με τίτλο «Πρόσκληση
έκπληξη από τον υπουργό
Εθνικής Άμυνας Ακάρ», το
τουρκικό πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι σύμφωνα
με πληροφορίες ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας της
Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ,
απέστειλε συγχαρητήρια
επιστολή στον κ. Ευάγγελο
Αποστολάκη και πρόσκληση
να επισκεφθεί την Τουρκία
TANEA Team 29 Ιανουαρίου
2019

Με τίτλο «Πρόσκληση
έκπληξη από τον υπουργό
Εθνικής Άμυνας Ακάρ», το
τουρκικό πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι σύμφωνα
με πληροφορίες ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας της
Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ,
απέστειλε συγχαρητήρια
επιστολή στον κ. Ευάγγελο
Αποστολάκη, ο οποίος
διορίσθηκε στην θέση του
υπουργού Εθνικής Άμυνας
της Ελλάδος και ότι τον
κάλεσε στην Τουρκία.
Σύμφωνα με το τηλεγράφημα
- και ενώ η Αγκυρα συνεχίζει
την εμπρηστική ρητορική
της εναντίον Ελλάδας και
Κύπρου, με τον Χ. Ακάρ
να μιλά ακόμα και σήμερα
για «Γαλάζια Πατρίδα»
τονίζοντας ότι η Αγκυρα θα
υπερασπιστεί τα συμφέροντα
της σε Αιγαίο, Κύπρο και
Μεσόγειο, χωρίς να δέχεται
τετελεσμένα - ο τούρκος
υπουργός Αμυνας ευχήθηκε
καλή επιτυχία στον Έλληνα
ομόλογό του και αναφέρθηκε
στη σημασία της βελτίωσης
της καλής γειτονίας και της
συνεργασίας στο στρατιωτικό
τομέα μεταξύ της Τουρκίας
και Ελλάδος.
Στη συνέχεια το
τηλεγράφημε επισημαίνει ότι
o Ακάρ, δήλωσε ότι θα είναι
ευτυχής να καλωσορίσει
τον κ. Αποστολάκη στην
Τουρκία.
Τέλος στο τηλεγράφημα
υπογραμμίζεται ότι,
σύμφωνα με ασφαλείς πηγές
που δεν κατονομάζονται,
η εν λόγω πρόσκληση
που εστάλη πριν από την
επέτειο της κρίσης των
Ιμίων είναι σημαντική για
την αποκλιμάκωση της
έντασης στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο και
αποτελεί καλό παράδειγμα
για τις προσπάθειες στο
θέμα της ενίσχυσης της
καλής γειτονίας, την οποία,
σύμφωνα με το τουρκικό
πρακτορείο, πάντοτε επιθυμεί
η Τουρκία.

Η γιορτή για τα μέλη της κοινότητας
του Σούρρεη είχε μεγάλη επιτυχία
Οι εκδηλώσεις στο Σούρρεη “δίνουν και πέρνουν” ο φακός της
“Γνώμης” δεν προλαβαίνει να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις για
αυτό και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που
μας βοηθούν στο να βλεπόμαστε και να ενισχύουμε με τον τρόπο
ο καθένας μας τις κοινότητες, τους συλλόγους ώστε να φαινόμαστε
και εμείς άξιοι και ενεργοί πολίτες στη χώρα που ζούμε.
Μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση για τα μέλη
της κοινότητας τον περασμένο μήνα.

Υπαπαντή του Κυρίου: Τι γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου
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Σήμερα 2 Φεβρουαρίου, η Χριστιανική πίστη γιορτάζει την Υπαπαντή του Χριστού, μία από τις 12
μεγάλες γιορτές (Δωδεκάορτον) της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας.
Η ημέρα της Υπαπαντής εορτάζεται σε ανάμνηση του ερχομού Του στο Ναό των Ιεροσολύμων και στον
καθαρισμό της Παναγίας από τη λοχεία. Ετυμολογικά σημαίνει προϋπάντηση και στον αγγλόφωνο
κόσμο είναι γνωστή ως Candlemas.
Το εκκλησιαστικό γεγονός εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αναφέρει ότι συνέβη σαράντα ημέρες
μετά τη γέννηση του Ιησού. Επειδή, σύμφωνα με το νόμο, ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας , έπρεπε
να αφιερωθεί στον Θεό και συγχρόνως οι γονείς να προσφέρουν σε Αυτόν μία μικρή θυσία από ένα
ζευγάρι περιστέρια.
Το ζευγάρι του Ιωσήφ και της Μαρίας προϋπάντησε στο ναό ο υπερήλικας Συμεών, ο οποίος δέχθηκε
τον Ιησού στην αγκαλιά του και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα.
Τα βυζαντινά χρόνια, η Υπαπαντή γιορταζόταν ως μικρή γιορτή στις 14 Φεβρουαρίου, ωστόσο ο
αυτοκράτορας Ιουστινιανός την ανήγαγε σε δεσποτική το 542 και επέβαλε να εορτάζεται στις 2
Φεβρουαρίου, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για έναν λοιμό που έπληττε την επικράτεια του.
Σήμερα, μόνο η Αρμενική Εκκλησία τιμά την Υπαπαντή στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ οι
«παλαιοημερολογίτες» γιορτάζουν την Υπαπαντή στις 15 Φεβρουαρίου.
Πηγή: Υπαπαντή του Κυρίου: Τι γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου | iefimerida.gr

H Εκκλησία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας
γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου της Υπαπαντής και κάθε χρόνο έρχεται και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης (Τορόντο) Καναδά και τιμά την γορτή της Υπαπαντής που είναι και μία από τις
12 μεγάλες γιορτές της θρησκείας μας. Την Παρασκευή το βράδυ τελέσθηκε Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός και το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος συνλειτούργησε με όλους τους ιερείς
της Βρετανικής Κολόμβιας και μετά την θεία λειτουργία η κοινότητα είχε ετοιμάσει γεύμα για το
πλήθος που παρευρέθηκε και τίμησε την γιορτή της εκκλησίας. Κάθε χρόνο πολλοί επισκέπετες
έρχονται και από το Βανκούβερ.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Αγγελάτο για τις φωτογραφίες που μας έστειλε από την εκδήλωση:

ΣΤΙΣ

ΤΟΥ

ΦΛΕΒΑΡΗ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕ ΣΤΙΣ ΚΟΤΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Συγγραφέας: Σοφία Μαντουβάλου
Εικονογράφηση: Κέλλυ Ματαθία Κόβο
Ο Νικόλας μπαίνει στα παραμύθια που
του αφηγείται η γιαγιά του. Έτσι, ένα
βράδυ, συναντά τον Μαυροκόκορα που
δουλειά του είναι να φυλά τις κότες. Να
τις ταΐζει πίτουρα και να της επιβλέπει
να μην ξεμυτίσουν ποτέ από το κοτέτσι.
Ο Νικόλας στεναχωριέται βλέποντας
τις κότες να ζουν μια τέτοια ζωή κι
αποφασίζει να τις ταΐσει παραμύθια. Οι
κότες με τον καιρό αλλάζουν. Βρίσκουν τη
δικιά τους φωνή, τα φτερά της φαντασίας
φυτρώνουν κι αρχίζουν να διεκδικούν.
Μια πρωτότυπη ιστορία που μιλά για πολλά. Για τη γυναικεία
χειραφέτηση, για την ελευθερία, για το δικαίωμα να πηγαίνουν
όλοι σχολείο, για την ισότητα. Με χιούμορ και με φρεσκάδα στη
γραφή, η συγγραφέας δημιουργεί μια ιστορία πολυεπίπεδη. Ένα
αισιόδοξο βιβλίο που περνά το μήνυμα πως αν θέλουμε μπορούμε να
αλλάξουμε τον κόσμο!
ΟΙ ΨΗΛΟΚΑΡΑΒΟΙ
Συγγραφέας: Γεωργία Γαλανοπούλου
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού
Οι αέρηδες είναι οι καλύτεροι
παραμυθάδες. Ο Μπάτης, μας αφηγείται
μια ιστορία για μια χώρα μικρή που
όμως είχε ένα μεγάλο λιμάνι. Μια
χώρα που παλιά ευημερούσε, μέχρι
που ανέλαβε ένας ρήγας σπάταλος κι
ανεύθυνος. Οι θησαυροί εξαφανίζονταν
από το θησαυροφυλάκιο. Μέχρι και οι
ηλικιωμένοι κόντεψαν να εξαφανιστούν.
Τι να ήταν άραγε οι Ψηλοκάραβοι; Να
ήταν γίγαντες τρομακτικοί; Οι μεγάλοι
σώπαιναν γιατί ήξεραν.
Μια ιστορία που είναι σαν την αφηγείται στ΄αλήθεια ένα αεράκι από
τα παλιά. Ένα παραμύθι τρυφερό και αλληγορικό που μιλά για την
απληστία, για τα γηρατειά, για τη χειραγώγηση και για τόσα άλλα.
Κυρίως όμως είναι ένα μικρό παραμύθι, με μεγάλο νόημα.

ΠΟΙΗΜΑ
Στημένο παιχνίδι
Λόγια υποσχέσεις κρυφό σκηνικό,
ηγέτες σπουδαίοι,χωρίς δισταγμό.
Σου λένε σου τάζουν πολλά κι ακριβά,
μα μένεις μονάχος κι ελπίδα καμιά
Ζήσε φωνάζουν τα χρόνια μπροστά σου,
στα χέρια σου πάρε ,δικιά σου η ζωή,
κι ύστερα πάλι με θράσος ζητούν,
τα πάντα να πάρουν αφού το μπορούν.
Στημένο παιχνίδι σε σκάκι μονό
και μεις ένα πιόνι μηδαμινό.
Στημένο παιχνιδι εδώ και καιρό
και μεις ένα πιόνι μηδαμινό.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Retreat for all Philoptochos members of Vancouver
Retreat On Saturday, January
26th a Retreat for all Philoptochos members was held at St.
George’s with His Eminence
Metropolitan Sotirios.

At first everyone attended the
Divine Liturgy , then a delicious
brunch prepared by MR. GREG
NIKAS and VANGELIS KORRES with help from Mr. Andrea
Arvanitis and Mr. Nick Liapis
was enjoyed by all. His Eminence spoke on the theme “A
house divided cannot stand.”
He then answered interesting
questions the women asked. Later Father Constantinos Economos led the group in a workshop
style discussion on looking at
Philoptochos in many different
ways. It was a very thought
provoking and reflective activity
with new and fresh ideas presented. A most rewarding day.
Lizette Pappas

Celebrating the Three Hierarchs & Cutting the Vasilopita Ο Δ. Κρητικός σε εκδήλωση
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για τη βιώσιμη κινητικότητα
και την περιφερειακή
πολιτική, με στόχο την
αναβάθμιση του ρόλου των
πόλεων και της βελτίωσης του
τρόπου ζωής των πολιτών.

St. George’s Philoptochos hosted
a Vasilopita cutting fundraiser
Luncheon for the Hellenic Community at the Hellenic Centre.
To begin, a beautiful Divine
Liturgy with His Eminence, then
cutting of the Vasilopita, followed by the swearing in of the
new Board of Directors of St.
George’s Philoptochos. A most
tasty lunch was enjoyed by over
350 people. A heartfelt thank
you once again to MR. GREG
NIKAS and MR. VANGELIS
KORRES with helpers Mr.
Andrea Arvanitis and Mr. Nick
Liapis for preparing the lunch.
YOUNG PEOPLE from all three
communities were there to serve
the lunch. Thank you for your
service and your support. It was
absolutely wonderful to see so
many young people together
helping. Keep up this great
work.

Ρόδος 29 Ιαν. 2019

St. George’s, St. Nicholas and
Dimitrios, and St. Constantine
and Helen Philoptochos presented His Eminence with a donation
to the Theological Academy in
honour of his 45TH ANNIVERSARY of becoming a BISHOP.
CONGRATULATIONS Your
Eminence on reaching such an
incredible milestone.
Mr. George Vassilas President
of AHEPA B.C, presented
monetary gifts to all the Greek
Schools from AHEPA. Bravo
AHEPA for supporting and helping the schools.
The Greek Schools then celebrated the Three Heirarchs with
poems and verse. An outstanding
performance by all. BRAVO
STUDENTS and TEACHERS.
His Eminence declared that
this was the Best Greek School
Yiorti ever. It was certainly a
morning and afternoon to be
remembered. Bravo to all who
made it happen.

Δημ.Κρητικός-Γ. Πατούλης στην εκδήλωση του ΤΕΕ.
Όπως επανειλημμένως έχει υπογραμμίσει η παράταξη «Ρόδος
Αξιών», στόχος της είναι να ανταπεξέλθει όσο γίνεται καλύτερα
στις προκλήσεις, την επόμενη μέρα των εκλογών. Γι’ αυτό το λόγο
επενδύει πολλά στη γνώση για το αύριο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος δήμαρχος Ροδίων Δημήτρης
Κρητικός παραβρέθηκε στην εκδήλωση για τη βιώσιμη κινητικότητα
και την περιφερειακή πολιτική που διοργάνωσε το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας στην Αθήνα, έχοντας παράλληλα την
ευκαιρία να συναντηθεί με αρκετούς δημάρχους, στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστήμονες.

Lizette Pappas

Ο κ. Κρητικός ενημερώθηκε γύρω από τον καθοριστικό ρόλο που
οι πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν στη χωροταξική ανάπτυξη
της χώρας μας, καθώς και για τη συμβολή του προγράμματος URBACT και των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων στη δημιουργία του
λεγόμενου «πράσινου μέλλοντος»
Όπως τονίστηκε, η δυναμική των ελληνικών πόλεων στη διαδικασία
μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα
για την ενσωμάτωση τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό χωροταξικό
μοντέλο που θα θέτει σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και τη σχέση
του με το περιβάλλον.
Στην ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ο ρόλος των
πόλεων στην Ευρώπη αναβαθμίζεται συνεχώς, και αναγνωρίζονται
ως ο βασικός πυρήνας παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε παρουσίαση των
προγραμμάτων URBACT και Urban Innovative Actions, των
δράσεων που είναι σε εξέλιξη και των ανοιχτών προοπτικών
χρηματοδότησης, ενώ έμφαση δόθηκε στη Βιώσιμη Κινητικότητα
και στο ζήτημα της ανθεκτικότητας, της παραγωγικότητας και του
τοπικού πολιτισμού, αλλά και στις ανισορροπίες και τις ανισότητες
στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Είναι γνωστό ότι το χάσμα ανάμεσα στην ελληνική και την
ευρωπαϊκή πόλη είναι τεράστιο, σε όλους τους κρίσιμους τομείς.
Πρόκειται για χάσμα πολιτισμού, τεχνολογίας, θεσμικό, κοινωνικής
οργάνωσης, διοικητικής δομής, πολεοδομίας, κυκλοφοριακής
οργάνωσης, περιβάλλοντος κ.λπ.
Ζητήματα τα οποία εντοπίζονται και σε τοπικό επίπεδο και πρέπει
να απασχολήσουν σοβαρά την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά τώρα
που οι στρατηγικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας άρχισαν να
εδραιώνονται και στην Ελλάδα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ
ΛΙΖΕΤΤΕ ΠΑΠΠΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΝΙΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ

Μέσα από τα διαρθρωτικά προγράμματα, η ΕΕ χρηματοδοτεί μία
σειρά παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο
και σε υποδομές και έργα παρέμβασης. Παρέχει με τον τρόπο αυτό
όχι μόνο την απαραίτητη χρηματοδότηση αλλά και το πολιτικό
πλαίσιο το οποίο απαιτείται για να εξασφαλίσει μακροχρόνιο
στρατηγικό σχεδιασμό που θα αποφεύγει αποσπασματικές δράσεις
με αυξημένο κόστος και μειωμένα αποτελέσματα.
Για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση ο υποψήφιος δήμαρχος
Ροδίων Δημήτρης Κρητικός δήλωσε : «Ο ρόλος των πόλεων στην
Ευρώπη αναβαθμίζεται συνεχώς. Η ΕΕ δημιουργεί γι’ αυτές νέες
προοπτικές, με την προώθηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Η Ρόδος πρέπει να είναι παρούσα σε αυτά τα προγράμματα ώστε να
χρηματοδοτήσει καίριες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη. Παρεμβάσεις
που θα της επιτρέψουν να αναγεννηθεί και να ενταχθεί στις
σύγχρονες αλλά και ανθρώπινες πόλεις, πρώτα για τους κατοίκους
της και στη συνέχεια για τους επισκέπτες της».
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Πέντε τρόποι για να βάλετε τέλος στην υπερφαγία
Η υπερφαγία έχει συναισθηματικά κίνητρα και γίνεται
ανεξάρτητα της σωματικής πείνας

Όλοι οι άνθρωποι,
όσο σωστά και
ισορροπημένα κι αν
έχουμε συνηθίσει να
τρώμε, ορισμένες
φορές ενδίδουμε στις
λιγούρες μας και
καταλήγουμε να τρώμε
ό,τι βρούμε μπροστά
μας. Ενώ κάτι τέτοιο
είναι φυσιολογικό να
συμβαίνει μερικές
φορές, όταν η υπερφαγία γίνεται καθημερινότητα ή διαρκεί για
μεγάλες χρονικές περιόδους, υπάρχει κίνδυνος αύξησης του βάρους
και παχυσαρκίας.
Η υπερφαγία, δηλαδή η κατανάλωση φαγητού σε ποσότητα
μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται το άτομο βάση του ύψους, του
φύλου και της ηλικίας του, έχει συναισθηματικά κίνητρα και γίνεται
ανεξάρτητα της σωματικής πείνας που νιώθει το άτομο.

Τι μπορείτε να κάνετε, λοιπόν, ώστε να αποφύγετε
την υπερφαγία;
1. Πιείτε πολύ νερό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι πεινάμε, ενώ στην
πραγματικότητα έχει αφυδατωθεί ο οργανισμός μας. Φροντίστε
να είστε συνεχώς ενυδατωμένη, έχοντας πάντα κοντά σας ένα
μπουκαλάκι νερό. Άλλωστε, το νερό έχει την ιδιότητα να περιορίζει
την όρεξη για φαγητό και να ενεργοποιεί τον μεταβολισμό.
2. Μην παραλείπετε το πρωινό γεύμα. Είναι γνωστό ότι το πρωινό
είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ωστόσο, αν θέλετε να
χάσετε βάρος, τα κρουασάν βουτύρου και το μπέικον δεν έχουν θέση
στο πιάτο σας. Προτιμήστε ένα πρωινό πλούσιο φυτικές ίνες, όπως
είναι ένα μπολ με βρώμη, γάλα αμυγδάλου και ξηρούς καρπούς.
Ένα σωστό πρωινό θα σας κρατήσει χορτάτη μέχρι την ώρα του
μεσημεριανού, χωρίς καν να έχετε σκεφτεί το φαγητό.
3. Να τρώτε προσεκτικά. Μασήστε αργά την τροφή σας και
ακουμπήστε το πιρούνι στο πιάτο μετά από κάθε μπουκιά. Έτσι,
όχι μόνο θα απολαμβάνετε περισσότερο το γεύμα σας, αλλά θα
καταναλώνετε και λιγότερες θερμίδες, αφού θα δώσετε χρόνο στον
οργανισμό σας να καταλάβει ότι χορτάσατε. Κατά τη διάρκεια του
γεύματός σας μείνετε μακριά από την τηλεόραση και το κινητό σας.
Όταν διασπάται η προσοχή σας είναι πιο πιθανό να οδηγηθείτε σε
υπερκατανάλωση θερμίδων.
4. Να τρώτε σε μικρότερα πιάτα. Σύμφωνα με μετα-ανάλυση
σχετικών ερευνών, η χρήση μικρότερων πιάτων μπορεί να
βοηθήσει στον περιορισμό της κατανάλωσης τροφής σε ορισμένες
περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, η μείωση του μεγέθους του πιάτου στο
μισό, βρέθηκε ότι οδηγεί σε 30% χαμηλότερη κατανάλωση τροφής,
κατά μέσο όρο. Σκεφτείτε ότι όταν γεμίζετε το πιάτο σας με φαγητό,
ουσιαστικά πιέζετε τον εαυτό σας να καταναλώσει μεγαλύτερη
ποσότητα φαγητού από αυτή που χρειάζεται, μόνο και μόνο για να
αδειάσετε το πιάτο σας. Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή σας τη
συνήθεια, αλλάξτε τα πιάτα σας!
5. Καταναλώστε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες αποτελούν τον
καλύτερο σύμμαχο στο αδυνάτισμα, αφού είναι ευεργετικές για τον
οργανισμό, έχουν ελάχιστες θερμίδες και σας κρατούν χορτάτη για
περισσότερη ώρα. Εντάξτε, λοιπόν, στην καθημερινή διατροφή σας
φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και όσπρια.

Βρέθηκε η θεραπεία του καρκίνου;
Newsbomb
Μία ολοκληρωμένη θεραπεία για όλους τους τύπους καρκίνων ισχυρίζεται ότι είναι πιθανό να αναπτύξει μια ομάδα
Ισραηλινών επιστημόνων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.
«Πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση μέσα σε έναν χρόνο να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη θεραπεία για τον
καρκίνο» δήλωσε στην εφημερίδα ο Dan Aridor, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Accelerated
Evolution Biotechnologies, που αναπτύσσει τη νέα θεραπεία.
«Η θεραπεία μας για τον καρκίνο θα είναι αποτελεσματική από την πρώτη κιόλας μέρα χορήγησής της, θα διαρκεί
μερικές εβδομάδες και θα έχει ελάχιστες ή και καθόλου παρενέργειες. Επίσης το κόστος της θα είναι αρκετά
χαμηλότερο από τις άλλες θεραπείες που είναι διαθέσιμες στην αγορά», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι θα είναι
εξατομικευμένη για κάθε ασθενή.
Η θεραπεία ονομάζεται MuTaTo, (από τα αρχικά της φράσης “multi-target toxin”). Το φάρμακο λειτουργεί ως
αντιβιοτικό κατά του καρκίνου και χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό πεπτιδίων που καταπολεμούν τον καρκίνο και μια
τοξίνη που «σκοτώνει» στοχευμένα καρκινικά κύτταρα.
Οι Ισραηλινοί επιστήμονες εξέτασαν γιατί τα προηγούμενα φάρμακα για τον καρκίνο απέτυχαν.
Ένας λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν τα φάρμακα κατά του καρκίνου είναι επειδή επιτίθενται μόνο σε ένα
συγκεκριμένο στόχο μέσα ή πάνω σε ένα καρκινικό κύτταρο κάθε φορά. Οι μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα
καθιστούν τα αντικαρκινικά φάρμακα αναποτελεσματικά.
Ωστόσο, το MuTaTo χρησιμοποιεί αρκετά καρκινικά στοχευμένα πεπτίδια ταυτόχρονα σε ένα μόνο καρκινικό
κύτταρο, μαζί με μια τοξίνη που καταστρέφει τον καρκίνο.
«Διασφαλίσαμε ότι η θεραπεία δεν θα επηρεάζεται από τις μεταλλάξεις», σημείωσε ο CEO της εταιρείας Dr. Ilan
Morad.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν τα φάρμακα και η ασθένεια επιστρέφει, είναι επειδή τα φάρμακα
δεν καταστρέφουν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα. Ωστόσο, το MuTaTo είναι μικρό και αρκετά ισχυρό ώστε να
καταστρέψει τα βλαστοκύτταρα και να διεισδύσει εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν άλλα φάρμακα.
Σύμφωνα με τον Morad, το MuTaTo θα μειώσει επίσης τις παρενέργειες της λήψης αντικαρκινικών φαρμάκων
«δραματικά» επειδή το φάρμακο δεν στοχεύει σε μη καρκινικά κύτταρα.

Αριστοτέλης: «Πώς εξοντώνεται ένας
λαός» – Ένα κείμενο τόσο επίκαιρο που
το εφαρμόζουν πάνω μας
Newsbomb 29Ιαν 2019
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά που ο Αριστοτέλης έγραψε τα «Πολιτικά» αποδείχθηκε όχι μόνο
επίκαιρος και σοφός αλλά φάνηκε να ήξερε τον σχεδιασμό όσων ήθελαν να εξοντώσουν το λαό ο οποίος
είναι ο ίδιος από τότε μέχρι σήμερα.
Αλλά και ο Πλάτωνας είχε σκιαγραφήσει πλήρως το αποτέλεσμα όσων ήταν άβουλοι και αμέτοχοι
στα κοινά με αποτέλεσμα να φέρνουν πάνω από τα κεφάλια τους επικίνδυνους και καταστροφικούς
κυβερνήτες. Το ίδιο όμως φαίνεται να συμβαίνει μέχρι και σήμερα.
Διαβάστε στο παρακάτω απόσπασμα την σημασία των λόγων τους:
Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφενός για να συντηρείται με τα χρήματά τους
η φρουρά του καθεστώτος και αφ ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει
χρόνος για επιβουλές.
Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των
πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά.
– ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Αλλά και ο Πλάτωνας είχε γράψει για τον λαό:
Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος
από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι. Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι
καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους κατώτερούς τους.
– Πλάτωνας 427-347 π.Χ

Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα
Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
Συνέβη στον Δήμο Βισάλτιας Σερρών.
Για να μην χαθεί μία… αργία, ο δήμος άλλαξε φέτος τον πολιούχο
του. Έτσι αντί για τον Άγιο Γεώργιο, φέτος επέλεξε τον Άγιο
Αθανάσιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», η
πόλη διαθέτει δύο μεγάλες ενορίες, αυτή του Αγίου Γεωργίου και
αυτή του Αγίου Αθανασίου με πολιούχο της πόλης να είναι ο Άγιος
Γεώργιος.
Επειδή, όμως εορτάζεται στις 23 Απριλίου, και φέτος πέφτει
Μεγάλη Τρίτη, και τα σχολεία θα είναι κλειστά, η δημοτική αρχή
αποφάσισε να… προσαρμοστεί.
Σύμφωνα, λοιπόν με το ρεπορτάζ, η δημοτική αρχή αποφάσισε να
ορίσει ως πολιούχο του δήμου Βισάλτιας τον Άγιο Αθανάσιο και
έτσι να μείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία.
Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που συμβαίνει η αλλαγή πολιούχου. «Έχει συμβεί και στο
παρελθόν. Όποτε πέφτει Αγίου Γεωργίου, το δεκαπενθήμερο που
τα σχολεία είναι κλειστά, αλλάζουμε προστάτη», δήλωσε κάτοικος
της περιοχής στην εφημερίδα.

ΠΕΝΘΗ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα σας προσκαλεί στο Ετήσιο
Γεύμα προς ανανέωση Συνδρομής (Annual Membership
Luncheon) το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου στις 12 μ. Για
εισιτήρια και άλλες πληροφορίες, παρακαλώ
επικοινωνήστε με μέλος της Φιλοπτώχου. Σας
ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Our Philoptochos Society invites you to our annual Membership Luncheon on
Saturday, February 23rd at 12 noon.
see a member of Philoptochos. Thank you in advance for all your support!

4541 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Phone: 604-438-6432
Fax: 604-438-6400
www.GOEastVan.ca
oﬃce@goeastvan.ca

Please note our new email address is:

PROGRAM OF DIVINE SERVICES & EVENTS — FEBRUARY 2019

Σάββατο

2 Υπαπαντή του Κυρίου — Θεία Λειτουργία στη Βικτώρια.

Saturday

2

Κυριακή

3 Ις’ Ματθαίου, Αγ. Συμεών του Θεοδόχου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Θα προεξάρχει ο Σεβ. Μητροπολίτης μας.

Sunday

3

Μετά την Θ.
Λειτουργία

Ο: 8:30—9:40 π.μ.
ΘΛ: 9:40—11:45 π.μ.

Θα ακολουθήσει ερανικό γεύμα για τα προγράμματα νεολαίας και
Ελληνικής Παιδείας της Κοινότητάς μας.

Divine Liturgy

— Liturgy in Victoria.
-receiver

M: 8:30-9:40 am
L: 9:40-11:45 am

A Fundraising Luncheon will be held, with proceeds going to the
Greek School and Youth programs of our Community

Tuesday
Evening

5

10 Της Χαναναίας, Αγ. Χαραλάμπους
Ο: 8:45 —9:50 π.μ.
ΘΛ: 9:50—11:45 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.
+ 40ήμερο Μνημόσυνο: Μαργαρίτα Μιτζέλου

Sunday

10 Canaanite Woman Sunday, St. Haralambos

Κυριακή

17 Τελώνου και Φαρισαίου (ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ) Ο: 8:45 —9:50 π.μ.
ΘΛ: 9:50—11:45 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Γιορτή Φιλοπτώχου Αδελφότητας (Αγ. Φιλοθέης)

Sunday

17 Publican & Pharisee Sunday (TRIODION BEGINS)
.

M: 8:45-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

Πέμπτη

21 Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο

7—8:10 μ.μ.

Thursday

21 Service of Health—Paraklesis to the Theotokos

7—8:10 pm

Ο: 8:45 —9:50 π.μ.
ΘΛ: 9:50—11:45 π.μ.

Sunday

24 Prodigal Son Sunday

M: 8:45-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

Τρίτη
Το Βράδυ

5 Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως
Εσπερινή Θεία Λειτουργία

Κυριακή

Κυριακή

24 Του Ασώτου Υιού
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.

7 – 8:30 μ.μ.

Evening Divine Liturgy

+ 40-day Memorial: Margarita Mitzelos

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΝΤΖΕΛΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ)

1928-2018

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7
Δεκεμβρίου 2018 Η ΑΗΗΕΛΙΚΗ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ σε ηλικία 90
χρόνων.Η Κική γεννήθηκε στην
Αμαλατια Ελλάδας,κόρη του
Κώστα και της Ευτυχίας Καπόνη.
Σπούδασε Νοσοκόμα στο Τορόντο.
Γνωρίστηκε με τον σύζυγό της
Γιάννη Στούμπο στην Ελλάδα και
παντρεύτηκαν το 1963. Και κατόπιν
ήρθαν στο Βανκούβερ και αποφάσισαν να εγκατασταυούν
στο Κιτσιλάνο. Απέκτησαν την Εριέτα, Γιώργο και Ευτυχία.
Ήταν καλή δασκάλα και μαγείρισσα στο σπίτι και πρόσφερε
εθελοντικές υπηρησίες της στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου.

oﬃce@goeastvan.ca

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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7 – 8:30 p.m.
M: 8:45-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

Η κηδεία της έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2018 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η ταφή της στο κοιμητήριο Forest Lawn
in Burnaby. Στα παιδιά της Εριέτα (Κώστα), Γιώργο (DoriAnn) και Ευτυχία (Εφη). Και στα πέντε εγγόνια της Maxime,
Marcello , Eva, Γιάννη και Josephine, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΣΙΡΣΙΡΗΣ ΝICK
1935-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις
3 Ιανουαρίου 2019. Ο ΝΙΚΟΣ
ΣΙΡΣΙΡΗΣ γεννήθηκε στις
18 Φεβρουαρίου 1935 στο
Αγρίνιο. Η κηδεία του έγινε
στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
στις 9 Ιανουαρίου 2019.
Στον εναπομείναντα αδελφό
Στάθη, και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Γίνε
ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΗΣ

ΒΟΗΘΗΣΕ
ΚΑΙ ΣΥ!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)
Fax:(604) 872-1873
Jour historique pour les Grecs de Marseille : certificat
de baptême du Héros Pavlos Melas dévoilé
(Continued Page 12)

le prénom de Pavlos (Paul). A Marseille, le père de Pavlos travailla dans le commerce et fit fortune. Conformément à la tradition familiale, son père mit sa fortune au service de cette cause Nationale et devint
le soutien le plus important de tous les mouvements insurrectionnels qui visaient au rattachement des
populations grecques d’Épire, de Thessalie, de Macédoine et de Crète à la Mère Patrie...

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES

Le 27 août 1904, le Comité Macédonien d’Athènes le choisit officiellement comme Commandant en chef
des troupes irrégulières de la région de Macédoine (Monastiri et Kastoria). Il forma alors un corps de
maquisards composé de Macédoniens, de Maniates et de Crétois, vêtus du fameux dolman traditionnel et
de la fustanelle. Il prit le pseudonyme de “Capitaine Mikis Zézas”.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Il est décédé en combattant à l’âge de 34 ans, le 26 octobre 1904 (13 octobre du calendrier julien); il a
contribué à forger son image de héros de légende. Son décès eut une importance considérable en Grèce.
Les cloches so

Funeral Directors: Tony Hicks
Kaz Montgomery

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.

20

ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Στιγμιότυπα από την τελετή που o π. Κων/νος Καλτσίδης
χειροθετήθηκε Οικονόμος

Ο Ιερέας δήλωσε στην ομιλία του ο Σεβασνιώτατος κ. Σωτήριοσ είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ της εκκλησίας.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ κ. Κ. Νικολάου και
η Φιλόπτωχος Αγίου Κων/νου και Ελένης πρόσφεραν δώρα στον ιερέα π.Κ. Καλτσίδη

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

