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Συλλυπητήρια επιςτολή
Βακφτατθ κλίψθ προκάλεςε ςτθν Ελλθνικι Παροικία θ απϊλεια του
Κωνςταντίνου Κρανιά. Στθν Ποντιακι Αδελφότθτα τοφτθ θ ςτενάχωρθ είδθςθ τθσ
πρόωρθσ απϊλειασ από τθν επάρατο νόςο, τθσ «ιρεμθσ δφναμθσ», του εκδότθ του
«Ελλθνικοφ Τφπου», ζπεςε ωσ κεραυνόσ εν αικρία. Η μάχθ του Κϊςτα Κρανιά με το
κάνατο ζντιμθ, όπωσ και θ παρουςία του ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι όλα αυτά τα
χρόνια. Τα ζντυπα ομογενειακά μζςα ενθμζρωςθσ είναι πλζον «ορφανά»
Ο βορειοελλαδίτθσ Κϊςτασ Κρανιάσ με καταγωγι από τθν προςφυγομάνα τθσ
Μικράσ Αςίασ Μθχανιϊνα, εδίδαξε ικοσ ςε τοφτθ τθν παροικία τθν οποία και
υπθρζτθςε με πάκοσ αλλά και αυταπάρνθςθ. Ο οικογενειάρχθσ και επιχειρθματίασ
Κϊςτασ Κρανιάσ «δόκθκε» ςτθν Ελλθνικι παροικία και ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα
Τορόντο, τθν οποία ςτιριηε, βοθκοφςε εμπράκτωσ ςε όλθ του τθ μεταναςτευτικι
πορεία ςτο Τορόντο του Καναδά.
Ο «ΕΛΛΗΝΑΣ» Κϊςτασ Κρανιάσ μετανάςτθσ πρϊτθσ γενιάσ με τθν αγαπθμζνθ
του ςφηυγο και τισ 2 κόρεσ του αποτελοφςαν μία υπζροχθ οικογζνεια τθν οποία
πολλοί κα ηιλευαν. Η μεγάλθ του αγάπθ για τα παιδιά και τα εγγόνια του, ιταν θ
κινθτιριοσ δφναμθ για τον ωραίο και τίμιο αγϊνα που ζδινε επί πολλά χρόνια για
τον Ελλθνιςμό και τθν Ελλθνικι Κοινότθτα. Στοχαςτικόσ και αποφαςιςτικόσ ςτθν
κριτικι του. Η πζνα του διακριτικι και εφςτοχθ. Τα κείμενά του γοιτευαν και
ςυνζπαιρναν τουσ αναγνϊςτεσ διατθρϊντασ τθν κοινωνικι ιςορροπία ςτα κοινωνικά
και πολιτικά δρϊμενα και τισ εξελίξεισ.
«Δθμοκράτθσ», «Επαναςτάτθσ» αλλά και «Λεφτεροσ» από κομματικά δεςμά
και προςωποπαγείσ επιδιϊξεισ.
Η «Αλικεια» πάνω απ’ όλα. Με τουσ ςυνεργάτεσ του ιταν δίκαιοσ. Τουσ
αγαποφςε ςαν παιδιά του. Με το φίλο του το Μάκθ Ανδρικόπουλο, κάτι παραπάνω
από «Αδερφόσ».
Με αγϊνα και προςωπικό ηιλο εξζδιδε τα νζα τθσ παροικίασ.
Το Τορόντο αποτελοφςε για τον Κϊςτα Κρανιά θ νζα του πατρίδα. Η μεγάλθ
του αγάπθ θ Ελλάδα, ςτερικθκε ζναν «εν δυνάμει» λόγιο και ςυγγραφζα. Η
προςφορά του όμωσ ςε τοφτθ τθν παροικία ανεκτίμθτθ! Ο Ελλθνιςμόσ του Τορόντο
κρθνεί το μεγάλο του «Διαμάντι».
Μπορεί ο «Θθςαυρόσ» αυτόσ να κάφτθκε ςτα χϊματα τθσ Καναδζηικθσ γθσ
τθσ επαγγελίασ, αλλά θ αγάπθ του Κϊςτα Κρανιά για τα γράμματα και τον Ελλθνικό
πολιτιςμό κα διατθρείται αιϊνια!
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Ο ανιςυχοσ, φιλότιμοσ και ακοφραςτοσ Κϊςτασ Κρανιάσ, ζγραψε ιςτορία με
τισ αμζτρθτεσ ςελίδεσ ςτθν εφθμερίδα του γραμμζνεσ από τθν πζνα του. Η ιςτορία
του Ελλθνιςμοφ ςτο Τορόντο, μζςα ς’ αυτζσ και θ ιςτορία του ςυλλόγου μασ κα
κοςμοφν τισ βιβλιοκικεσ. Μεγάλθ και βαριά θ κλθρονομιά και θ παρακατακικθ ςτισ
επόμενεσ γενιζσ.
Το κενό που αφινει πίςω του ςτθν παροικία αλλά και ςτθν οικογζνειά του,
είναι δυςαναπλιρωτο.
Στθν Ποντιακι Αδελφότθτα θ προςφορά του και οι αφιλοκερδείσ του
δθμοςιεφςεισ για τισ εκδθλϊςεισ και το ζργο μασ, επί 36 ςυναπτά ζτθ, αναρίκμθτεσ!
Κϊςτα Κρανιά ςε ευχαριςτοφμε πολφ! Καλι αντάμωςθ!
Στθν λατρευτι του ςφηυγο Αναςταςία, ςτισ κόρεσ ςτουσ γαμπροφσ ςτα εγγόνια
και ςτουσ οικείουσ του, ςφςςωμο το Διοικθτικό μασ Συμβοφλιο εκφράηει τα ειλικρινι
του ςυλλυπθτιρια.
Τα κερμά μασ ςυλλυπθτιρια και ςτθν Ελλθνικι παροικία για τθ μεγάλθ αυτι
απϊλεια!
Τα μζλθ τθσ Αδελφότθτασ Ποντίων Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
και ο Ελλθνιςμόσ του Τορόντο πενκεί τον πολυαγαπθμζνο
«Τραντζλλενα»
Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου
Με τιμι
Για το ΔΣ
Χριςτοσ Κοτςαμποϊκίδθσ
Αμμανατίδου Παναγιϊτα
Πρόεδροσ
Γεν. γραμματζασ
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