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Vancouver Greek Community Celebrates Greek
Independence Day at
Vancouver City Hall
For many years, the Hellenic Community of Vancouver has organized
with the Office of the Mayor of the City of Vancouver to celebrate our
national holiday, Greek Independence Day, by flying the Greek flag at
City Hall to commemorate this special occasion. In turn, the City of
Vancouver recognizes each year, March 25th as Greek Independence
Day in the City of Vancouver and provides the Hellenic Community
of Vancouver with a commemorative Proclamation. Several delegations from organizations in Vancouver join the delegation to visit with
the Mayor to commemorate this special occasion.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ
Ομπάμα και ο αντιπρόεδρος
Τζο Μπάιντεν δέχτηκε
τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο
στον Λευκό Οίκο για την 188η
επέτειο της ανεξαρτησίας της
στην Ελλάδα

This year’s flag ceremony took place on Thursday March 24, 2011 at

Vancouver City Hall in the Mayor’s Office. The delegation included
that met with His Worship, Gregor Robertson, included: Consulate
General of Greece in Vancouver Mr. Georgios Ayfantis – Consul General
Hellenic Community of Vancouver: Reverend Demetrios Partsafas,
Peter P. Kletas – President, Effie Kerasiotis – 1st Vice-President,
George Tsonis – 2nd Vice President
Greek Orthodox Community of East Vancouver: Reverend Evangelos
Aravantinos, George Economou – Vice-President, George Sachinidis
– Board Member
Hellenic Canadian Congress of BC: Mike Christopoulos – President,
Rania Hatzioannou – Board Member, Demetri Douzenis – Past President. Order of AHEPA: Paul Michael – District Governor
His Worship, Gregor Robertson welcomed the delegation and with
great pleasure received the Greek flag from the Consul General of
Greece in Vancouver, Mr. Georgios Ayfantis to celebrate the 190th
Anniversary of Greek Independence. In turn, Mayor Robertson presented to Mr. Ayfantis and Mr. Kletas with the City of Vancouver’s official proclamation. After the presntation of the Greek flag and proclamation, the delegation briefly discussed with the Mayor about the
Hellenic Gardens in Quilchena Park and also about the statute of Nike
that was given to the City of Vancouver as a gift for the 2010 Winter Olympics and the possible locations to place this beautiful statute
within the City of Vancouver.

ΚΑΘΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Βλέπε σελίδα 3

O Πρόεδρος ΗΠΑ Barack Obama στέκεται μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, Προκαθήμενος της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με άφορμή την Ημέρα της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο East Room του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον στις 25 Μάρτη του 2011.

Καλωσορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο στον Λευκό
Οίκο ο Ομπάμα επέστησε την
προσοχή στο ρόλο της χώρας μας
στη γέννηση των δημοκρατικών
ιδεωδών.Οι “Επαναστάτες της
Αμερικής φαντάστηκαν ένα
νέο σύστημα διακυβέρνησης,
αλλά βασίστηκε σε ένα
αρχαίο
προηγούμενο”,«Δεν
είναι τυχαίο ότι οι ηγέτες της
Αμερικανικής
Επανάστασης
- (Θωμάς), Τζέφερσον και
(Τζέιμς) Madison, (Ιωάννης)
Adams, (Αλέξανδρος) Χάμιλτον
. Ήταν μαθητές της ελληνικής
ιστορίας
και
ελληνικής
φιλοσοφίας” Ο Μπάιντεν πολύ,
επέστησε την προσοχή στις
κοινές αξίες και φιλοσοφικές
παραδόσεις
απο
κοινούμε
την Ελλάδα και τις Ηνωμένες
Πολιτείες, σημειώνοντας «όταν

Η Σχολική
γιορτή για
την 25η
Μαρτίου
βλέπετε
σελίδα 6

κάποτε είπε ότι εκτός από τις
τυφλές δυνάμεις της φύσης,
τίποτα δεν κινείται σε αυτόν τον
κόσμο που δεν είναι ελληνικής
προέλευσης.”
Από την πλευρά του, ο
Αρχιεπίσκοπος ζήτησε από τον
Ομπάμα “ειδική ενίσχυση” στην
“επίλυση των χρόνιων αδικιών»
που αφορούν την Ελλάδα και
τους γείτονές της.
Ανέφερε
συγκεκριμένα
ότι
εργάζονται προς την κατεύθυνση
της εκκλησίας για επίτευξη
«ελεύθερη και απρόσκοπτη
άσκηση» της αποστολής της, και
την επίλυση των ζητημάτων της
Δημοκρατία της η Κύπρου και τη
διαμάχη για το όνομα της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας.

Η Παρέλαση για
την 25η Μαρτίου
1821 στη Νέα
Υόρκη
Βλέπε σελίδα 5

«Είμαστε
βέβαιοι,
κύριε
Πρόεδρε, ότι εσείς, μετά
το λαμπρό παράδειγμα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου θα είστε
σε θέση να κόψετε τον Γόρδιο
Δεσμό αυτών των ανεπίλυτων
ζητημάτων, και με τον τρόπο
αυτό, να ενισχυθεί η ειρήνη και
η συμφιλίωση μεταξύ των λαών
που περιλαμβάνονται και που
εμπλέκονται.
Και απαντώντας ο πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα είπεν.
«Θα το πω στη Michelle ότι
με συγκρίνανε με τον Μέγα
Αλέξανδρο. Θα δω εάν αυτό
μου δίνει λίγο περισσότερο
σεβασμό...Αυτή είναι ακόμα το
αφεντικό.
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ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Τη Nάντια Αρκουμάνη
καλοσωρίζουμε στην
ομάδα συνεργατών
μας.
Η Νάντια θα μας
στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
των αναγνωστών
μας που αγαπούν τα
σταυρόλεξα.

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

Canadian Western Bank.....604-732-4262

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ένα σημείο του ορίζοντα- Ψυχαγωγεί κυπρίους
2. Πληθυσμός- Πόλη της Πελοποννήσου
3. Όχι ολόκληρες- Βουνό της Βαλκανικής
χερσονήσου

4 … Πατσίνο ,πρωταγωνίστησε στο

«Νονός»- Βρίσκεται απέναντι απ’το
Αντίρριο- Χειροπιαστά
5. Λέγεται η ηθοποιός Μούτι- Μάρκα
οδοντόκρεμας
6. Αυτό που μοιάζει με όνειρο ή ανήκει σ’
αυτό- Άκρη … μολυβιού
7. Οι άβακες στο σκάκι
8. Ένα αισθητήριο όργανο- Θέση διακόπτηΚατάληξη αρσενικών ονομάτων
9. Προσκαλεί- Αλλιώς ο άργυρος
10. Ο αριθμός 208- Μισό … άλμα- ΆρθροΔηλώνει συγκατάβαση
11. Μια πάστα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΚΑΘΕΤΑ

1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411

Πήδημα- Μυρωδιές
Μια συνθετική ύλη- Τίτλος
Οθωμανών
Αρχικά ορειβατικού συλλόγουΥπόλοιπα
Είδος σκάφους- Μέσα … στη σάκα
αυτά
… Λεόνε ,χώρα της δυτικής ΑφρικήςΞένος χαιρετισμός
Μια νότα- Γενικός ,συνολικός
Θεά του Ολύμπου- Ασάλευτα
Μια πρόθεση- Αρχικά εταιρειώνΣκακιστικός όρος
Ρούχο σπιτιού- Δοχείο λαδιού
Αυτές έχουν ίση αξία- Υποθέτει
Το νησί του Πυθαγόρα- Ιουδαίος
βασιλιάς

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.

Η ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

Πέταξαν μπογιά στον Σημίτη, ενω ψώνιζε
με την γυναίκα του
Λονδίνο 26.03 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Πέταξαν μπογιά στον Σημίτη
που ψώνιζε αμέρινος στα
καταστήματα της Bond Street,
στο Λονδίνο!
Το λάθος να εκδράμει για ψώνια
στα λονδρέζικα μαγαζιά της
Bond Street φαίνεται ότι έκανε
ο Κώστας Σημίτης το Σάββατο
της μεγάλης πορείας,λογάριασαν
χωρίς τους εκατοντάδες

χιλιάδες διαδηλωτές που
κατέβηκαν στους δρόμους της
βρετανικής πρωτεύουσας για να
διαμαρτυρηθούν εναντίον των
μέτρων λιτότητας.
Όπως αναφέρουν σημερινές
αναρτήσεις στο αθηναϊκό Indymedia, ο πρώην πρωθυπουργός
αναγνωρίστηκε από Έλληνες
διαδηλωτές κάπου στην Oxford
Street, οι οποίοι τον έκραξαν και
του πέταξαν κόκκινη μπογιά,

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

ενώ αυτός βρήκε προσωρινό
καταφύγιο σε ένα από τα
πολυτελή μαγαζιά της περιοχής.
“Τον ανακαλύψαμε την ώρα
που έκανε ακριβά ψώνια με
την σύζυγο του στην oxford
Street. Του επιτεθήκαμε και του
πετάξαμε κόκκινη μπογιά στην
καράφλα. Έτρεξαν πανικόβλητοι
και κρύφτηκαν μέσα σε ένα
ακριβό μαγαζι για να σωθούν.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ”

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΤΤΑΒΑ
MHNYMA ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ,
κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ
190ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 σηματοδοτεί την
αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Αποτελεί πηγή υπερηφάνειας,
συγκίνησης και έμπνευσης για όλο το λαό μας. Και δικαιολογεί
την παντοτινή ευγνωμοσύνη μας σ΄ εκείνες τις γενιές που
προετοίμασαν και πραγματοποίησαν τον ξεσηκωμό του Γένους,
με όπλα τη μακραίωνη ιστορία μας, τους διαχρονικούς αγώνες
του ΄Εθνους, την γλώσσα μας και την ορθόδοξη παράδοσή μας.
Στις γενιές που εμπνεύσθηκαν από το Θούριο του Ρήγα, από τη
δημοτική παράδοση και από τις μνήμες της ελληνικής αρχαιότητας
και του Βυζαντίου.

Στιγμιότυπα από τις
ακούραστες κυρίες
της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Αγίου
Γεωργίου. Την Κυριακή 6
Μαρτίου 2011 πωλούσαν
λαγάνες και αλλες
νηστίσιμες λιγουδιές
και την Κυριακή 27
Μαρτίου 2011, πωλούσαν
λουκουμάδες μετά την
κατάθεση στεφάνων για
την 25η Μαρτίου 1821.

Τιμούμε την μνήμη όσων αφιέρωσαν τη ζωή τους και την ψυχή
τους, ΄Ελληνες και Φιλέλληνες, ώστε ο ελληνικός λαός να ζει
σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, που εγγυάται στους
πολίτες της τα αναφαίρετα δικαιώματα της ελευθερίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
190 χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας, στερούμενοι υλικών μέσων αλλά
με χαλύβδινη θέληση να αγωνισθούν μέχρις εσχάτων, πολέμησαν
όχι μόνο ένα πανίσχυρο εχθρό αλλά και την καθεστηκυία τάξη
πραγμάτων στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, με οδηγό το όραμα
μιάς ελεύθερης πατρίδας. Νίκησαν διότι πίστεψαν αυτό που
δεν πίστευε κανείς άλλος και έδωσαν παραδείγματα ύψιστου
ηρωισμού, μαχόμενοι εναντίον συντριπτικά υπεράριθμου και
πανίσχυρου εχθρού, ασυμβίβαστοι με την ιδέα της ήττας και της
απώλειας του ονείρου.
Η 25η Μαρτίου, ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας τιμάται
σήμερα σε ολόκληρη την οικουμένη και εορτάζεται από τους
΄Ελληνες της Διασποράς και στις πέντε ηπείρους, οι οποίοι πάντοτε
απετέλεσαν μία αποφασιστική δύναμη στη ζωή του ελληνικού
έθνους και του αγώνα της ανεξαρτησίας.
Η δυναμική ομογένειά μας στον Καναδά, πολύτιμος και
διαρκής δεσμός ανάμεσα στις δύο χώρες, συμμετέχει με
λαμπρές εκδηλώσεις στον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου.
Αναδεικνύει, επίσης, τα κοινά ιδανικά και τις αξίες της ελευθερίας
και της δημοκρατίας που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και συνδέουν
τις δύο φίλες και σύμμαχες χώρες, καθώς και τους κοινούς αγώνες
τους για την προάσπισή τους.
Με θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς.

ΔΕΞΙΑ:
Στη Λέσχης
ηλικιωμένων
Βανκούβερ και
περίχωρα που
βρίσκεται στην
Πλάζα Kelarney
στη λεωφόρου 49
και Elliot St.
την ΚΑΘΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ,ο
Πρόεδρος και το
Δ.Σ., πρόσφεραν
στα μέλη και
στους περαστικούς
ομογενείς, λαγάνα
νηστίσιμες
λιγουδιές χταπόδι,
χαλβά, ελιές και
τουρσιά.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Λίγοι ξεχασμένοι από πολλούς
μας που ζουν στην Εστία της Αγίας
Βαρβάρας, μαζεύονται κάπου-κάπου και
θυμούνται τα εθίματά μας. Την Καθαρά
Δευτέρα μαγείρεψαν αναμεταξύ τους
νηστίσιμα και πέρασαν το απόγευμά τους
ευχάριστα με ιστορίες από παλαιότερες
εποχές.
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Η 25η Μαρτίου στην Αμερική

Γιώργος Μπίστης | Ουάσιγκτον Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011
Με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας οι ηγέτες του Ελληνισμού
στην Αμερική προσήλθαν την
25η Μαρτίου στον Λευκό Οίκο,
όπου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα
παρέθεσε δεξίωση για τον
εορτασμό της 190ης επετείου της
Ελληνικής παλιγγενεσίας.
Εκ μέρους της ομογένειας μίλησε ο πνευματικός ηγέτης της,
Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος
ο οποίος ευχαρίστησε τον
Αμερικανό πρόεδρο τόσο για
δεξίωση της 25ης Μαρτίου στην
επίσημη προεδρική κατοικία όσο
και για την υποστήριξη του σε
θέματα του Ελληνισμού και της
Ορθοδοξίας. Ο Προκαθήμενος
της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας
Αμερικής είπε μεταξύ άλλων:

Οι πατέρες του Αμερικανικού
έθνους ήταν μελετητές της
Ελληνικής
ιστορίας
και
φιλοσοφίας.
Οι
Ελληνικές
αρχές τους ενέπνευσαν στην
καθοδήγηση του Αμερικανικού
έθνους κατά τα πρώτα του
βήματα. Κι όταν ήρθε αργότερα η
σειρά των Ελλήνων επαναστατών
να αγωνιστούν για την δική
τους ελευθερία στράφηκαν
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες
για ενίσχυση και υποστήριξη.
Έκτοτε η Ελλάδα και η Αμερική
προχωρούν ενωμένες με δεσμούς
που στηρίζονται σε κοινές αξίες
και κοινά ιδεώδη».
Carolyn MaloneyCarolyn Maloney

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος

«Ο Θεός να σας χαρίζει σοφία
και σθένος στην προσπάθεια
σας για την αντιμετώπιση
τόσων μεγάλων καθημερινών
προκλήσεων στο εσωτερικό και
το εξωτερικό. Είθε η φωνή σας
να είναι δυνατή και σαφής για
να προωθηθεί η δημοκρατία
και η ελευθερία σε όλο τον
κόσμο, με βάση τις αρχές της
αυτοδιάθεσης, της θρησκευτικής
ελευθερίας και της τήρησης του
Νόμου. Δράττομαι της ευκαιρίας
να σας ευχαριστήσω προσωπικά
για συγκεκριμένες ενέργειες
στις οποίες έχετε προβεί σε
σχέση με τα δικαιώματα του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, για την
προάσπιση
της
ελευθερίας
θρησκευτικών μειονοτήτων σε
μέρη όπου υπάρχει καταπίεση,
για την εξεύρεση μιας δίκαιης
λύσης του Κυπριακού, για την
διευθέτηση του θέματος των
Σκοπίων στα Βαλκάνια, και για
την επιτυχία των δημοκρατικών
κινημάτων σε όλο τον κόσμο».

Άλλος μεγάλος πανηγυρισμός
της 25ης Μαρτίου έγινε στην
Πρεσβεία της Ελλάδος στην
Ουάσιγκτον, όπου είχαμε την
δυνατότητα να μιλήσουμε και
με πολλούς από τους επίσημους
προσκεκλημένους.
Στην συνέχεια ο Αμερικανός
ηγέτης τόνισε την σπουδαιότητα
που έχουν οι Ελληναμερικανικές
σχέσεις. Όπως είπε: «Ως
σύμμαχοι, αγωνιστήκαμε μαζί,
όχι μόνον για την προάσπιση
της δικής μας ασφάλειας αλλά
επίσης και για την ελευθερία
άλλων λαών σε όλο τον κόσμο.
Αυτή την ώρα, Έλληνες
και Αμερικανοί στρατιώτες
υπηρετούν μαζί στο Αφγανιστάν.
Και καθώς εμείς γιορτάζουμε
την επέτειο της Ελληνικής
ανεξαρτησίας, οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ελλάδα, μαζί με
τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ,
συμπαραστέκονται στον λαό
της Λιβύης, που μάχεται για την
ελευθερία του».
Ο Πρόεδρος Ομπάμα ευχαρίστησε κατόπιν τον Ελληνικό λαό
και την ομογένεια στις Ηνωμένες
Πολιτείες για την φιλία τους και
για την συμβολή τους στην ζωή
της Αμερικής και τόσων άλλων
χωρών.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του
ο Πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου,
τον οποίο χαρακτήρισε ως
«καλό φίλο», και του ζήτησε να
διαβιβάσει στον Ελληνικό λαό τα
συγχαρητήρια των ΗΠΑ για την
επέτειο της 25ης Μαρτίου.
ΥφΥΠΕΞ Δημ. Δόλλης (δεξιά)
με τον Γιώργο Μπίστη
Στην εκδήλωση του Λευκού
Οίκου, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε

Στην
αντιφώνηση
του
ο
Πρόεδρος
Ομπάμα
έκανε
μια σύντομη αναδρομή στο
χρονικό της σφυρηλάτησης
των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κατά την έκφρασή του:
«Απόψε
επαναβεβαιώνουμε
τους παραδοσιακούς δεσμούς
ανάμεσα στις δύο χώρες μας.

από τον Υφυπουργό Εξωτερικών
Δημήτρη Δόλλη και τον Πρέσβη
στις
Ηνωμένες
Πολιτείες,
Βασίλη Κασκαρέλη. Ο Πρόεδρος
Ομπάμα αναγνώρισε επίσης τον
Πρέσβη της Κύπρου, Παύλο
Αναστασιάδη, τη βουλευτή Carolyn Maloney, από την Νέα Υόρκη,
η οποία είναι συμπρόεδρος
της κοινοβουλευτικής ομάδας
προώθησης Ελληνικών θεμάτων
στο Κογκρέσο, τον βουλευτή
John
Sarbanes,
από
την
Πολιτεία Μέρυλαντ, που επίσης
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην
ίδια κοινοβουλευτική ομάδα,
τον πατέρα του και πρώην
Γερουσιαστή, Paul Sarbanes, τον
φιλέλληνα Αμερικανό βουλευτή
Michael Grimm, από την Νέα
Υόρκη, τον Ελληνοαμερικανό
Πρέσβη Demetrios Marantis και
τον Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, Nicholas Karacostas.

Πρέσβης Βασ. Κασκαρέλης με
τον δημοσιογράφο Δημήτρη
Δήμα

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος
είπε για την μεγάλη επέτειο στην
Ελληνική Υπηρεσία της Φωνής
της Αμερικής: «Μια ημέρα σαν
την 25η Μαρτίου είναι ημέρα
ενθουσιασμού διότι συνδυάζει
την Γιορτή του Ευαγγελισμού
και την επέτειο μιας ηρωικής,
απίστευτης παλιγγενεσίας. Όταν
έχεις δύο τέτοια πράγματα,
δηλαδή, το γεγονός ότι ο
Θεός γίνετε άνθρωπος για να
σώσει τον άνθρωπο και ότι η
Ελλάς ύστερα από 400 χρόνια
δουλείας ανίσταται και κατανικά
πανίσχυρους αντιπάλους, δεν
μπορεί κανείς παρά να είναι
ενθουσιασμένος, αισιόδοξος και
γεμάτος πίστη και πεποίθηση ότι
αυτός ο θεός που είναι μαζί μας,
που ήταν μαζί με την Ελλάδα,
ως Ελλάδα Προ Χριστού κάπου
7.000 χρόνια και ως Ελλάδα Μετά
Χριστόν άλλα 2.000 χρόνια,
όταν έχουμε ένα θεό, δηλαδή,
που είναι μαζί μας 9.000 χρόνια,
δεν είναι δυνατό να είμαστε σε
οποιαδήποτε αρνητική τροχιά.
Είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι
και είμαστε αισιόδοξοι όχι λόγο
ελαφρότητας ή λόγο πίστεως σε
ουτοπίες αλλά λόγο μιας φοβερής
ιστορίας που έχουμε πάνω στους
ώμους μας και ενός πολύ θετικού
παρόντος και μέλλοντος. Οι
δυσκολίες για την Ελλάδα δεν
είναι καινούργιες, είναι μόνιμη
κατάσταση αλλά πάντοτε (η
χώρα) τις αντιμετώπιζε με
νικηφόρο τρόπο και πάντοτε
μετά τη δυσκολία βγήκε πολύ

δυνατότερη από ότι ήταν πριν.
Χρόνια Πολλά σε όλους τους
καλούς φίλους μας. Χρόνια
πολλά, ο Θεός μαζί σας».
Γιάννης
ΣαρμπάνηςΓιάννης
Σαρμπάνης

Στο σημείο αυτό ζητήσαμε από
τον κ. υπουργό να μας πει ποιο
ήταν το μήνυμα του Προέδρου
Ομπάμα προς τον Πρωθυπουργό
Παπανδρέου. Ο κύριος Δόλλης
απάντησε: «Ήταν ένα μήνυμα
αισιοδοξίας, συγχαρητηρίων για
την εθνική μας εορτή, και φυσικά
μια συζήτηση για την Ευρώπη
και την γειτονιά μας».
Nicholas Karacostas
E. Papademetriou
Nicholas Karacostas
Ο
Nicholas
Karacostas,
Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, που είναι
και η μεγαλύτερη οργάνωση

Στα
λόγια
αυτά
του
σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου,
ο Πρέσβης της Ελλάδας
Βασίλης
Κασκαρέλης,
πρόσθεσε: «Πράγματι, είναι η
σημαντικότερη ημέρα για τον
ελληνισμό, ο εορτασμός σήμερα
της 25ης Μαρτίου. Είναι η Ημέρα
της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Όπως ξέρετε, πέρασαν ιδιαίτερα
απαιτητικές στιγμές οι προγονοί
μας, για να φτάσουμε εδώ που
είμαστε σήμερα. Σε αυτό τον
αγώνα τον προγόνων μας έπαιξε
πολύ μεγάλο ρόλο η διασπορά,
οι Έλληνες σε όλα τα μέρη
του πλανήτη. Σήμερα, λοιπόν,
χαίρομαι πάρα πολύ που μου
δίνεται η ευκαιρία στην Αμερική,
να εορτάσω με τον ελληνισμό
της Αμερικής και την ομογένεια
αυτή την ημέρα και να καλέσω
τον Ελληνισμό της Αμερικής
για μια ακόμα φορά, δεδομένου
ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες
στιγμές να συμπαρασταθεί και
να βοηθήσει για να ευοδωθούν
οι προσπάθειες που κάνει ο
Ελληνικός λαός για να ξεπεράσει
τις δύσκολες συνθήκες».
Συνταγματάρχης
Σαρδέλης

Ταξιάρχης

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Δημήτρης
Δόλλης
ήταν
έκδηλα συγκινημένος από τις
εκδηλώσεις για την επέτειο της
25ης Μαρτίου στην Αμερικανική
πρωτεύουσα αλλά και περήφανος
που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε
αυτές. Ο κύριος Δόλλης είπε στην
Φωνή της Αμερικής: «Ιστορική
ημέρα εθνικής ανεξαρτησίας και
υπερηφάνειας για την μικρή αλλά
μεγάλη Ελλάδα μας. Μια Ελλάδα
με δύο κόσμους, τους Έλληνες
της Ελλάδος και τους Έλληνες
της διασποράς. Στην Ουάσιγκτον
σήμερα έχουμε την ευκαιρία
με περηφάνια να σταθούμε όχι
μόνο εδώ στην πρεσβεία αλλά
και στο Λευκό Οίκο αργότερα.
Είχαν την ευκαιρία ο Πρόεδρος
Ομπάμα και ο Πρωθυπουργός να
συνομιλήσουν σήμερα και αυτό
δείχνει ένα ρόλο της Ελλάδος
σε μια κρίσιμη εποχή όπου
μπορούμε παρά τις δυσκολίες
μας να παίξουμε ένα σημαντικό
ρόλο. Ζήτω η χώρα μας αλλά
περισσότερο ζήτω ο Ελληνισμός,
ο Ελληνισμός της διασποράς».

Ελληνικής κληρονομιάς στο
Δυτικό Ημισφαίριο, με χαρά
ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας
να μας αναπτύξει τα αισθήματά
του ανήμερα της μεγάλης
Ελληνικής επετείου. Να τι μας
είπε: «Αισθάνομαι πραγματικά
ευλογημένος που είμαι Έλληνας
και που έχουμε σήμερα την
ευκαιρία να τιμούμε τους ήρωες
του 1821. Είναι τιμή μου που
βρίσκομαι εδώ σήμερα, ως
Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ. Αλλά
είναι πιο σημαντικό να μάθουν
όλοι ότι είμαστε Έλληνες και
στηρίζουμε τη Μητέρα Ελλάδα,
ότι πάντα θα μαχόμαστε να
βοηθήσουμε
την
Μητέρα
Ελλάδα και της ευχόμαστε ότι το
καλύτερο. Ζήτω η Ελλάς».
Άλλος περήφανος ομογενής με τον
οποίο μιλήσαμε στην εκδήλωση
της
Ελληνικής
Πρεσβείας
για την 25η Μαρτίου είναι ο
Nicholas Larigakis, Πρόεδρος
και
Διευθύνων
Σύμβουλος
του
Ελληνοαμερικανικού
Ινστιτούτου, που εδρεύει στην
Ουάσιγκτον. O κ. Λαρυγγάκης
μας είπε: «Πρέπει κάποιος να
αισθάνεται υπερήφανος όταν
είναι Έλληνας και ιδιαίτερα όταν
γιορτάζει την επέτειο του 1821,
δηλαδή του αγώνα ελευθερίας
και ανεξαρτησίας της Ελλάδος.
Ως ελληνοαμερικανοί, φυσικά,
είμαστε πολύ υπερήφανοι. Αλλά
και ως αμερικανοί επίσης είμαστε
υπερήφανοι γιατί μπορούμε
να διακηρύξουμε ότι η μεγάλη
αυτή χώρα πήρε τις αρχές της
ελευθερίας και της δημοκρατίας
από την Ελλάδα και συνεχίζει
σήμερα να τις διατηρεί και να
μάχεται για αυτές».
O Nicholas Larigakis συνομιλεί
με τον Αρχιεπίσκοπο

Ο εορτασμοί για την 25η
Μαρτίου
στις
Ηνωμένες
Πολιτείες
θα
συνεχιστούν
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

5 Γνώμη

Η μεγάλη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»
Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!
Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με
κορυφαία όλων την παρέλαση επί
της 5ης Λεωφόρου, στο κέντρο του
Μανχάτταν
Η
τελευταία
πανομογενειακή
συγκέντρωση πριν την παρέλαση
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο
Σταθάκειο κέντρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης.
Στη εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος,
ο
οποίος
χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί
με υπερκομματικό πνεύμα χωρίς
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε
συνεχή επαφή με τον απόδημο
ελληνισμό», είπε στον χαιρετισμό
του. «Βρισκόμαστε στην χειρότερη
ιστορική μας στιγμή, βαλλόμαστε
από δικά μας λάθη κυρίως, από
λάθος χειρισμούς στην οικονομία,
από σπατάλες, αλλά και από παγίδες
που έστησε το διεθνές τοκογλυφικό
σύστημα» είπε χαρακτηριστικά.
Στον χαιρετισμό του ο συνπρόεδρος
της επιτροπής παρελάσεως κ.
Κρίστοφερ είπε «Αυτή τη στιγμή
που βάλλεται η Ελλάδα, εμείς ως
Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί
πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας
εαυτό».
Στην πανομογενειακή συνεδρίαση
παραβρέθηκαν και οι Γενικοί
Πρόξενοι της Ελλάδας και της
Κύπρου. Στον χαιρετισμό της η
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην
Νέα Υόρκη, κ. Μπαλτά είπε: «Η
Ελλάδα πολεμά. Οι Έλληνες δεν το
βάζουν κάτω. Πρέπει την Κυριακή
να είμαστε όλοι στην 5η Λεωφόρο.
Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους
Ιρλανδούς να μας εντυπωσιάζουν με
την δική τους παρέλαση» κατέληξε.
Με τη σειρά της η Γενική Πρόξενος
της Κύπρου κ. Κούλα Σοφιανού
χαιρετώντας τους παρευρισκομένους
είπε πως «το μήνυμα της Κυριακής

είναι να δείξουμε πως ο Ελληνισμός
έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου
να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” Ο Ελληνισμός έχει
μέλλον και θα τους το αποδείξουμε
ενωμένοι».

Οι ομογενειακές οργανώσεις σε
Νεα Υόρκη και Φλόριντα ανέλαβαν
τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821 που διοργανώνουν τα εκεί

μας επέτειο.
Η απόφαση αυτή είχε δυσαρεστήσει
χιλιάδες
ομογενείς
που
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
οργανώσεων τους στις ΗΠΑ, να
αναλάβουν εκείνοι τα έξοδα τόσο
στην πρεσβεία της χώρας στην
Ουάσιγκτον όσο και στα κατά

τόπους προξενεία μας. Το αίτημα
αυτό δεν έγινε τότε αποδεκτό.
Φέτος, στην εγκύκλιο που έστειλε
το υπουργείο Εξωτερικών, με
ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2011,
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ελληνικά προξενεία. Η δεινή
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας
είχε αναγκάσει πέρσι το υπουργείο
Εξωτερικών να καταργήσει τις
δεξιώσεις-εκδηλώσεις για την εθνική

προς όλες τις διπλωματικές και
έμμισθες προξενικές αρχές, με θέμα
«Εορτασμός εθνικής επετείου από
(Συνέχεια στη σελίδα 12)

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

6 Γνώμη

Καραβίδες Patia
Υλικά
(για 8 άτομα)
1 κιλό καραβίδες, καθαρισμένες
7 τομάτες, ψλοκομμένες
4 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
2 φλ. φρέσκο κολίανδρο
ψιλοκομμένο
2 κ.σ. φυτικό λάδι
1 κ.γ. ζάχαρη
Aλάτι
Για τη masala
10 ξερές
κόκκινες
πιπεριές
τσίλι, 20
σκελίδες
σκόρδο
1 κομμάτι τζίντζερ, καθαρισμένο
2 κ.σ. σπόροι παπαρούνας
2 κ.γλ. κύμινο
3/4 κ.γλ. turmeric
1/4 φλ. κόκκινο ξίδι
Εκτέλεση
01. Για τη masala: Μουλιάζετε τις πιπεριές
τσίλι σε ζεστό νερό για 15 λεπτά.
Τις στραγγίζετε και τις ρίχνετε στο μπλέντερ
μαζί με το σκόρδο, το τζίντζερ,
τους σπόρους παπαρούνας, το κύμινο, το
turmeric και το ξίδι. Τα χτυπάτε όλα μαζί μέχρι
να γίνουν μια ομοιόμορφη πάστα. Την αφήνετε
στην άκρη.
02. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνετε το
λάδι σε μέτρια-δυνατή φωτιά.
Σοτάρετε τα κρεμμύδια για 8-10 λεπτά, μέχρι
να ξανθύνουν.
03. Προσθέτετε τη masala και τα σοτάρετε όλα
μαζί, ανακατεύοντας συχνά
για 2-3 λεπτά.
04. Χαμηλώνετε τη φωτιά. Προσθέτετε τις τομάτες και το αλάτι.
Σκεπάζετε την κατσαρόλα και τις αφήνετε να ψηθούν για 5-6
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Τις λιώνετε με το πίσω μέρος ενός
κουταλιού. Προσθέτετε τη ζάχαρη και τις ψήνετε, ανακατεύοντας
συνεχώς, για άλλα 2-3 λεπτά.
05. Δυναμώνετε τη φωτιά και προσθέτετε τις καραβίδες και 1
φλ. κολίανδρο. Τις ανακατεύετε καλά και τις ψήνετε, χωρίς να
σκεπάσετε την κατσαρόλα, για 3-4 λεπτά. Mην τις παραψήσετε.
06. Πασπαλίζετε με το υπόλοιπο κολίανδρο πριν τις σερβίρετε.

Σουβλάκια Ξιφία με Τσίλι
Υλικά
800 γρ. ξιφία, κομμένο σε κύβους
1 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό, χωρίς τα κοτσάνια και ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1/4 κ.γλ. τσίλι, κοπανισμένη
2 κ.γλ. κύμινο
2 κ.γλ. πάπρικα
Αλάτι
Εκτέλεση
01. Τοποθετείτε τον ξιφία σε ένα
μπολ. Προσθέτετε το μαϊντανό, το
σκόρδο, τα μπαχαρικά και όσο αλάτι χρειάζεται και τα ανακατεύετε
καλά. Τον αφήνετε μέσα στο μπολ για τουλάχιστον 2 ώρες.
02. Περνάτε το ψάρι σε μακριά ξύλινα σουβλάκια. Τα ψήνετε στα
κάρβουνα ή σε προθερμασμένο γκριλ (όσο γίνεται πιο κοντά στη
φωτιά) για περίπου 2-3 λεπτά την κάθε πλευρά ή μέχρι να γίνει το
ψάρι. Μην το αφήσετε να παραψηθεί γιατί μπορεί να σκληρύνει
πολύ.
03. Τα σερβίρετε αμέσως με μια σαλάτα με τομάτα και κρεμμύδι

Σολομός στη σχάρα

Αυγομεζές

Υλικά (για 4 άτομα):

(ή τι να κάνω τα αυγά που μου
περίσσεψαν από το Πάσχα)

4 λεπτές φέτες σολομό (500γρ.)
1 κουταλ. Ελαιόλαδο
1 φρέσκο κρεμμυδάκι
ψιλοκομμένο
2 κουταλ. λεμόνι
3 κουταλ. ούζο
½ κουτ. ζάχαρη
1 κουτ. ρίγανη
1 κουταλ. μαϊντανό
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Πλένουμε τις φέτες του
σολομού και τις σκουπίζουμε
καλά με απορροφητικό χαρτί.
Τοποθετούμε σε τάπερ το
κρεμμυδάκι, το ούζο, τη ζάχαρη,
το λεμόνι το ελαιόλαδο, το
μαϊντανό, το αλάτι, το πιπέρι, τη
ρίγανη και ανακατεύουμε καλά.
Προσθέτουμε και τις φέτες
σολομού.
Κλείνουμε το τάπερ και το
βάζουμε στο ψυγείο για 4-5
ώρες περίπου.
Τέλος, στραγγίζουμε τις φέτες
του σολομού και ψήνουμε για
δέκα λεπτά, έως ότου δέσει το
κρέας.

Oρεκτικά:
Μελιτζάνες τηγανιτές
του μπαμπά
Υλικά:
Μελιτζάνες μακρουλές
Αλάτι
Αλεύρι
Λάδι
Εκτέλεση:
Πλένουμε και κόβουμε σε
μακρουλές φέτες τις μελιτζάνες.
Σε μια μικρή κατσαρόλα
(τόσο ώστε να χωράνε ίσιες οι
φέτες της μελιτζάνας βάζουμε
νερό και αλάτι. Ρίχνουμε
μέσα τις φέτες της μελιτζάνας
τοποθετώντας τις με τάξη.
Πρέπει να προσέξουμε σε όλες
τις φάσεις οι μελιτζάνες να μην
“μπερδευτούν” μεταξύ τους.
Τις αφήνουμε να πάρουν βράση
έτσι ώστε να ξεπικρίσουν, αλλά
να μην λιώσουν. Τις βγάζουμε
προσεκτικά σε σουρωτήρι να
στραγγίξουν. Τις αλευρώνουμε
και τις τηγανίζουμε σε καυτό
λάδι. Γίνονται πολύ τραγανές
και ελαφριές γιατί δεν
“τραβάνε” πολύ λάδι.
________________________

Τυρί σαγανάκι
Υλικά:
1/2 κιλό τυρί κεφαλοτύρι
αλεύρι
πιπέρι
λεμόνι
Εκτέλεση:
Κόβουμε το τυρί σε φέτες
πάχους 1 εκατοστού.
Ανακατεύουμε το αλεύρι με
το πιπέρι. Βουτάμε τις φέτες
του τυριού στο αλεύρι και τις
τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Τις
γυρνάμε και από τις δύο πλευρές
μέχρι να ροδίσουν. Στο πιάτο,
στίβουμε πάνω τους λίγο λεμόνι
και τις σερβίρουμε καυτές.

Υλικά:
Αυγά
Ελαιόλαδο
Πιπέρι και μπαχάρι σε κόκους
Δυο καυτερές πιπεριές
Μηλόξυδο ή ξύδι
Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε τα αυγά μας από
τα τσόφλια και την τυχόν βαφή.
Σε μια κατσαρολίτσα και σε

μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το λάδι,
τις πιπεριές, τα μπαχαρικά μας
και τα αφήνουμε έτσι ώστε να
ζεσταθεί αλλά όχι να κάψει το
λάδι και τα ανακατεύουμε καλά.
Πριν σβήσουμε το μάτι ρίχνουμε
το ξύδι και τους κάνουμε ένα
τελευταίο ανακάτεμα. Σε ένα
γυάλινο βάζο βάζουμε τα αυγά
μας και από πάνω ρίχνουμε
το μείγμα έτσι ώστε να τα
καλύπτει. Κλείνουμε καλά
το καπάκι όταν έχει κρυώσει
τελείως το λάδι μας. Μπορούμε
έτσι να φυλάξουμε τα αυγά μας
για αρκετό διάστημα έχοντας
όμως το βάζο στο ψυγείο. Είναι
νόστιμος συνοδευτικός μεζές.

ΦΩΤΟΡΕΠΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Η εκδήλωση έγινε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011 στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο.
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GREEK INDEPENDENCE DAY: A NATIONAL DAY OF CELEBRATION OF GREEK AND AMERICAN DEMOCRACY,
2011 THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
March 24, 2011
BY THE PRESIDENT
OF THE UNITED STATES
OF AMERICA
A PROCLAMATION

One hundred ninety years ago,
Greece regained its independence and became a symbol of
democracy for the world for the
second time
in history. As
America recognizes this
milestone in
the birthplace
of democracy, we also
celebrate
our warm
friendship
with Greece
and the lasting legacy
of Hellenic
culture in our own country.
America’s Founders drew upon
the core democratic principles
developed in ancient Greece
as they imagined a new government. Since that time, our
Union has strived to uphold
the belief that each person has
a fundamental right to liberty
and participation in the democratic process, and Greece has
continued to promote those very
principles. Over the centuries
these cherished ideals -- democracy, equality, and freedom
-- have inspired our citizens and
the world.
The relationship between the
United States and Greece
extends beyond our common
values and is strengthened by
the profound influence of Greek
culture on our national life.
From the architecture of our historic buildings to the lessons in
philosophy and literature passed
on in our classrooms, America
has drawn on the deep intellectual traditions of the Greeks
in our own establishment and

growth as a nation. Reinforcing
the steadfast bonds between our
two countries, Americans of
Greek descent have maintained
the best of their heritage and
immeasurably enriched our
national character.
The American people stand
with Greece to honor the legacy
of democracy wrought over

Billions to pay if Cyprus talks fail, UN special envoy warns
26 March 2011, Saturday / AP WITH TODAY’S ZAMAN, NICOSIA
Failure in long-running talks to reunify divided Cyprus would saddle
both sides with a massive wave
of property claims that could run
into “tens of billions of euros,” the
United Nations envoy overseeing
the negotiations has said.
The continued stalemate would spur
compensation litigation for property
lost since the island’s ethnic division
in 1974, when Turkey intervened
after a coup by supporters of union
with Greece, Alexander Downer
told The Associated Press in an
interview on Thursday. Downer said
he hoped to wrap up negotiations
by the end of the year, adding that
the rival parties’ positions are “not
irreconcilable.”
The 1974 intervention that split the
island along ethnic lines displaced
some 170,000 Greek Cypriots

2,000 years ago and its restoration to the Hellenic Republic
nearly 200 years ago. As we
celebrate the history and values
of Greece and the United States,
we also look forward to our
shared future and recommit to
continuing our work as friends
and allies.
NOW, THEREFORE, I,
BARACK OBAMA, President
of the United States of America,
by virtue of the authority vested
in me by the Constitution and
the laws of the United States,
do hereby proclaim March 25,
2011, as “Greek Independence
Day: A National Day of Celebration of Greek and American
Democracy.” I call upon all the
people of the United States to
observe this day with appropriate ceremonies and activities.
IN WITNESS WHEREOF, I
have hereunto set my hand this
twenty-fourth day of March,
in the year of our Lord two
thousand eleven, and of the Independence of the United States
of America the two hundred and
thirty-fifth.
BARACK OBAMA

and about 40,000 Turkish Cypriots. Around 80 percent of private
property in the Turkish Cypriot
north is owned by Greek Cypriots.
Turkish Cypriots, meanwhile, own
15 percent of private property in the
internationally recognized Greek
Cypriot south.
“To resolve all of this will cost tens
of billions of euros eventually, and
they will be bills that will fall on
Turkey and the Greek Cypriots,”
said Downer. “They will be shelling
out tens of billions of euros if you
make any half-reasonable assessment of the value of these properties.”
Reunification talks between Greek
Cypriot leader Dimitris Christofias
and Turkish Cypriot leader Derviş
Eroğlu are now in their third year
with only limited progress to show,

and faith in a successful outcome
has sharply waned on both sides.
Disillusionment has led around
1,000 Greek Cypriots to apply to
the Turkish Cypriot Immovable
Property Commission, a body set up
five years ago to adjudicate property
claims through a mixture of restitution, compensation and exchange.
Only 161 claims have been settled
so far, with 65.5 million euros
($92.5 million) paid out.
Downer said market confidence in
Greek Cyprus would be shaken if
the talks collapse, while foreign investment in the island’s rebounding
economy would suffer. International
frustration at failure after a “massive
investment” in yet another round of
talks would bring its own political
costs, he said. “If people want to just
bury their head in the sand and say,
‘It’s just a threat, nothing will ever

(Condinued on page 19)

ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ

ΑΡΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΒΟΔΙΝΟ - ΧΟΙΡΙΝΟ
Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα

Τιμές Ασυναγώνιστες
Tel: 604-291-9373
Ask for Rino
Διαθέτουμε όλα τα Μεσογειακά Προϊόντα
Φέτα και μεγάλη ποικιλία τυριών και Αλλαντικών μια επίσκεψη
στα καταστήματά μας θα σας πείσει.

HAPPY EASTER

4156 East Hastings Street, Burnaby, B.C.
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Μπάσκετ: Πρωτάθλημα Α1

ÁèëçôéêÜ
Ολυμπιακός-Καβάλα 3-1
Ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι
στο Καραϊσκάκη κόντρα
στην αξιόμαχη Καβάλα και
με τέρματα των Φουστέρ,
Τζιμπούρ και Μιραλάς πήρε
ακόμη ένα τρίποντο (3-1)
διατηρώντας το αήττητο της
έδρας του.

Ένα καταιγιστικό δεκάλεπτο
(58’-67’) ήταν όλα τα... λεφτά
στο “Γ. Καραισκάκης”, όπου
ο Ολυμπιακός πέτυχε την
14η νίκη του σε ισάριθμα
παιχνίδια και πλέον βρίσκεται
μια ανάσα από το ρεκόρ των

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ- ΠΑΟ 1-0

Τους χάλασαν την εκδροµή
Ο τιµωρηµένος Τζιµπρίλ
Σισέ βρισκόταν στο
Λονδίνο µε άδεια, αλλά
οι συµπαίκτες του στον
Παναθηναϊκό πίστεψαν ότι
και αυτοί θα µπορούσαν
να παίξουν τον ρόλο του
τουρίστα στις Σέρρες!
Η ήττα (1-0) από τον
– υποβιβασµένο –
Πανσερραϊκό ήρθε δικαίως
αφού οι ποδοσφαιριστές
των Πρασίνων έδιναν την
εικόνα ότι αγωνίζονται
µε… εκδροµικό σακίδιο
στην πλάτη. Τα πόδια
ήταν βαριά... Αν δεν ήταν
και ο Κοτσόλης σε καλή
βραδιά, ο οποίος έκανε
την πρώτη του εµφάνιση
µετά την επιστροφή του
στον ΠΑΟ τον Ιανουάριο,
ενδεχοµένως το σκορ να
ήταν µεγαλύτερο.
Ο έµπειρος κίπερ έκανε
την απόκρουση του αγώνα
στο 39’ σε κεφαλιά του
αµαρκάριστου Πάρκερ,
βγάζοντας την µπάλα
κόρνερ. Επίσης στο 6’ είχε
αποκρούσει επικίνδυνο
σουτ του Πάρκερ.
Το γκολ πέτυχε ο
Γεωργιάδης στο 44’ µε
πλασέ και αφού έκανε
προσποίηση σε τετ α τετ µε
τον Κοτσόλη. Εκπληκτική
η κάθετη πάσα του
Ανάκογλου ανάµεσα στους
Καντέ και Μπουµσόνγκ.
Πολύ καλή δουλειά έκανε ο
Μπέλιτς στα χαφ, ενώ καλά
λειτούργησε η αµυντική
γραµµή του Πανσερραϊκού.

απόλυτων εντός έδρας νικών
στο πρωτάθλημα.
Η παρθενική και θετική
εμφάνιση του Μέγερι
κάτω από τα δοκάρια
των “ερυθρολεύκων”, οι
αποδοκιμασίες στο πρόσωπο
του Ντουντού
σε κάθε επαφή
του με τη μπάλα
(με αφορμή τις
δηλώσεις του
στο Contra.
gr) αλλά και οι
τρεις απανωτές
ευκαιρίες του
Μιραλάς μέσα
σε 6 λεπτά
συνέθεσαν
το πρώτο στείρο ημίχρονο,
που τελείωσε με τους
φιλοξενούμενους να φωνάζουν
για το χέρι του Ουρτάδο στο
38ο λεπτό.
Το δεύτερο ημίχρονο δεν
είχε φάσεις αλλά είχε γκολ.
Τέσσερα τέρματα σημειώθηκαν

Ένας ακόμα μήνας πέρασε και όλο

στην αναμέτρηση και τα
τέσσερα μέσα σε δέκα
λεπτά. Το σύνθημα έδωσε ο
Νταβίντ Φουστέρ δυο λεπτά
πριν συμπληρωθεί μια ώρα
παιχνιδιού για να απαντήσει
λίγο αργότερα ο Νικουλάε
“παγώνοντας” προσωρινά το “Γ.
Καραισκάκης”.
Την “τάξη” φρόντισε να
επαναφέρει ο Ραφίκ Τζιμπούρ,
που στην αμέσως επόμενη
επίθεση νίκησε με κεφαλιάκεραυνό τον Γκαλίνοβιτς κι
έδωσε ξανά το προβάδισμα
στην ομάδα του. Η “κόκκινη
τριλογία” ολοκληρώθηκε από
τον Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος
μετά από τρεις αποτυχημένες
ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο
κατάφερε να στείλει τη μπάλα
στα δίχτυα και να κλειδώσει τη
νίκη για τον Ολυμπιακό.
Η Καβάλα προσπάθησε να
αντιδράσει αλλά η παρουσία της
ήταν αναιμική. Οι Αμπντούν και
Ονουάτσι κινήθηκαν σε ρηχά
νερά και αποτέλεσαν εύκολη
λεία για τους αμυντικούς του
Ερνέστο Βαλβέρδε.

ΣΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Η Μπαρτσελόνα υποκλίθηκε στο μεγαλείο του πεντάκις πρωταθλητή
Ευρώπης Παναθηναϊκού ο οποίος νίκησε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με
78-67 την κάτοχο του περσινού τροπαίου της Ευρωλίγκα στον τέταρτο
αγώνα της σειράς των πλέϊ οφ της διοργάνωσης και πήρε το εισιτήριο
για το φάϊναλ φορ της
Βαρκελώνης με 3-1
νίκες. Ο πεντάστερος
Παναθηναϊκός δίνει
στις
6-8
Μαΐου
νέο ραντεβού με
την ιστορία όπου
στην
πρωτεύουσα
της
Καταλονίας
θα διεκδικήσει το
έκτο του ευρωπαϊκό
τρόπαιο.
Ρεσιτάλ
ψυχραιμίας
και
άμυνας από τους
«πράσινους» που δεν
λύγισαν ακόμη και
όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τους υπερόπτες Καταλανούς.
Συγκλονιστικοί οι Διαμαντίδης, Καλάθης και Βουγιούκας, ενώ
μεγάλες ανάσες έδωσαν οι Φώτσης και Τσαρταρής χωρίς φυσικά
να υστερήσει κανείς από την ομάδα του Ομπράντοβιτς. Από την
Μπαρτσελόνα ξεχώρισαν οι Βάσκεθ και Άντερσον. Αντίπαλος του
Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του φάϊναλ φορ στις 6 Μαΐου η Σιένα.

περισσότερο πλησιάζει ο καιρός για
τα play-off του Πρωταθλήματος της
Α1. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
συνεχίζουν να κερδίζουν με σχετική
ευκολία τις ομάδες που έπονται στην
βαθμολογία. Ενώ αυτές εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν το κάθε παιχνίδι
ως τελικό και να δείχνουν έναν
πολύ καλό εαυτό οι περισσότερες
από αυτές. Η βαθμολογία μετά το
τέλος της 22ης Αγωνιστικής
διαμορφώθηκε ως εξής: Ο
πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει
41 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός
ακολουθεί με 40. Τρίτος είναι
ο ΠΑΟΚ με 35. Στην τέταρτη
θέση βρίσκεται το Μαρούσι
με 34 βαθμούς. Ο Κολοσσός
Ρόδου, ο Άρης και η Καβάλα
μοιράζονται την πέμπτη θέση.
Με 32 πόντους ο Πανιώνιος είναι όγδοος. Με έναν βαθμό λιγότερο
το Περιστέρι βρίσκεται στην ένατη θέση. Ίκαρος Καλλιθέας και
Πανελλήνιος έχουν 30 πόντους και είναι δέκατοι. Ο Ηλυσιακός
με 28 βαθμούς καταλαμβάνει την δωδέκατη θέση. Στη ζώνη του
υποβιβασμού βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Ηρακλής. (Ολυμπιακός,
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Περιστέρι έχουν από ένα λιγότερο
παιχνίδι λόγο των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πειραιωτών και
του «τριφυλλιού».)
19ο All Star Game
Καιρός όμως να αναφερθούμε
και στην γιορτή του Ελληνικού
Μπάσκετ, το 19ο All Star
Game! Στον αγώνα των
«μικρών» οι Under 22 κέρδισαν
με σκορ 69-68 τους Under
20. MVP της αναμέτρησης
αναδείχτηκε
ο
19χρονος
Λίνος Χρυσικόπουλος του
Άρη Θεσσαλονίκης. Highlight
του αγώνα ήταν το κάρφωμα
του Νώντα Παπαντωνίου,
guard του Ηλυσιακού! Για
δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο
Κώστας Σλούκας, παίκτης του
Ολυμπιακού που αγωνίζεται
ως δανεικός στον Άρη, ήταν ο νικητής του διαγωνισμού τριπόντων
των «μικρών»! Όσο αναφορά τον αγώνα των Ελλήνων με τους Rest
of the World ήταν αναμφισβήτητα ένας πολύ απολαυστικός αγώνας!
Τα αστέρια του Ελληνικού Μπάσκετ πρόσφεραν πολύ θέαμα! Στο
τέλος του αγώνα οι Έλληνες ανεδείχθησαν νικητές με 141-122.
MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο forward του «τριφυλλιού», Αντώνης
Φώτσης. Στον διαγωνισμό τριπόντων νικητής ήταν ο Drew Nicholas του Παναθηναϊκού, ενώ τον διαγωνισμό καρφωμάτων κέρδισε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Lans Harris του Κολοσσού
Ρόδου. Ο άνθρωπος απάντηση στον Isaac Newton και τον νόμο της
βαρύτητας!
Για το τέλος να συμπληρώσουμε πως ο Τελικός του Κυπέλλου
Ελλάδος, μετά από έκτακτη συνεδρίαση, αποφασίστηκε πως θα
διεξαχθεί μετά το Final-4 Euroleague, στις 15 Μαΐου.
Μυρτώ Τσιτσιού

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

Ï Οê.Γιώργος
Ãéþñãïò
Áðïóôïëüðïõëïò
Αποστολόπουλος,
η οικογένειά του
η εταιρεία
του ðñüèõìç ìå
êáé ç åôáéñåßáκαιôïõ
åßíáé
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôåΚΑΙ
ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ
óôá ÷áëéÜ
êáé óôá ðáôþìáôá
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΗΤΑΝ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ.

Δύο Πρωθυπουργοί και ο Δήμαρχος Τορόντο
στην Ιερά Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά)

Από αριστερά, M. Harris, πρ. πρωθυπουργός Ontario, Β. Davis,
πρ. πρωθυπουργός Ontario, Μητροπολίτης Σωτήριος, R. Ford,
Δήμαρχος Τορόντο και π. Ν. Αλεξανδρής

Ο πρώην πρωθυπουργός του Οντάριο B. Davis και ο πρ.
πρωθυπουργός Μ. Ηarris με τον Δήμαρχο του Τορόντο R.
Ford, επεσκέφθησαν τον Μητροπολίτη Σωτήριο στην Ιερά
μας Μητρόπολη. Ο Μητρ. Σωτήριος τους ξενάγησε στην Ιερά
Μητρόπολη και την Θεολογική Ακαδημία και παρέθεσε γεύμα προς
τιμήν τους. Στο γεύμα παρεκάθησε και ο π. Ν. Αλεξανδρής και ο I.
Shirokoff, βοηθός του Δημάρχου.
Ο κ. Β. Davis διετέλεσε πρωθυπουργλός του Οντάριο για 14 έτη
(1971-1985). Το 1975 διόρισε τον τότε Επίσκοπο Σωτήριο μέλος
του Κυβερνητικού Σώματος του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
Έδωκε στην Ιερά μας Μητρόπολη τις Κοινωνικές Υπηρεσίες,
οι οποίες λειτουργούν τώρα και 26 έτη. Οργάνωσε τα λεγόμενα
Ecuhomes τα οποία είναι στέγες για τους άστεγους και τα οποία
λειτουργούν μέχρι σήμερα και συμμετέχει η Ιερά μας Μητρόπολη.
Υπήρξε ένας πολύ αγαπητός πρωθυπουργός και σεβαστός από
όλους. Μόνος του αποφάσισε να αποσυρθεί από την πολιτική. Ο
Μητροπολίτης Σωτήριος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την
καλή του συνεργασία και για τα όσα καλά έκαμε στην Εκκλησία
μας.
Ο κ. Μ. Harris διετέλεσε πρωθυπουργός του Οντάριο για 7 έτη
(1995-2002). Συνεργάστηκε απόλυτα με την Ιερά μας Μητρόπολη.
Επεχορήγησε τα ημερήσια σχολεία σε ένα βαθμό. Δυστυχώς, η
Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων κατήργησε την επιχορήγηση των
ημερησίων σχολείων. Ο κ. Μ. Ηarris ζήτησε από τον Μητροπολίτη
Σωτήριο και πήγε στην Ελλάδα και εργάστηκε για να φέρει τους
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τορόντο. Τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες
εδόθησαν τότε στην Κίνα. Τόσο ο κ. B. Davis, όσο και ο κ. M. Harris, υπήρξαν στενοί συνεργάτες του Μητροπολίτη Σωτηρίου και
πολύ καλοί του φίλοι.
Ο Δήμαρχος Τορόντο R. Ford επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη
και τον Μητροπολίτη Σωτήριο για πρώτη φορά. Έμεινε
κατενθουσιασμένος και υπoσχέθηκε στενή συνεργασία.
Μαζί τους επρόκειτο να έλθει ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης του Οντάριο κ. Η. Hudak. Την τελευαταία στιγμή
ανεκοίνωσε, ότι δεν θα μπορούσε να έλθει λόγω του ότι εκλήθη
έκτακτη συνέλευση των ουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος του
Οντάριο. Υποσχέθηκε, ότι κάποια άλλη ημέρα θα επισκεφθεί την
Ιερά μας Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος προσέφερε σε όλους δώρα και τους
ευχαρίστησε για την τιμή, αλλά και για την καλή συνεργασία που
είχε πάντα μαζί τους.
Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
(30 Μαρτίου 2011)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ανέκδοτα

Μικρός που σου είναι ο κόσμος
Δυο τύποι παίζουν γκολφ.
Μπροστά τους παίζουν δυο
γυναίκες, τελείως άσχετες και η
καθυστέρηση είναι μεγάλη.
Λέει ο ένας:
- Θα πάω να τις παρακαλέσω να
μας αφήσουν να τις περάσουμε.
Πάει μέχρι τα μισά, κάνει
μεταβολή και... γυρίζει πίσω!
- Τι συμβαίνει; Τον ρωτάει ο
άλλος.
- Να… η μια είναι η γυναίκα
μου και η άλλη η φιλενάδα
μου!
Καταλαβαίνεις
ότι
δυσκολεύομαι.
Λέει ο άλλος:
- Καταλαβαίνω το πρόβλημα
σου… άσε να πάω εγώ.
Ξεκινάει, πάει μέχρι τα... μισά,
κάνει μεταβολή και γυρίζει κι
αυτός πίσω..
- Τι συμβαίνει;
- Έεε ρε… μικρός που σου είναι
ο κόσμο
Ο πιο γρήγορος
Ένα
Ιταλόπουλο,
ένα
Ελληνόπουλο
και
ένα
Αμερικανάκι παινεύονται για την
γρηγοράδα του πατέρα τους στην
δουλειά του.
-Εμένα
είναι
Ιταλός
ποδοσφαιριστής,
λέει
το
Ιταλόπουλο.
Χτυπάει κόρνερ, τρέχει στην
εστία πηδάει και πετυχαίνει γκολ
με κεφαλιά.
-Εμένα
είναι
αμερικανός
ελαιοχρωματιστής,
λέει
το
Αμερικανάκι.
Βάφει στον τελευταίο όροφο
του ουρανοξύστη, του πέφτει το
πινέλο,τρέχει από τις σκάλες και
το προλαβαίνει πριν πέσει στο
έδαφος να λερωθεί.
- Εμένα λέει το ελληνόπουλο,
είναι δημόσιος υπάλληλος, και
κάθε μέρα σχολάει στις τρεις,
αλλά στη μία η ώρα, είναι στο
σπίτι μας!!!!
Το παραμύθι
Φωνάζει ο μικρός Γιωργάκης
από το κρεβάτι του:
- Μαμά, θέλω να μου πεις ένα
παραμύθι, γιατί δεν μπορώ να
κοιμηθώ...
- Αν θες, παιδί μου, παραμύθι, και
μάλιστα με καλό σενάριο, ρώτα
τον μπαμπά σου μόλις γυρίσει,
πού ήταν όλη μέρα;;
Εξομολόγηση
Ένας
ηλικιωμένος
κύριος
αποφασίζει
να
πάει
να
εξομολογηθεί.
- Λοιπόν, λέει στον παππά, στην
κατοχή, ένα πανέμορφο κορίτσι
χτύπησε την πόρτα μου και μου
ζήτησε να την κρύψω γιατί την
κυνηγούσαν οι Γερμανοί. Έτσι
την έκρυψα στην σοφίτα.
- Αυτό είναι υπέροχο, του είπε ο
παππάς. Έκανες μια θαυμαστή
πράξη για την οποία δεν
βλέπω το λόγο γιατί να θες να
εξομολογηθείς.
- Ήμουν αδύνατος όμως πάτερ,
και της είπα ότι για ενοίκιο που
θα έμενε στη σοφίτα έπρεπε να
με ικανοποιούσε σεξουαλικά.
- Κοίτα να δεις , του είπε ο
πάτερ, ήταν δύσκολοι καιροί
τότε και πήρες ένα μεγάλο
ρίσκο. Η φουκαριάρα σίγουρα
θα υπέφερε αν θα έπεφτε στα
χέρια των Γερμαναράδων. Το
ξέρω ότι ο φιλεύσπλαχνος Θεός
με την σοφία και τον οίκτο του
θα ζυγίσει το καλό και το κακό
και θα σε κρίνει ευγενικά.
- Ευχαριστώ πάτερ, με απάλλαξες
από ένα μεγάλο φορτίο. Μπορώ

να σε ρωτήσω και κάτι άλλο;
-Φυσικά τέκνο μου, είπε ο
παππάς.
Είναι ανάγκη τώρα, να της πω ότι
ο πόλεμος τελείωσε;;;
Ferrari
Σταματάει στο φανάρι ένα
σαραβαλάκι ημιδιαλυμένο, δίπλα
σε μια κατακόκκινη Ferrari...
Κατεβάζει το παράθυρο ο οδηγός
του σαράβαλου:
-Ε φιλαράκι, να σε ρωτήσω κάτι;
Ο κάτοχος της Ferrari τον κοιτάει
με σνομπ ύφος...
Και ρωτάει ο άλλος:
-Αυτό σου βγήκε καλό; Γιατί
δεν βλέπω να κυκλοφορούνε και
πολλά.
Τότε πόνεσα
Γυρίζει ο Κώτσος στο χωριό του
μετά απο επίσκεψη στην Αθήνα.
Η εμφάνιση του είναι κάπως
περίεργη για το μικρό χωριο.
Ο φίλος του ο Γιάννης απο
περιέργεια πάει στο σπίτι του
Κώτσου.
-Πώς ήταν ρε Κώτσο η Αθήνα;
-Μια χαρά ήταν.
-Καλά και εσύ πως έγινες έτσι;
-Που να στα λέω Γιάννη μου.
Πήγα προχτές στο Κολωνάκι
που τόσα ακούγονται για αυτό
και μιας και είχα λίγο χρόνο,
λέω δεν πάω να κουρευτώ.
Ρώτησα που μπορώ να κουρευτώ
και με έστειλαν σε ένα μεγάλο
κομμωτήριο.
Πήγα μέσα κάθησα και ήρθε
ένας κουνιστός άντρας.
-”Περμανάντ;” με ρωτά,
-”Ναι”, απαντώ εγώ.
-Τί είναι ρε Κώτσο μου το
περμανάντ; Μήπως πόνεσε;
-Κάτι έκανε στο κεφάλι μου,αλλά
δεν πόνεσα. Μετά ήρθε ένας
άλλος κουνιστός και με ρωτάει
-”Μανικιούρ;”.
-”Ναι” απαντώ.
-Τί είναι Κώτσο μου πάλι το
μανικιούρ; Μήπως πόνεσε;
-Οχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στα
νύχια μου και εγώ δεν κατάλαβα
καλά-καλά τι ήταν.
Μετά ήρθε ακόμα ένας κουνιστός
και με ρωτάει -”Πεντικιούρ;”.
-”Ναι” απαντώ.
-Τί είναι Κώτσο μου το
πεντικιούρ; Μήπως σε πόνεσε;
-Οχι, ούτε αυτό πόνεσε, κάτι
έκανε στα πόδια μου. Μετά
έφυγα.
Το βράδυ όπως τριγυρνούσα με
ρωτάει ένας περαστικός.
-”Τραβεστί;”.
-”Ναι” απαντώ εγώ.
Τότε,
Γιάννη
μου,
πόνεσα!!!!!!!!!!!!!!
Το ηρεμιστικό
Κάποιος λέει στο γιατρό του:
-”Γιατρέ, το ηρεμιστικό που
δώσατε στη γυναίκα μου είναι
καταπληκτικό!
Πριν, ήταν τόσο νευρική που δεν
μπορούσα ούτε εγώ, να κάνω
έρωτα μαζί της”!
-”Και τώρα”;
-”Όλο το χωριό μπορεί”!!!!!!

κατσίκα μας!
- Ούτε το Ελενάκι σου αρέσει;
- Ούτε! Δεν μου αρέσει καμμιά
τους!
- Ε! Τέλος πάντων, ποιά σου
αρέσει;
- Εμένα μου αρέσει ο Σηφαλιός!
Είναι ντελικανής, ωραίος νιός!!
- Ποιόν ωρέ; Αυτόν τον
παλιοκομμουνιστή θα πάρεις;
Ευχάριστα νέα
Μόλις μια βδομάδα μετά το γάμο,
η γυναίκα ξυπνάει τον άντρα της,
πριν καλά καλά χαράξει.
- Αγάπη μου, έμαθα τα ευχάριστα
νέα και σε ξύπνησα άρον άρον
να σου τα πω. Σε λίγο καιρό θα
είμαστε τρεις στο σπίτι.
Παρά το άγριο ξύπνημα, ένα
τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας
σχηματίζεται στο πρόσωπο του
άντρα.
- Αλήθεια κούκλα μου; Είσαι
σίγουρη για το χαρμόσυνο αυτό
νέο;
- Ναι, διάβασε το τηλεγράφημα
που μόλις μου ήρθε:
“Έρχομαι απόψε με το τρένο
των δέκα. STOP. Φιλιά. STOP. Η
μαμά σου. STOP”.
Ο βήχας
Η σύζυγος ενός βαθύπλουτου
αρχίζει να βήχει:
-- Θα ήθελες να σου δώσω κάτι
για το λαιμό; ρωτάει ο σύζυγος
της.
-- Ναι αγάπη μου, απαντά
εκείνη. Θέλω αυτό το κολιέ με
τις διαμαντόπετρες που είδαμε
χθες το βράδυ στην βιτρίνα του
Καίσαρη!!!!
Τα χρυσαφικά
Μια αρκετά ηλικιωμένη γυναίκα
αποφάσισε να πληρώσει έναν
καλό ζωγράφο να της φτιάξει το
πορτρέτο της.
Του λέει:
-«Ζωγράφισε
και
μερικά
σκουλαρίκια με διαμάντια,
ένα περιδέραιο με διαμάντια,
βραχιόλια
με
σμαράγδια,
ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα
χρυσό ρολόι Ρόλεξ»
-«Ναι αλλά εσύ δεν φοράς
τίποτα από τα αναφερόμενα»
είπε ο ζωγράφος. «Τί τα θες τα
χρυσαφικά;»
-«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα. «Σε
περίπτωση όμως που εγώ θα
πεθάνω πριν τον άντρα μου, είμαι
σίγουρη ότι θα ξαναπαντρευτεί.
Θέλω η καινούργια γυναίκα
του, να κάνει άνω-κάτω το σπίτι
ψάχνοντας αυτά τα χρυσαφικά»

O κομμουνιστής

Στο κρεβάτι

Σε ένα χωριό της Κρήτης ένας
πατέρας συζητάει με τον γιό του.
- Μωρέ Παναή, δεν νομίζεις
πως ήρθε η ώρα να παντρευτείς;
Θέλω και εγώ να χαρώ ένα
εγγονάκι!
- Ίντα λες μωρέ πατέρα; Και ποιά
να πάρω;
- Ποιά να πάρεις; Τόσες κοπελιές
μωρέ έχει το χωριό μας! Δε σου
αρέσει το Μαράκι;
- Όχι είναι χοντρή σαν τη γελάδα
μας!
- Δεν σου αρέσει το Κατερινιό;
- Όχι είναι στραβοκάνα σαν τη

Ο νεαρός σύζυγος ρωτάει την
ακόμη πιο νεαρή γυναίκα του:
-Πριν με γνώρισεις αγάπη μου,
με πόσους άνδρες είχες κάνει
σχέση;
Η γυναίκα δεν απαντάει...
Η ώρα περνάει κι ο σύζυγος
αρχίζει να φοβάται ότι η ερώτηση
του την προσέβαλε.
- Γιατί δεν μιλάς μωρό μου;
Μήπως σε έφερα σε δύσκολη
θέση αγάπη μου;
Κι εκείνη του απαντά:
- Όχι καλέ. Απλά μετράω !!!!
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Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 στο Βανκούβερ Β.Κ.
Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821, γιορτάσθηκε από την ομογένεια του Βανκούβερ, με
υπερηφάνεια και αισιοδοξία με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
στο Δημαρχείου της πόλης Βανκούβερ, όπου ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ κ. Γ.
Αϋφαντής,οι Ιερείς π. Δημ.Παρτσάφας και π. Ευάγ. Αραβαντινός, με τους προέδρους και μέλη
κοινοτήτων, τους αντιπροσώπους του Ελληνο-καναδικού Κογκρέσου της Β.Κ, και της ΑΧΕΠΑ,
παρέδωσαν στο Δήμαρχο κ. Gregor Robertson την Ελληνική σημαία για την αναρτισή της στο
Δημαρχείου του Βανκούβερ επί μία εβδομάδα. Ο Δήμαρχος με τη σειρά του επέδωσε στον πρόεδρο
της Κοινότητας κ. Π. Κλέτα προκήρυξη για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, Η Ελληνική Κοινότητα του
Βανκούβερ σε συνεργασία με το Ελληνο-καναδικό Κογκρέσσο της Β.Κ., διοργάνωσαν μια ιδιαίτερη
και επιτυχή παρουσίαση με τον καλλιτέχνη Γιάννη Σιμωνίδη, όπου παρουσίασε περικοπές από
τα Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακριγιάννη. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε εκτός
από τους επισήμους που αναφέρουμε παρακάτω και ο συνταξιούχους Πρωτοπρεσβύτερος Δ.
Τρυφωνόπουλος.
Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011, στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου παρακολούθησαν την
καθιερωμένη δοξολογία που τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημ. Παρτσάφας, μεταξύ των ομογενών
και του Προέδρου της Κοινότητας κ. Π. Κλέτα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ
κ. Γ. Αϋφαντής, ο Πλοίαρχος του Λ.Σ. Γιώργος Αποστολής, η επίτιμος Πρόξενος Κύπρου κ.
Τασούλα Βέργκρεν με τον σύζυγό της, προέδροι και αντιπρόσωποι Κοινοτήτων, Ελληνο-καναδικού
Κογκρέσσου και ΑΧΕΠΑ.

ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείου του Αγνώστου, που βρίσκεται στο προαύλιο
του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου, όπου προσέρθηκε καφές. Η δε
Φιλόπτωχος του Αγίου Γεωργίου πωλούσε λουκουμάδες, για την
βοήθεια οικογενειών που έχουν ανάγκη να γιορτάσουν το Πάσχα.
Κώστας Καρατσίκης

Οι προέδροι Κοινότητας και
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
ευχαριστούν τον κ. Σιμωνίδη
στο τέλος της παράστασης.

Ο Γιάννης Σιμωνίδης
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

KEA´S MEATS & DELI

TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

Ïé éäéïêôÞôåò Peter, Angelo or Terry
Podogiros åý÷ïíôáé óå üëïõò ôïõò ðåëÜôåò
êáé óå üëç ôçí ðáñïéêßá

ÊÁËÇ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ÊÁÉ
ÊÁËΟ ΠΑΣΧΑ

Ï ÉäéïêôÞôçò ôçò åôáéñåßáò Elegant Iron Works 2005, ê. ÂáóßëçòÌáõñéôóÜêçò êáé
ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ åý÷ïíôáé óôïõò ðåëÜôåò êáé óå üëç ôçí ïìïãÝíåéá

ÊÁËÇ ÁÍÁÓÔÁÓÇ
ÊÁÉ
ÊÁËÏ ÐÁÓ×Á

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE
Dominican Republic
Punta Cana
Vancouver Departure

ÙMEGA TRAVEL SERVICE

Åý÷ïíôáé óôïõò ðåëÜôåò êáé óå üëç
ôçí ïìïãÝíåéá
ÊáëÞ ÁíÜóôáóç êáé Êáëü ÐÜó÷á

Από 1η Απριλίου μέχρι 6 Μαϊου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

4 star Vik Hotel Arena Blanca and
Cayena Beach
May 12th departure
One Week all inclusive holiday
CAD $1169 plus taxes

Mayan Riviera
Vancouver Departure
5 star Grand Sirenis Mayan Beach
May 1 and 15 departure
One week all inclusive holiday in a
junior suite
CAD $1249 plus taxes

MEXICO

CUBA

Mayan Riviera
Vancouver Departure
4 star Catalonia Yucatan Beach
Resort
May 1 and 15 departure
One week all inclusive holiday
CAD $1119 plus taxes

Ï ê. Í. ÐÜíïò êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ãñáöåßïõ

Varadero
Vancouver Departure
3 ½ star Bellevue Palma Real
May 2 and 9 departure
One week all inclusive holiday

CAD $ 859 plus taxes

Dominican Republic
Punta Cana
Vancouver Departure
4 ½ star NH Real Arena Le Mirage

$

989+Ταχ

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

May 12 departure
One week all inclusive holiday
CAD $1299 plus taxes

4 star Holiday Inn Puerto Vallarta
May 14 and 21 departure
One week all inclusive holiday
CAD $ 879 plus taxes

CUBA

MEXICO

Varadero
Vancouver Departure

Riviera Nayarit
Vancouver Departure

4 ½ star Barcelo Marina Palace
Prestige Class
May 2 and 9 departure
One week all inclusive holiday
CAD $1109 plus taxes

4 star Royal Decameron Complex
May 14 and 21 departure
One week all inclusive holiday
CAD $ 919 plus taxes

12 Γνώμη

Μήνυμα Δρ.Όλγας Σαραντοπούλου
για την Επέτειο της 1η Απριλίου
1955 – ΚΥΠΡΟΣ
SAE — By Elliniki Gnomi on April 1, 2011
Η 1η Απριλίου 1955 σηματοδοτεί
για τον λαό της Κύπρου και
την Κυπριακή Δημοκρατία μια
σημαντική στιγμή στην μακραίωνη
ιστορία της.
Σήμερα, 56 χρόνια μετά την έναρξη
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
1955-1959, που είχε ως στόχο την
αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και
την ένωση της Μεγαλονήσου με την
μητέρα Ελλάδα, η δική μας γενιά
αποτίνει φόρο τιμής στους αγωνιστές
της Ελευθερίας, τους προασπιστές
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής
ακεραιότητας της Κύπρου μας.
Τιμούμε τους ήρωες, όλους εκείνους
που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία,
τη νομιμότητα και την κυριαρχία
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Τους ήρωες που συνέβαλαν στην
θεμελίωση του Κυπριακού Κράτους
και υπερασπίστηκαν με σθένος και
αποφασιστικότητα τα δίκαια και τα
δικαιώματά του.
Η δική τους θυσία, αποτελεί
φωτεινό
παράδειγμα
ανδρείας
αλλά και πηγή έμπνευσης για την
συνέχιση των προσπαθειών μας

που θα οδηγήσουν στην δικαίωση
της Κύπρου. Μια δικαίωση που θα
έρθει με την επίτευξη μιας δίκαιης,
λειτουργικής και βιώσιμης λύσης
που θα τερματίζει την κατοχή και
τον εποικισμό, θα επανενώνει το
έδαφος, το λαό, την οικονομία και
τους θεσμούς και θα διασφαλίζει
το δικαίωμα της επιστροφής των
προσφύγων και όλα τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των
νομίμων πολιτών της σύμφωνα με
τα ψηφίσματα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών περί Κύπρου,
τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Όλοι οι όπου γης Έλληνες, ενωμένοι,
οφείλουμε να στηρίξουμε με όλες
μας τις δυνάμεις τον δίκαιο αγώνα
του Κυπριακού λαού. Ο δρόμος
της αυτοθυσίας που ακολούθησαν
οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, είναι ο
δρόμος που καλούμαστε όλοι να
τιμήσουμε και να σεβαστούμε. Αυτή
είναι η δική μας δέσμευση στην νέα
γενιά, να συνεχίσουμε τον αγώνα
για μια επανενωμένη, ειρηνική,
δημοκρατική και ελεύθερη Κύπρο.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η
ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΥΟΡΚΗ
(Συνέχεια από σελίδα 5)

Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας»,
άφησε το θέμα στην διακριτή
ευχέρεια των διπλωματικών και
προξενικών αρχών.
Τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος
Παπουτσής, ενώ τον πρόεδρο της
Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια και την

κυβέρνησή του ο υπουργός Υγείας,
δρ. Χρήστος Πατσαλίδης.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο
οι
βουλευτές
Ελενα
Παναρίτη
(ΠΑΣΟΚ), Αθανάσιος Δαβάκης
(Ν.Δ.) και Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος (ΛΑ.Ο.Σ).
Ο κ. Παπουτσής επισήμανε ότι
“με αγώνες και θυσίες μπορούμε
να διατηρήσουμε το πνεύμα του
Ελληνισμού”,
υπογραμμίζοντας
παράλληλα ότι “ενισχύουμε τις
φιλίες μας με όλους τους λαούς
της γειτονιάς μας, απαιτώντας
όμως εφαρμογή του διεθνούς
δικαίου και των ψηφισμάτων των
Ηνωμένων Εθνών για όλες τις
περιπτώσεις και ιδιαίτερα για την
Κύπρο, για την αποχώρηση από
το νησί των τουρκικών κατοχικών
στρατευμάτων”,επίσης
πρόσθεσε
ότι “οι πολιτικές ηγεσίες στην
χώρα μας, ανεξαρτήτως από
διαφοροποιήσεις, πιστεύουμε όλοι
στην ανάγκη της εθνικής ενότητας,

έχοντας υποχρέωση να δώσουμε
τον καλύτερο εαυτό μας για την
ανάπτυξη και την πρόοδο της
Ελλάδας”.
Μετά τη δοξολογία, ακολούθησε
δεξίωση σε ξενοδοχείο της πόλης.
Φετινοί τελετάρχες της παρέλασης
ήταν ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης
του Εθνικού Ελληνικού Καναλιού
Αμερικής
(NGTV)
Δημήτρης
Καστανάς, ο καρδιολόγος δρ.

Βασίλειος Τένετ και οι συμπρόεδροι
του
“Hellenic
Caucus”
στο
αμερικανικό Κογκρέσο, βουλευτές
Κάρολιν Μαλόνι (Δημοκρατική
από την Νέα Υόρκη) και Γκας
Μπιλιράκης
(Ελληνοαμερικανός
Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα).
“ Η νέα Ελλάδα δίνει τη δική της
μάχη μέσα σε αντίξοες συνθήκες, σε
παγκόσμιο επίπεδο, για διάκριση στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, για ειρήνη,
ασφάλεια και συνεργασία στην
περιοχή μας” τόνισε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος
Παπουτσής, κατά την πανηγυρική
δοξολογία που τελέσθηκε σήμερα
στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας
Τριάδας, στο Μανχάταν, για
την εθνική επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821, χοροστατούντος
του
αρχιεπισκόπου
Αμερικής
Δημητρίου και παρουσία πολιτικών,
βουλευτών και διπλωματών από την
Ελλάδα και την Κύπρο, τοπικών
αξιωματούχων, καθώς και στελεχών
της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Δωρεά $305.000 στην Ι. Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά)
H Παναγιώτα (Bertha) Πολίτη, εκοιμήθη εν Κυρίω στις
20/1/2010. Γεννήθηκε στο Renfrew, Ontario και έμενε μονίμως
αργότερα στην πόλη του Quebec City με τον αδελφό της
Μιχαήλ και την αδελφή της Ελένη, σύζυγο του Γιάννη Γλέζου,
προέδρου για πολλά χρόνια της Ελληνικής Κοινότητας του
Quebec City, μεγάλου ευεργέτου αυτής και Άρχοντος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η Παναγιώτα Πολίτη δεν απέκτησε δική της οικογένεια. Ήταν
μία πολύ απλή, ταπεινή, ευσεβής και πιστή χριστιανή γεμάτη
καλωσύνη. Εκοιμήθη εν Κυρίω πλήρης ημερών. Αγαπούσε
πολύ και σεβόταν τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Στην διαθήκη
της άφησε για την Ιερά μας Μητρόπολη $305.000 τα οποία θα
διατεθούν για τις κατασκηνώσεις της Ι. Μητρόπολης.
Ως γνωστόν οι κατασκηνώσεις της Ι. Μητρόπολης είναι σε
ίση απόσταση από το Τορόντο και το Μontreal, ώστε να
εξυπηρετούνται οι νέοι και οι νέες της επαρχίας του Quebec και
του Οντάριο.
Με την δωρεά της αυτή η Παναγιώτα (Bertha) Πολίτη συνεχίζει την όμορφη παράδοση της
οικoγένειάς της. Ευχόμεθα ο Τρισάγιος Θεός να αναπαύει την ψυχή της και τις ψυχές των γονέων
της και των αδελφών της μεταξύ των αγίων και των αγγέλων του ουρανού. Να διατηρεί σε άριστη
υγεία τον αδελφό της Μιχαήλ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και την ευαρέσκεια της Εκκλησία μας
στην Παναγιώτα (Bertha) και σε όλους τους δικούς της και θα την κρατούμε πάντα στις προσευχές
μας. Tο όνομά της θα αναρτηθεί στις θερινές κατασκηνώσεις της Ιεράς μας Μητρόπολης.
Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
30 Μαρτίου 2011

TI ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΑΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Νικέλιο: H Ελλάδα είναι η
μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως µε σηµαντικά
κοιτάσµατα νικελίου στο
υπέδαφός της. Υπάρχει ένα
συγκρότηµα παραγωγής
νικελίου, του µεγαλυτέρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
εξάγεται στο εξωτερικό όπως
και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα
όσα εξορύσσονται.

Τουρισμός . Η Ελλάδα είναι
14η σε αφίξεις τουριστών. 18,2
εκ

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η
μεγαλύτερη ßωξιτοπαραγωγός
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ßωξίτης χρησιµοποιείται και
στην κατασκευή αεροσκαφών,
ηλεκτρικών συσκευών,
μεταλλικών κατασκευών και
αλλού.

Ελιές και ελαιόλαδο Η χώρα
μας είναι 3η στην παγκόσµια
παραγωγή ελιών κ ελαιολάδου.
( 15% της παγκόσµια
παραγωγής)

Σµηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η
δεύτερη χώρα στον κόσµο µετά
τις Ηνωµένες Πολιτείες στην
εξόρυξη σµηκτιτών, οι οποίοι
έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογών,
όπως η διάθεση αποßλήτων, τα
φάρµακα, τα καλλυντικά και
άλλα.

Σπαράγγια. Η Ελλάδα είναι 5η
σε εξαγωγές σπαραγγιών

ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΌ ΚΑΤΟΧΗ
ΤΟΥ Δ.Ν.Τ.
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ 2000
ΠΕΡΙΠΟΥ «ελλήνων»
ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΑΡΑΔΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ
ΠΑΝΤΌΣ ΧΡΏΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ

Μαγνήσιο: Ο µαγνησίτης που
εξάγει η χώρα µας, καλύπτει το
46% της συνολικής παραγωγής
της Δυτικής Ευρώπης.
Αλουµίνιο: Εδώ και καιρό η
Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή
της σε αλουµίνιο και η Ελλάδα
πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη
σε παραγωγή του αλουµινίου,
µε χιλιάδες εφαρµογές.

Κρόκος. Η χώρα μας είναι 3η σε
παραγωγή κρόκου. (saffron)

Βαμβάκι . Η χώρα μας είναι
7η παγκοσµίως σε εξαγωγές
ßαµßακιού (τo 2004 ήµασταν
4η)
11η σε παραγωγή.

Τυροκομικά. Η χώρα μας είναι
16η σε εξαγωγές τυροκοµικών
προϊόντων
Ναυτιλία. Η χώρα μας κατέχει
την 1η θέση της παγκόσµιας
ναυτιλίας

13 Γνώμη

ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ ΚΑΝΑΔΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Δεν είχε αλυσίδες, «αξιοποίησε» τη γυναίκα του!
Αθάνατο ελληνικό -αντρικό- μυαλό…

Τορόντο, 22 Μαρτίου 201

Το σκηνικό έγινε πριν λίγες ημέρες. Καθαρή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης
κακοκαιρίας, κάπου στην Εθνική οδό κοντά στην Λαμία. Είχε χιονοθύελλα. Το
οδόστρωμα επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να κινούνται με αλυσίδες. Ο δρόμος
γλιστρούσε.
Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε δεν είχε αλυσίδες. Ε, και; Βρήκε
αμέσως τη λύση. Τί
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;
Κάτι που τον έκανε...
μοναδικό!
Έντυσε καλά τη γυναίκα
του, της έβαλε κασκόλ
γύρω από το κεφάλι, της
κούμπωσε το μπουφάν
και την έβαλε να κάτσει
το καπό του αυτοκινήτου,
ώστε να πατάνε καλά οι
ρόδες του αυτοκινήτου.
Η διαδρομή κράτησε
περίπου στα 7 χιλιόμετρα,
όσο ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Η ιστορία μοιάζει με… ανέκδοτο, αλλά
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…

Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαι την ανάγκη να
μοιρασθώ μαζί σας τα πιο ειλικρινή αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.
Την 25η Μαρτίου αποτίνουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του 1821, που με την φιλοπατρία,
γενναιότητα και αυτοθυσία τους, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τον τουρκικό ζυγό και
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιοοικονομικά προβλήματα και για ακόμη μία φορά
καλούμαστε να εορτάσουμε την εθνική επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών διεθνών εξελίξεων και
δραματικών γεωπολιτικών και άλλων μεταβολών.
Για τον λόγο αυτόν, ας μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας
αφήσουμε το δίδαγμα του 1821 να ενδυναμώνει την πατριωτική συνείδηση όλων και να αποτελεί οδηγό
και καλό σύμβουλο στον λαό μας.
Το μήνυμα του 1821 στον 21ο αιώνα παραμένει το ίδιο «Ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
Εύχομαι ολόψυχα στον απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
επαγγελματική επιτυχία.
Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Κώστας Μενεγάκης,
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”
3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
Μετά τις ζημιές που
προκλήθηκαν στο
κατάστημα από άγνωστα
άτομα προ καιρού,
άνοιξε και πάλι για την
εξυπηρέτησε
της πελατείας του.
Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στουςπελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

GreatProcessing
Gyros
& Pita Ltd.
& Manufacturing
Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
Fluffy Pita Bread

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

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

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

14 Γνώμη
«Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός…»
Στην σειρά «Γεννήθηκα το 1821»
του SKAI επιχειρήθηκε η αλλοίωση
της πρόσφατης Ιστορίας μας και η
απαξίωση των απελευθερωτικών
αγώνων του Γένους μας το 1821
ξεσηκώνοντας πρωτοφανή θύελλα
διαμαρτυριών και αντιδράσεων
για το ύποπτο, προκλητικό και
ανιστόρητο περιεχόμενό της,
από μεγάλες μερίδες όλων των
κοινωνικών τάξεων και ομάδων
του Ελληνικού λαού. Πρόσβαλε
επίσης και εξευτέλισε βάναυσα την
ιστορική συνείδηση και την Εθνική
αυτογνωσία των Ελλήνων.
Τα έργα και οι ημέρες των
κ.κ. Βερέμη και Τασιόπουλου
είναι η συνέχεια των έργων
των κ.κ. Γιαννάκου, Ρεπούση,
Διαμαντοπούλου και Δραγώνα.
Όλων εκείνων δηλαδή που
εξυπηρετούν επιθυμίες άλλων
και προσπαθούν, εν ονόματι της
παγκοσμιοποιήσεως και της νέας
τάξεως πραγμάτων, προκειμένου να
αποκόψουν και να ξεριζώσουν από
τους Έλληνες την γνώση για την
Ιστορία τους, σε μια προσπάθεια
εξευτελισμού του απελευθερωτικού
αγώνα του 1821, ωραιοποιώντας
ταυτόχρονα τον Οθωμανό
κατακτητή και την αυτοκρατορία
του.
Όμως σήμερα είναι η 25η Μαρτίου
2011. Ο Ελληνικός λαός θα
γιορτάσει τα 190 χρόνια από
την έναρξη της αποτίναξης του
τουρκικού ζυγού από την ράχη του
Έλληνα.
Θα πλησιάσει νοερά και θα
προσκυνήσει τον αδούλωτο
πρωταγωνιστή της Ελευθερίας,
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και
όλους εκείνους τους ΗΡΩΕΣ που
θυσίασαν τα νιάτα τους και την ζωή
τους, για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
Όλοι οφείλουμε να
αφουγκραστούμε τις διαχρονικές
υποθήκες τους.
Εδώ θα ήθελα να παραθέσω,
ως ελάχιστο φόρο τιμής, λόγια
του γέροντα του Μωριά που
κουβαλούσε μέσα του τον ήρωα και
έγινε το σύμβολο της αιώνιας δόξας
της πατρίδος μας μεταβάλλοντας
τους δούλους σε ελεύθερους και
τους γραικύλους σε Έλληνες.
Στις 8 Νοεμβρίου του 1838 ο Γέρος
του Μωριά, ο πρωτεργάτης της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821
, μιλώντας σε μαθητές στην Πνύκα,
είπε μεταξύ άλλων:
«Παιδιά μου! Εις τον τόπον
τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερον,
επατούσαν και εδημιούργησαν
τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί
και άνδρες με τους οποίους δεν
είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε
να φθάσω τα ίχνη των... Εις τον

τόπον, τον οποίον κατοικούμε,
εκατοικούσαν οι παλαιοί
‘Ελληνες, από τους οποίους και
ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε
το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν
από εμάς εις την θρησκείαν , διότι
επροσκυνούσαν τες πέτρες και
τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στο
κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι
επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του
και έπαυσαν να λατρεύουν τα
είδωλα. Δεν επήρεν μαζί του ούτε
σοφούς, ούτε προκομμένους, αλλά
απλούς ανθρώπους, χωρικούς και
ψαράδες και με την βοήθεια του
Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες
γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι
μολονότι όπου και αν εύρισκαν
εναντιότητες και οι βασιλείς και
οι τύραννοι τους κατέτρεχαν , δεν
ημπόρεσε κανένας να τους κάμει
τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την
πίστη...
Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την
Επανάσταση δεν εσυλλογισθήκαμε
ούτε πόσοι είμεθα,ούτε πως δεν
έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι
εβαστούσαν τα κάστρα και τας
πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας
είπε «που πάτε εδώ να πολεμήσετε
με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά
ως μία βροχή, έπεσε εις όλους μας
η επιθυμία της ελευθερίας μας,
και όλοι, και οι κληρικοί και οι
προεστοί και οι καπεταναίοι και
οι έμποροι μικροί και μεγάλοι,
εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό
και εκάμαμε την επανάσταση...
Εις τον πρώτο χρόνο της
Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη
ομόνοια και όλοι ετρέχαμε
σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον
πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε
ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το
παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και
μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον
και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε
ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε
κυριεύσει και την Θεσσαλία και
την Μακεδονία,και ίσως εφθάναμε
και έως την
Κωνσταντινούπολη. Τόσον
ετρομάξαμε τους Τούρκους, όπου
άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια
μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες
έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και
ένα καράβι μία αρμάδα...
Πρέπει να φυλάξετε την πίστη
σας και να την στερεώσετε, διότι,
όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε
πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα
υπέρ Πατρίδος. ‘Όλα τα ‘Έθνη του
κόσμου έχουν και φυλάττουν μία
θρησκεία. Και αυτοί οι Εβραίοι, οι
οποίοι κατετρέχοντο και μισούντο
και από όλα τα έθνη, μένουν
σταθεροί εις την πίστη τους. Να
μήν έχετε πολυτέλεια, να μην

πηγαίνετε εις τους καφενέδες και
εις τα μπιλιάρδα. Να δοθήτε εις
τας σπουδάς σας, και καλλίτερα
να κοπιάσετε ολίγον δύο και τρεις
χρόνους, και να ζήσετε ελεύθεροι
εις το υπόλοιπον της ζωής σας
παρά να περάσετε τεσσάρους
πέντε χρόνους τη νεότητά σας,
και να μείνετε αγράμματοι. Να
σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας.
Να ακούετε τας συμβουλάς των
διδασκάλων και γεροντόνερων και
κατά την παροιμία, μύρια ήξευρε
και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας
και η μάθησή σας να μην γίνει
σκεπάρνι μόνο δια το άτομό σας,
αλλά να κοιτάζει το καλό της
κοινότητος και μέσα εις το καλό
αυτό ευρίσκεται και το δικό σας.
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου
τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων
έμεινα αγράμματος και δια τούτο
σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν
ομιλώ όπως καθώς οι δάσκαλοί σας.
Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, άκουσα
και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε
από τα απερασμένα και από τα
κακά αποτελέσματα της διχονοίας
την οποίαν να αποστρέφεσθε και να
έχετε ομόνοια. Εμάς, μη μας τηράτε
πλέον. Το έργο μας και ο καιρός
μας επέρασε. Και αι ημέραι της
γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο
θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την
ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί
η νύχτα του θανάτου μας, καθώς
την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων
θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η
αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να
ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο,
όπου ημείς ελευθερώσαμε και δια
να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως
θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια,
την θρησκεία και την φρόνιμον
ελευθερία. ..»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2011 στο εστιατόριο MAD GREEK στο
Richmond, ο νεαρός Claudio Chis και η Νίκη Λιάπης κόρη της
Ρόζας και του Νίκου Λιάπη, παρουσία συγγενών και φίλων έδωσαν
υπόσχεση γάμου.
Τα δακτυλίδια ευλόγισε ο συνταξιούχους π. Πρωτοπρεσβύτερος
Δωρ. Τρυφωνόπουλος. Ακολούθησε γλέντι, χορός
και το διασκέδασαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Λόγια απλά, λόγια σοφά !!!
Στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
και όλους τους ήρωες της
απελευθερωτικής επαναστάσεως
του 1821, ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΟ ΠΑΝ.
Δεν μας ζητούν τίποτε, εκτός
από ένα, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ
ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ !
Γιατί όπως είπε και ο Winston
Churchill «ο λαός που ξεχνά την
Ιστορία του δεν έχει μέλλον».
Στην σημερινή λοιπόν εποχή,
οι ήρωες αυτοί είναι φωτεινά
παραδείγματα, κυρίως για τους
νέους μας, προκειμένου να
διατηρήσουμε την Εθνική μας
ταυτότητα για να μπορέσει η
ΕΛΛΑΔΑ μας να συνεχίσει να
πορεύεται, όπως πορεύθηκε χιλιάδες
χρόνια τώρα.
Αποστόλου Παναγιώτης
egerssi@otenet.gr
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Βατικανό:”Δεν είναι ένοχοι οι Εβραίοι”για
τη θανάτωση του Ιησού Χριστού
Αντώνης Ανακέφαλος Αθήνα
Σε νέο βιβλίο του ο Πάπας
Βενέδικτος ΙΣΤ’ προσωπικώς
απαλλάσσει τους Εβραίους
από τους ισχυρισμούς, ότι
ευθύνονται για τη θανάτωση του
Ιησού Χριστού, αποσείοντας
συγχρόνως την έννοια “συλλογικής ενοχής των Εβραίων”, η
οποία στοιχειώνει αιώνες τις
σχέσεις των Χριστιανών μαζί
τους.
Αυτή η νέα, βιβλική και θεολογική
συνάμα,
εκτίμηση
διατυπώνεται από τον Πάπα
σε κεφάλαιο στο δεύτερο τόμο
του βιβλίου του “ο Ιησούς της
Ναζαρέτ”--κυκλοφορεί
μέσα
στην προσεχή βδομάδα.
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
επίσημα απέσεισε, πάντως, τη
“συλλογική ενοχή των Εβραίων”
για τη θανάτωση του Ιησού
Χριστού, με σημαντική απόφασή
της κατά τη Δεύτερη Σύνοδό της
εν Βατικανώ στη διάρκεια του
1965.
Κρίνεται ήδη ότι, για πρώτη
φορά,
ένας
Πάπας
τόσο
λεπτομερειακά και εξαντλητικά
συγκρίνει και τεκμηριώνει με
βάση τις υπάρχουσες αφηγήσεις
στην Καινή Διαθήκη για τη
θανάτωση του Ιησού Χριστού,
μετά την απόφαση που έλαβε
σχετικά ο Ρωμαίος Πόντιος
Πιλάτος.
“Πρέπει
να
διερωτηθούμε
τώρα: ποίοι ακριβώς ήταν οι
κατήγοροι του Ιησού Χριστού;”,
γράφει ο Πάπας, σε αντίστιξη
με τους ισχυρισμούς στο κατά
Ιωάννη Ευαγγέλιο πως “ήταν οι
Εβραίοι”.
“Το ότι ο Ιωάννης χρησιμοποιεί
την έκφρασή αυτήν ουδόλως
και κατά καμία έννοια σημαίνει,
όπως θα μπορούσε να υποθέσει
ο σύγχρονος αναγνώστης, ότι “ο
λαός του Ισραήλ, γενικώς, είναι
ρατσιστής στο χαρακτήρα του”.
“Τελικά, ο Ιωάννης ήταν
Εβραίος, όπως κι ο Ιησούς
Χριστός κι οι υποστηρικτές
του. Όλη η πρώιμη χριστιανική
κοινότητα
αποτελείτο
από
Εβραίους”, γράφει ο Πάπας.
Ο Ιωάννης αντιδιαστέλλει με την
“Αριστοκρατία στο Ναό”, που
ήθελε να θανατωθεί ο Ιησούς
Χριστός επειδή δήλωνε: “ είμαι
ο βασιλιάς των Εβραίων”,
παραβιάζοντας τον θρησκευτικό
τους Νόμο.
“Η Αριστοκρατία του Ναού
ήταν η πραγματική ομάδα
κατηγόρων του Ιησού Χριστού,

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Καρόλου Παπούλια

όχι οι Εβραίοι της εποχής του”,
συμπεραίνει ο Πάπας.

Aθήνα 22.03.2011

“Μείζον βήμα εμπρός”

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου είναι ημέρα εθνικής έμπνευσης και υπερηφάνειας. Ελληνισμός ως
ένα αποτίει φόρο τιμής στους αγωνιστές του ‘21, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους στο όνομα της
Ελευθερίας, Εθνική Ανεξαρτησία και Δημοκρατία, με ανιδιοτέλεια και ηρωισμό.
Οι Έλληνες της Διασποράς δεν έλειπαν από το ιστορικό κλήσεων της επανάστασης ενός έθνους
που άλλαξε την πορεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μεταφέροντας το μήνυμα «Ελευθερία
ή Θάνατος» σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Ήταν η παρέμβασή τους που συνέβαλαν στην
νικηφόρα έκβαση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα εναντίον μιας φαινομενικά ανθεκτική
αυτοκρατορία.

Όπως σχολιάστηκε από τον Ελάν
Στάινμπεργκ, τον αντιπρόεδρο
της Αμερικανικής Σύναξης για
το Ολοκαύτωμα και απογόνων
τους, πρόκειται για “μείζον βήμα
εμπρός” που, κατά τον ως άνω
τρόπο επιχειρηματολογώντας,
έκανε ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’.
Αποκηρύσσεται από τον Πάπα,
προσωπικά, μία θεμελιώδης
θεολογική ερμηνεία, που για
πολλούς αιώνες στήριξε τον
αντισημιτισμό”. Ο Πάπας θεωρεί
θεολογικό ψέμα την “πλαστή
διάδοση”, ότι οι Εβραίοι
θανάτωσαν τον Ιησού Χριστό,
κάτι καλοδεχούμενο, μετά τις
παλινδρομήσεις
των
λίγων
τελευταίων ετών”.
Ο Γιόζεφ Ράτσινγκερ εξελέγη
Πάπας με το όνομα Βενέδικτος
ΙΣΤ’ το 2005 και επί των ημερών
του υπήρξαν προβλήματα στις
σχέσεις Καθολικών-Εβραίων.
Ας πούμε ότι το 2009 ο Πάπας
εξήρε τις “ηρωικές αρετές”
του
--άκρατα
σιωπηλού,
δημοσίως--Πάπα της εποχής του
Ολοκαυτώματος
(1937-1945)
Πίου του 12ου (1939-1958), τον
οποίο έκρινε άξιο αγιοποίησης...
πράξη στην οποία δημόσια
εναντιώθηκε μία πλειοψηφία
Εβραίων, “μέχρις ότου ανοίξουν
στο κοινό και μελετηθούν τα
τότε Αρχεία του Βατικανού”...
Πλειοψηφία
Εβραίων
κατηγορεί τον Πίο τον 12ο, ότι
εθελοτυφλούσε μπροστά στο
Ολοκαύτωμα.

Με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση, εσείς, οι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, αποτελούν το
συνδετικό κρίκο μεταξύ της πατρίδας και τις χώρες όπου ζουν, εργάζονται και εξελίσσονται.
Η σημερινή εποχή, χαρακτηρίζεται κυρίως από την οικονομική κρίση, ζητεί την αντίστοιχη
ομοφωνία και επαγρύπνηση προκειμένου να παρέχει μια δημιουργική απάντηση στις υφιστάμενες
προκλήσεις και τις δυσκολίες μπροστά μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες αναδυόμενη, όχι μόνο σε
εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνή θέματα, μην ξεχνάτε ότι μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε
να κάνουμε το αδύνατο δυνατό.
Με αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα της χαράς και συγκίνησης, εύχομαι σε όλους σας και στις
οικογένειές σας, υγεία, ευτυχία και πρόοδο σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Όμως, το Βατικανό δηλώνει ότι
ο Πάπας του Β’ Παγκόσμιου
πολέμου δρούσε σιωπηλά στο
παρασκήνιο, τονίζοντας ότι
στην αντίθετη περίπτωση θα
εντείνονταν οι ναζιστικές διώξεις
κατά πάντων, στο ευρωπαϊκό
έδαφος.
Εξεγέρθηκαν πολλοί Εβραίοι
στον ισχυρισμό του σημερινού
Πάπα, πέρυσι, ότι “ο Πίος ο
12ος έσωσε τους περισσότερους
Εβραίους από κάθε άλλον”. Το
ίδιο συνέβη όταν ο σημερινός
Πάπας ήρε τον αφορισμό
του επισκόπου Ρίτσαρντ, που
αμφισβήτησε δημόσια μέσα σε
διεθνή πάταγο την τόσο μεγάλη
έκταση Ολοκαυτώματος από
τους Ναζιστές, ενώ αρνήθηκε
επίσης δημόσια ότι Εβραίοι
θανατώνονταν στους ναζιστικούς
θαλάμους αερίων.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1843
Aν ένας λαός δε μπορεί να διδαχθεί από την ιστορία του... τότε....

Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική
οικονομία το 1843, συγκρίνετε
το με το σήμερα και θα
αντιληφθείτε τι συμβαίνει στην
παγκόσμια και στην ελληνική
ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών,
προσώπων και ονομάτων. Η
σύγκριση, μόνο ανατριχίλα
μπορεί να προκαλέσει. Έχουμε
και λέμε: Το καλοκαίρι του 1843,
η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει
στις τράπεζες της Ευρώπης τα
τοκοχρεολύσια
παλιότερων
δανείων που είχε πάρει η
χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν
είχαν πάει σε υποδομές που θα
βοηθούσαν την κατεστραμένη
ελληνική οικονομία, αλλά είχαν
σπαταληθεί στους εμφυλίους
της επανάστασης και στα λούσα
του παλατιού και των Βαυαρών
συμβούλων του στέμματος.
(Σας θυμίζει τίποτα;) Οι τόκοι
που έπρεπε να καταβάλλονται
κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια
δραχμές και ισοδυναμούσαν με το
μισό τών συνολικών εσόδων του
ελληνικού κράτους που έφταναν
μετά βίας τα 14 εκατομμύρια
ετησίως. Στην πραγματικότητα,
με την καταβολή των τόκων δεν
περίσσευε τίποτα να επενδυθεί
προς όφελος του ελληνικού λαού.
(Αυτό μήπως;) Την άνοιξη του
1843, η κυβέρνηση παίρνει
μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως
δεν αποδίδουν τόσο ώστε να
συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα
για την ετήσια δόση χρήματα.
Έτσι, τον Ιούνιο του 1843, η
ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει
τις ξένες κυβερνήσεις ότι
αδυνατεί να καταβάλει το ποσό
που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο
από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε
να αποπληρώσει τα παλιά. Αυτές

αρνούνται
κατηγορηματικά.
(Βρε κάτι συμπτώσεις...) Αντί
να εγκρίνουν νέο δάνειο,
εκπρόσωποι των τριών μεγάλων
δυνάμεων
(Αγγλία-ΓαλλίαΡωσία) κάνουν μια διάσκεψη
στο Λονδίνο για το ελληνικό
χρέος και καταλήγουν σε
καταδικαστικό
πρωτόκολλο.
Οι πρεσβευτές των μεγάλων
δυνάμεων με το πρωτόκολλο
στο
χέρι,
παρουσιάζονται
στην ελληνική κυβέρνηση και
απαιτούν την ικανοποίηση του.
Αρχίζουν
διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά
από έναν μήνα υπογράφουν
μνημόνιο (!), σύμφωνα με το
οποίο η Ελλάδα πρέπει να πάρει
μέτρα ώστε να εξοικονομήσει
μέσα στους επόμενους μήνες
το
αστρονομικό
επιπλέον
ποσό των 3,6 εκατομμυρίων
δραχμών, που θα δοθούν στους
δανειστές της.(Πάμε πάλι απ’
την αρχή. Σας θυμίζει τίποτα;)
Για να είναι σίγουροι ότι το
μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά
γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν
να
παραβρίσκονται
στις
συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου που θα εγκρίνει
τα μέτρα και να παίρνουν ανά
μήνα λεπτομερή κατάσταση
της πορείας εφαρμογής τους,
αλλά και των ποσών που
εισπράττονται. (Τι μου θυμίζει,
τι μου θυμίζει...) Για να μην
πολυλογώ, σας αναφέρω τα
βασικά μέτρα που επέβαλε η
κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε
εφαρμογή του τότε μνημονίου.
Κάθε ομοιότητα με την εποχή
μας είναι εντελώς τυχαία και
πέραν των προθέσεων του
ιστορικού:

Tel: 604-733-3956
3207 West Broadway, Vancouver

ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΝΙΑ
Εντόσθια, συκωταριές, πατσές
καθαρισμένες, για μαγειρίτσα και
κοκορέτσι. ‘Ολα ελεγμένα από
την υγειονομία.

1. Απολύθηκε το ένα τρίτο
των Δημοσίων υπαλλήλων και
μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων
παρέμειναν.
2. Σταμάτησε η χορήγηση
συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν
στο σύνολο του πληθυσμού αλλά
σε ειδικές κατηγορίες.
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι
στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε
δραστικά ο αριθμός των
ενστόλων και αντί για μισθό οι
στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια.
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή
στην είσπραξη του φόρου
εισοδήματος και της “δεκάτης”,
που ήταν ο φόρος για την
αγροτική παραγωγή.
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι
φόροι χαρτοσήμου.
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί
του Δημοσίου και σταμάτησαν
όλα τα δημόσια έργα.
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες
οι υγειονομικές υπηρεσίες του
κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι
του εθνικού τυπογραφείου,
όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί
υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές
πανεπιστημίου.
9. Καταργήθηκαν όλες οι
διπλωματικές αποστολές στο
εξωτερικό.
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα
αυθαίρετα κτίσματα και οι
καταπατημένες “εθνικές γαίες”
με την πληρωμή προστίμων
νομιμοποίησης.
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά
όλες οι εκκρεμείς φορολογικές
υποθέσεις με την καταβολή
εφάπαξ ποσού.
Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια
με την εποχή μας; Είδατε που οι
οικονομικές συνταγές λιτότητας
είναι σαν το παλιό καλό κρασί;
Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες. Κι
επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε
“τι πέτυχαν με όλα αυτά;”, σας
απαντώ: Ο κόσμος εξαθλιώθηκε
για μεγάλο διάστημα, οι ξένοι
πήραν ένα μέρος των χρημάτων
τους, η χώρα είδε κι έπαθε να
συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά
μετά από πενήντα ακριβώς
χρόνια, με το “Κύριοι, δυστυχώς
επτωχεύσαμεν” του Χαριλάου
Τρικούπη το 1893. Πάντως,
το
συγκεκριμένο
μνημόνιο
του
1843,
από
πολλούς
ιστορικούς θεωρείται μία από
τις σοβαρότερες αφορμές για το
ξέσπασμα της επανάστασης της
3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε
Σύνταγμα στη χώρα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το 2010
Το Συγκρότημα σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία το

2010. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν
σε €725 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18% σε
σχέση με το 2009. Παρά τη σημαντική αύξηση της προπροβλέψεων κερδοφορίας, η συντηρητική πολιτική του
Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως
αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να
ανέλθουν σε €306 εκατ. έναντι €313 εκατ. το 2009
Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010
ανήλθαν σε €437 εκατ. αυξημένα κατά 16% έναντι του
2009. Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το
2010 ανήλθαν σε €194 εκατ., αυξημένα κατά 34% έναντι
του 2009.
Η Τράπεζα αποφάσισε να παραχωρήσει μέρισμα 3 σέντ
κατά μετοχή ανέβαζοντας το συνολικό μέρισμα για το 2010
στα 9 σέντ.
Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό
παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό περιβάλλον στις κύριες
Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Για το
2011 το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα κέρδη αναμένεται να
διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.bankofcyprus.com ή
τηλεφωνήστε στο γραφείο αντιπροσωπείας της Τράπεζας
Κύπρου στο Τορόντο στο 416-461-5570

H ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗ ΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του καθεδρικού ναού Αγίου Γεωργίου εύχεται
στα μέλη στις οικογένειές τους και σε όλους τους ομογενείς που
πάντα υποστηρίζουν το έργο της Αδελφότητάς μας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Για όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν πασχαλινά τσουρέκια
μπορούν να μας παραγγείλουν.

Το ζύμωμα και το ψήσιμο των τσουρεκιών
θα γίνει
την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο και η πώληση
θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 4 μ.μ.

Hellenic Community
of Vancouver
St. George Greek Orthodox Cathedral
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.

Ï Ðñüåäñïò, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé
ï Éåñáôéêþò ÐñïúóôÜìåíïò, åý÷ïíôáé óôá ìÝëç êáé
óå üëç ôçí ïìïãÝíåéá

1-Σαρδέλες Μυτιλήνης, μεγάλη ποικιλία
από ελιές και ελαιόλαδα.
2- Όλα τα είδη τυριών
3-ΨΑΡΙΑ: Μπαρμπούνια κατεψυγμένα
Λαμπάδες στολισμένες για μικρά παιδιά,
αυγά σοκολατένια και βαφές για τα αυγά
του πάσχα.
Η διεύθυνση και το προσωπικό MINERVA’S , εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ÊÁËÇ ÁÍÁÓÔÁÓÇ
ÊÁÉ
ÊÁËÏ ÐÁÓ×Á

17 Γνώμη

Οδηγίες για τον καρκίνο
Αντώνης Ανακέφαλος Αθήνα
Ενημέρωση για τον καρκίνο από
το νοσοκομείο John Hopkins:
1. Κάθε άνθρωπος έχει
καρκινικά κύτταρα στο σώμα
του. Αυτά τα καρκινικά κύτταρα
δεν φαίνονται στις συνήθεις
εξετάσεις, εφόσον δεν έχουν
πολλαπλασιαστεί σε ορισμένα
δισεκατομμύρια. Όταν ο
γιατρός διαβεβαιώνει τους
καρκινοπαθείς ότι δεν υπάρχουν
πλέον καρκινικά κύτταρα στο
σώμα τους μετά από θεραπεία,
αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι
αδύνατη η ανίχνευση των
καρκινικών κυττάρων στις
εξετάσεις τους,επειδή ο αριθμός
τους δεν ανέρχεται
καν στο ανιχνεύσιμο ποσό.
2. Καρκινικά κύτταρα
εμφανίζονται από 6 έως και
περισσότερες από 10 φορές στη
ζωή ενός ανθρώπου.
3. Όταν το ανοσοποιητικό
σύστημα ενός ατόμου είναι
ισχυρό, τα καρκινικά κύτταρα
καταστρέφονται και έτσι
αποτρέπεται ο πολλαπλασιασμός
τους και κατά συνέπεια ο
σχηματισμός όγκων.
4. Όταν κάποιος έχει
καρκίνο αυτό υποδεικνύει
ότι παρουσιάζει πολλαπλές
διατροφικές ελλείψεις. Κάτι
τέτοιο μπορεί να οφείλεται σε
γενετικούς, περιβαλλοντικούς
και διατροφικούς παράγοντες,
καθώς και
στον τρόπο ζωής του ατόμου.
5. Για να ξεπεραστούν οι
πολλαπλές διατροφικές
ελλείψεις, πρέπει να
αλλάξει η διατροφή και
να συμπεριληφθούν
συμπληρώματα, τα οποία θα
ενισχύσουν το ανοσοποιητικό
σύστημα.
6. Η χημειοθεραπεία έχει να
κάνει με τη δηλητηρίαση των
ραγδαία αναπτυσσόμενων
καρκινικών κυττάρων, αλλά και
με την καταστροφή των ραγδαία
αναπτυσσόμενων υγειών
κυττάρων στο μυελό των οστών,
την γαστρεντερική οδό κ.λπ. και
μπορεί να προκαλέσει οργανικές
βλάβες, στο ήπαρ, τους νεφρούς,
την καρδιά, τους πνεύμονες
κ.λπ.
7. Η ακτινοβολία καταστρέφει
τα καρκινικά κύτταρα και
παράλληλα, καυτηριάζει,
σημαδεύει και καταστρέφει υγιή
κύτταρα, ιστούς και όργανα.
8. Η αρχική θεραπεία
με ακτινοβολίες και
χημειοθεραπεία συχνά μειώνει
το μέγεθος ενός όγκου.
Ωστόσο, η παρατεταμένη
χρήση χημειοθεραπείας και
ακτινοβολίας δεν έχει ως
αποτέλεσμα την περαιτέρω
καταστροφή ενός
όγκου.
9. Όταν το σώμα φέρει
υπερβολικό τοξικό φορτίο
από χημειοθεραπείες και
ακτινοβολίες, το ανοσοποιητικό
σύστημα έχει είτε κατασταλεί

είτε καταστραφεί, έτσι το άτομο
μπορεί να υποκύψει σε διάφορα
είδη,μολύνσεων και επιπλοκών.
10. Η χημειοθεραπεία και
η ακτινοβολία μπορούν να
προκαλέσουν τη μετάλλαξη των
καρκινικών κυττάρων, ούτως
ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικά με
αποτέλεσμα να καταστρέφονται
πιο δύσκολα. Οι χειρουργικές
επεμβάσεις μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα την εξάπλωση των
καρκινικών κυττάρων και σε
άλλες περιοχές.
11. Ένας αποτελεσματικός
τρόπος καταπολέμησης του
καρκίνου είναι η εξασθένηση
των καρκινικών κυττάρων, με
το να μην τους παρέχεται η
τροφή που χρειάζονται για να
πολλαπλασιαστούν.
ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ:
α. Η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο.
Αφαιρώντας τη ζάχαρη από τη
διατροφή μας απομακρύνουμε
μία σημαντική πηγή ενέργειας
από τα καρκινικά κύτταρα. Τα
υποκατάστατα ζάχαρης, όπως τα
Canderel, NutraSweet, Equal,
Spoonful κ.λπ. παράγονται
από ασπαρτάμη, που είναι
βλαβερή. Ένα καλύτερο φυσικό
υποκατάστατο θα ήταν το μέλι
Manuka ή οι μελάσες αλλά
μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες.
Το επιτραπέζιο αλάτι περιέχει
χημικές προσθήκες για να
αποκτήσει το λευκό του χρώμα.
Καλύτερη εναλλακτική είναι
μπαχαρικά τύπου Bragg’s aminos ή θαλασσινό αλάτι.
β. Το γάλα κάνει το σώμα
μας να παράγει βλέννα, ιδίως
στη γαστρεντερική οδό. Ο
καρκίνος τρέφεται από τη
βλέννα. Διακόπτοντας το γάλα
και υποκαθιστώντας το με
γάλα σόγιας χωρίς προσθήκη
γλυκαντικών,
τα καρκινικά κύτταρα
εξασθενούν.
γ. Τα καρκινικά κύτταρα
ευδοκιμούν σε όξινα
περιβάλλοντα. Μία διατροφή
βασισμένη στο κρέας είναι
όξινη. Είναι προτιμότερο να
τρώμε ψάρι και λίγο κοτόπουλο,
από ότι μοσχαρίσιο ή χοιρινό
κρέας. Το κρέας περιέχει
επίσης αντιβιοτικά, αυξητικές
ορμόνες και παράσιτα που
είναι όλα επιβλαβή, ειδικά για
καρκινοπαθείς.
δ. Μία διατροφή που
αποτελείται από 80% φρέσκους
χυμούς και λαχανικά,σιτηρά
ολικής αλέσεως, σπόρους,
ξηρούς καρπούς και λίγα φρούτα
σας βοηθά να δημιουργήσετε
ένα αλκαλικό περιβάλλον στο
σώμα σας. Το 20%
μπορεί να αποτελείται από
μαγειρεμένα γεύματα στα οποία
να περιλαμβάνονται τα φασόλια.
Οι χυμοί από φρέσκα λαχανικά
παρέχουν ζωντανά ένζυμα που
απορροφούνται εύκολα και
φτάνουν στα κύτταρα μέσα
σε 15 λεπτά τρέφοντας και
ενισχύοντας την ανάπτυξη

υγιών κυττάρων. Για την
πρόσληψη ζωντανών ενζύμων
και τη δημιουργία υγιών
κυττάρων δοκιμάστε να πιείτε
φρέσκο χυμό λαχανικών (από
τα περισσότερα λαχανικά,
συμπεριλαμβανομένων των
βλαστών από τα φασόλια)
και να φάτε ωμά λαχανικά
2 ή 3 φορές την ημέρα. Τα
ένζυμα καταστρέφονται σε
θερμοκρασίες άνω των 40
βαθμών Κελσίου (104 βαθμοί
Φαρενάιτ).
ε. Αποφεύγετε καφέ, τσάι και
σοκολάτα, τα οποία περιέχουν
μεγάλη ποσότητα καφεΐνης. Το
πράσινο τσάι είναι η καλύτερη
εναλλακτική και έχειι διότητες
κατά του καρκίνου. Νερό,
καλύτερα καθαρισμένο ή
φιλτραρισμένο, για την αποφυγή
γνωστών τοξινών και βαρέων
μετάλλων που περιέχονται
στο νερό της βρύσης. Το
αποσταγμένο νερό είναι όξινο
και καλύτερα να αποφεύγεται.
12. Η πρωτεΐνη του κρέατος
είναι δύσπεπτη και απαιτεί
πολλά πεπτικά ένζυμα. Το
άπεπτο κρέας που παραμένει
στα έντερα αποσυντίθεται και
έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη
συσσώρευση τοξικών ουσιών.
13. Τα τοιχώματα των
καρκινικών κυττάρων
αποτελούνται από μία
σκληρή πρωτεϊνική στιβάδα.
Αποφεύγοντας ή μειώνοντας
την κατανάλωση κρέατος
απελευθερώνονται περισσότερα
ένζυμα που επιτίθενται στα
πρωτεϊνικά τοιχώματα των
καρκινικών κυττάρων με
αποτέλεσμα τα κύτταρα
φονείς να μπορούν να τα
καταστρέψουν.
14. Ορισμένα υποκατάστατα
ενισχύουν το ανοσοποιητικό
σύστημα (IP6,Flor ssence, Essiac, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες,
μεταλλικά στοιχεία,ουσιαστικά
λιπαρά οξέα κ.λπ.). ʼλλα
υποκατάστατα όπως η
βιταμίνη Ε είναι γνωστό ότι
προκαλούν απόπτωση ή
προγραμματισμένο κυτταρικό
θάνατο, τη φυσιολογική μέθοδο
του σώματος να απορρίπτει τα
κατεστραμμένα, ανεπιθύμητα ή
αχρείαστα κύτταρα.
15. Ο καρκίνος είναι μία

ασθένεια του μυαλού, του
σώματος και της ψυχής. Ένα
ενεργό και θετικό πνεύμα
θα βοηθήσει τον μαχητή του
καρκίνου να επιβιώσει. Ο θυμός,
η πικρία και τα δυσάρεστα
συναισθήματα θέτουν το σώμα
σε ένα αγχώδες και όξινο
περιβάλλον. Μάθετε το πνεύμα
σας να αγαπά και να συγχωρεί.
Μάθετε να χαλαρώνετε και
να απολαμβάνετε τη ζωή.
16. Τα καρκινικά κύτταρα δεν
μπορούν να ευδοκιμήσουν σε
οξυγονωμένα περιβάλλοντα.
Η καθημερινή άσκηση και
οι βαθιές αναπνοές βοηθούν

στη διοχέτευση περισσότερου
οξυγόνου στα κύτταρα.
Η οξυγονοθεραπεία είναι
μία ακόμα μέθοδος που
χρησιμοποιείται για την
καταστροφή των καρκινικών
κυττάρων.
17. Μην τοποθετείτε
πλαστικά δοχεία σε
φούρνο μικροκυμάτων.
18. Μην τοποθετείτε δοχεία
με νερό στην κατάψυξη.
19 Μην τοποθετείτε πλαστικές
μεμβράνες σε φούρνο
μικροκυμάτων.

Στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness
Ελληνικό κατσικίσιο τυρί
Αντώνης Ανακέφαλος Αθήνα
Μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness απέκτησε η τυροκομική μονάδα
του Ιωάννη Σταθώρη στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στην οποία παρασκευάστηκε
το μεγαλύτερο κατσικίσιο τυρί στον κόσμο.
Ο εκπρόσωπος της
Guinness
World
Records,
Τζακ
Μπρόκμπαντ,
παρέδωσε
το
πιστοποιητικό της
εγγραφής στο βιβλίο
των
παγκόσμιων
ρεκόρ στον ιδιοκτήτη
του
τυροκομείου
κ. Σταθώρη, στο
περιθώριο της 21ης
Διεθνούς Έκθεσης
Τροφίμων και Ποτών Detrop.
«Το τυρί με την ονομασία ‘’κατσικίσιο πετρωτό’’ ήταν 939 κιλά» δήλωσε
ο Ιωάννης Σταθώρης και εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το επίτευγμά
του.«Κόψαμε το τυρί, το δοκιμάσαμε μαζί με τους επισκέπτες της έκθεσης
και είναι εξαιρετικής ποιότητας» ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιδίωξή του
είναι η πρωτοτυπία και η ποιότητα προϊόντων του τυροκομείου του, στο
οποίο απασχολούνται 15 άτομα.

H ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο
Ιερατικώς Προϊστάμενος
Εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές του, και σε
όλες τις οργανώσεις και ομογενείς που πάντα
υποστηρίζουν το έργο μας ευχόμαστε

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Ξεκίνησε την λειτουργία του το Σκόρπιες σκέψεις σε μια πτήση
πρώτο ελληνικό σουβλατζίδικο Διήγημα: Γιώργου Φερεντίνου
στο Να Τρανγκ του Βιετνάμ...
Σαράντα χρόνια σωρισμένος στα
Πάνω στις απόκριμνες κορφές
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

απ’ τα βραχώδη Όρη, το χιόνι
θαρρούσες κι είχε πάρει φωτιές. Ο
Ήλιος είχε αφεθεί να μισοκρύβεται
και ν’ αλλάζει φόρμες στα πιο
απίθανα χρώματα. Λες και δεν
ήθελε απόψε, για να δύσει. ΄Οσο
κερδίζαμε ύψος, χανόταν και
ξαναπρόβαινε, τυλιγμένος, μια στο
κόκκινο, μια στο κίτρινο, και μια ζτο
λουλάκι.
Σκεφτός πίσω από το παράθυρο της
πτήσης 1232 από Βανκούβερ για
Φρανκφούρτη,και προσπαθώντας να
ξεχωρίσω που τέλειωνε η θάλασσα
και που ο ουρανός, ρουφούσα
ασταμάτητα αυτές τις σπάνιες και
καταπληκτικές εικόνες.

Ξεκίνησε την λειτουργία του το πρώτο ελληνικό σουβλατζίδικο
στο Βιετνάμ και συγκεκριμένα στο Να Τρανγκ μια παραθαλάσσια
περιοχή της χώρας, γνωστό τουριστικό θέρετρο της περιοχής. Από
ο,τι μας είπε ο ιδιοκτήτης Γιώργος Τσακόγιας από Θεσσαλονίκη,
η επιχείρηση τις πρώτες μέρες λειτουργίας της πάει πολύ καλά και
πολύ...

καλύτερα απ’ότι περίμενε ο ίδιος!
Το ελληνικό φαγητό και συγκεκριμένα το σουβλάκι παγκοσμίως
γνωστό όπως και η Ελληνική κουζίνα βρήκε αμέσως ανταπόκριση
στην συγκεκριμένη περιοχή του Να Τρανγκ που κατακλύζεται από
τουρισμό. Μάλιστα το δοκίμασαν και οι ντόπιοι Βιετναμέζοι και
τους άρεσε πολύ σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου.
Γιώργο να σου ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλές δουλειές!
Από το http://travelnikos.blogspot.com/
Χθεσινή φωτογραφία από το εστιατόριο σουβλάκι
στο Να Τρανγκ του Βιετνάμ. Διακρίνεται η φωτογραφία της
Ακρόπολης.

Περισσότερο από είκοσι λεπτά,
θα κράτησε αυτ’η η μοναδική
χρωματική πανδαισία. Όταν
επιτέλους σκοτείνιασε και με λύπη
γύρισα το κεφάλι μου προς το
εσωτερικό του αεροσκάφους, είχαμε
πια σταθεροποιηθεί στα τριάντα
χιλιάδες πόδια. Οι αεροσυνοδοί του
μεγάλου μπόϊγκ, πηγαινοέρχοντανμε
φούρια ετοιμάζοντας το πρώτο
σερβίρισμα. Κάπου μπροστά μου
ένα μωρό, μη μπορώντας ακόμη
να καταλάβει, γιατί πονούσε
τόσο έντονα στ’ αυτιά, έκλαιγε
ξεφωνίζοντας απαρηγόρητο. Η
φωτεινή ένδειξη για να κρατάμε
την ζώνη ασφαλείας δεμένη είχε
σβήσει. Την έλυσα και χαλάρωσα.

δυο. Μισός στον Καναδά, μισός
στην Ελλάδα. Σαν να μην έφυγα
ποτέ από εκεί, σαν να μην έφθασα
ποτέ εδώ.. Δυο πατρίδες. Μάνα
η μία, μητριά η άλλη. Η μια μου
έμαθε τον Καραγκιόζη και τον
Ζορμπά, η άλλη τους καθαρούς
λογαριασμούς και την ευθύνη.
Στον Ατλαντικό θαρρώ πως έξησα
! Μου είπε κάποτε κάποιος γέρος.
Μισοξέχασα τα ελληνικά και ποτέ
δεν έμαθα τα εγγλέζικα. Γέρασα
και ακόμη νομίζω πως είμαι
μισοστρατίς.
Λόγια σοφά. Νταλκάς και πίκρα.
‘Επαιρνες το βδομαδιάτικο και
το ακούμπαγες ολόκληρο σ’ ένα
τραγούδι. Σ’ ένα ζεϊμπέκικο.
Προχθές είχαμε κηδεύσει τον
κυρ-Γιώργη. Εξήντα χρόνια
στον Καναδά, χιλιάδες πιάτα και
κατσαρόλια, μα όταν μιλούσε και
θυμόταν, μιλούσε πάντα για το
αντάρτικο. Τότε που αμούστακος
ακόμη, φόρτεσε κι αυτός αμπέχωνο
και πήρε τα βουνά.
Παλαβομάρες της νιότης! Έλεγε.
Μα σε βρίσκουν άβγαλτο κι
αμέστωτο και χορεύεις όπως σου
σφυρίζουν. Αργότερα χτυπάς την
κεφάλα σου στον τοίχο. Θύμα κι
εσύ όπως και οι απέναντί σου. Μα
ποιός και πού να βρει το δίκιο του.

Η πλήξη σ’ αυτές τις μεγάλες
υπεραντλαντικές πτήσεις, γίνεται
γρήγορα κακός σύντροφος και
προσπάθησα να βρω κάτι το
ενδιαφέρον. Ξεφύλλισα τα
περιοδικά του Duty Free, και
διασπίνοντας πως με τις τιμές
που βλέπεις μάλλον μελαγχολείς
περισσότερο, έστρεψα την προσοχή
μουστη οθόνη της πλάτης του
μπροστινού καθίσματος. Σε φόντο
ένα υπέροχο θαλασσί, έβλεπες σε
επίπεδη τηλεοπτική διάσταση, όλη
την υδρόγειο. Πάτησα την ένδειξη
πορείας και το αεροσκάφος φάνηκε
σαν κουκίδα στην οθόνη, έχοντας
μπροστά του να διανύσει, μια
ατέλειωτη καμπύλη. Οι δοροφόροι
και οι σύγχρονες τεχνολογίες στην
ενημέρωση και στην ευχάριστη
διαπίστωση, για τα επιτεύγματα του
ανθρώπινου μυαλού.

Για τον καναδά δεν μιλούσε σχεδόμ
ποτέ! Αν τον πίεζες πολύ, έλεγε πως
είναι καλή πατρίδα, κι ας σκεύρωσε
μες στις κουζίνες.

Έκλεισα τα μάτια κι έγειρα το
κεφάλι στο καθισμα. Συγχιση και
μπέρδεμα. Δεν ήθελα άλλο να το
παλεύω. Σαράντα χρόνια ξενιτιά.

Μα δεν μου χρώσταγε κανείς και
πήγα να τα φέρω, τους απάντησα
κάπως πειραγμένος.
Θυμάμαι που η απάντηση δεν τους
άρεσε πολύ, ενώ άρδην άλλαξαν και
οι φιλοφρονήσεις.

Κάποια δυνατά ταρακουνίσματα
του αεροπλάνου, και ο
χαρακτηριστικός ήχος από το
καμπανάκι για να ξαναδέσουμε τις
ζώνες ασγαλείας, με έφεραν πάλι
στι ταξίδι. Δυο θέσεις μπροστά, μια
έμπειρη αεροσυνοδός προσπαθούσε
με δυσκολία και προσποιητό
χαμόγελο να σερβίρει. Θα το είχε
κάνει χιλιάδες φορές, γιατί έβλεπες
πως η παράσταση, είχε χάσει κατά
πολύ το πρώτο μπρίο.
Πόσα λεφτά να έφερες; Με είχαν
ρωτήσει κάτι συγγενείς πριν
κάμποσα χρόνια, στην πρώτη
επιστροφή μου στην Ελλάδα.

Έξη παιδιά μου σκάρωσε ο
συχωρεμένος, μου έλεγε κάποτε
η κυρά-Μαρία. Δεν είχε ξεφτίσει
ακόμη βλέπεις ο μύθος του
πλούσιου μετανάστη. Δεκαεξάχρονη
εγώ, πού να ξέρω τι μου γίνεται,
σαρανταπεντάχρονος ο γαμπρός,
είδε ο πατέρας μου δολλάρια και
με ξαπόστειλε. Μέχρι να καταλάβω
τι συμβαίνει, βρέθηκα πολυμάννα
με έξηκοθτσούβελα. Και άντρα να
ήθελα που δεν είχα δεν έβρισκα
το χρόνο. Γέρασα και ακόμη δεν
καταλαβαίνω τι λέει το ράδιο.
Να είναι καλά όσοι φκιάξανε την
εκκλησία και καταλαβαίνουμε
τουλάχιστον τον παπά.
Πρώτη γενιά μετανάστες. Άνθρωποι
δίχως ρίζες. Με την επιλογή της
επιστροφής ερμητικά κλειστή.
Το σύβδρομο του αποτυχημένου
μετανάστη, λύγισε τους ώμους,
έκοβε τα πόδια.
Εδώ στην βρώμα και στο πάλεμα
της νμύχτας. Τέσσερα μαγαζιά
καθαρίζω ως το πρωή! Μου είπ[ε
κάποιο αφεντικό, σ’ ένα από τα
πρώτα μου μεροκάματα. Στην

Ελλάδα δεν θα έκανα ποτέ ! Εδω
είναι άλλο. Στην γούρνα με τα πιάτα
έμενε κάθε τσαμπουκάς και κάθε
αξιοπρέπεια.
Και ο αγώνας κορυφώθηκε.
Αποδέχθηκες την προσαρμογή,
μπήκες στην αρένα και ο καθένας
συμβιβάστηκε ανάλογα. Οι ανάγκες
της συνεύρεσης έφεραν χορούς,
ευθυμία συνήπαρξης, σχολεία,
εκκλησίες, φεστιβάλ. Οι γούρνες
γέννησαν θυρίδες, επιχειρήσεις, νέες
γενιές με μόρφωση, και ο κύκλος
του υπό σύγχιση κκαι μπερδεμένου
μετανάστη, έκλεινε με τις απώλειες
και τα τραύματα επουλωμένα, μα με
τα σημάδια να κουβαλούν για πάντα
το μεγαλείο της πάλης για επιβίωση.
Θα π’αρετε καφέ, ή αναψυκτικό;
μου έκοψε τις σκέψεις η
αεροσυνοδός. ‘Οχι απάντησα.
Προτιμώ μια μπύρα. Πήρα το
τενεκεδένιο κουτί με το πλαστικό
ποτήρι και κατέβασα το τραεζάκι
του φαγητού για να το ακουμπήσω.
Το βαγονάκι με τα σερβιρίσματα
προσπέρασε, ενώ κάπου
σταμάτησαν και τα τρελά
σκαπανεβάσματα, του
αεροσκάφους.
-Πάνε τα καλά τα χρόνια, που
μας σερβίριζαν κάθε δέλα λεπτά.
Τώρα λέει όλοι περικόπτουν. Μία
πορτοκαλάδα όταν φύγεις και μία
πρωτού φθάσεις!
Ήαν μια καλοντυμένη και πολύ
ωραία μεσήλικη κυρία, που έτσι
απρόσκλητα, μάλλον από πλήξη κι
αυτή, γύρισε και μου μίλησε από το
διπλανό κάθισμα.
Γέλασα καταφατικά, συμφωνώντας
με μια γκριμάτσα επιβράβευσης
Ιταλός; με ρωτάει.
Έλληνας, της απαντώ.
Χαμογέλασε αποκαλυπτικά. Η
γιαγιά μου ήταν ελληνίδα μου
λέει. Μικρασιάτισα. Ο παππούς
από το Λίβανο. Καπνέμπορας.
Καταστράφτηκαν με τον πόλεμο
και μετανάστευσαν στον Καναδά.
Εγώ γεννήθηκα στο Τορόντο, Εσείς;
Εγώ στην Ελλάδα. Μα φαίνεται
πως θα μας καταράστηκε κι εμάς
ο Οδυσσέας, γιατί και η δική μου
ράτσα δεν βολεύεται πουθενά.
Γιώργος, της λέω
αυτοσυστούμενος. Εσείς;
Αϊρήν μου απαντά.
-Χαίρομαι της λέω.
-Να είστε καλά μου λέει.
-Στο Βνακούβερ μένετε; την
ξαναρωτώ.
-‘Οχι, μου απαντά. Για ένα γάμο
ήρθα,και μετά από χρόνια πηγαίνω
και στην Ευρώπη. Από το Τορόντο
δεν έφυγα ποτέ. Εκεί γέρασα κι
ακόμη κάνω την δασκάλα. Διδάσκω
την γλώσσα την μητρική, στα παιδιά
των καινούριων μεταναστών. Αν
είστε μετανάστης, θα καταλαβαίνετε
πιστεύω, πόσο σημαντικό είναι
αυτό.
Την κοίταξα βαθιά στα μάτια και
της είπα: Το πιο σημαντικό, είναινα
υπάρχουν και δασκάλεςπου να το
καταλαβαίνουν. Έτσι γίνεται πιο
ανώδυνος και πιο βατός, ο πολλά
υποσχόμενος μα πάντα αβέβαιος και
δύσκολος δρόμος του μετανάστη.
Γιώργος Φερεντίνος
Βανκούβερ 10/3/2011
Οι συργάτες της “ΓΝΩΜΗΣ”
εύχονται στους αναγνώστες και
στους υποστηριχτές μας
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Billions to pay if Cyprus talks
fail, UN special envoy warns
(Cont. From Page 7)

happen,’ well, they’re wrong.”
Downer was critical of recent dour
assessments of the talks from both
sides, insisting that a deal to forge
a federation composed of Turkish
Cypriot and Greek Cypriot constituent states was within reach. “There’s

no reason why they can’t solve all
these problems, their positions are
not irreconcilable,” said Downer.
“But I think it is very important to
work at it, not to be making forecasts of doom, but to be demonstrating determination to succeed.”

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη κενοτάφιο διπλό
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Στο 604-435-4580 ή στο κινητό 778-688-3156

Downer said significant progress
has been made on how the two communities will share power under a
federal roof, as well as on economic
and EU matters. But much work
remains on issues including the territorial boundaries of the constituent
states and on property which he said
was “without any doubt the most
difficult issue.”
“If you want to reunify Cyprus, the
only way you can do that is through
a federation. That is the only way,
there isn’t any other way,” Downer
said.
The UN envoy said he expects
negotiations to slow down in the run
up to Greek Cypriot and Turkish
parliamentary elections in May and
June respectively, but expects things
to pick up quickly after that.
Although there are no deadlines in
the open-ended process, Downer

Και ζητείστε τον Κώστα Καρατσίκη.

said the aim is to wrap up negotiations by the end of the year,
adding that the two sides “don’t
have the luxury of time.”

“Εφυγε” στα 79 η Ελίζαμπεθ Τέϊλορ !

Ο Περιφερειάρχης
Κ. Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης
στο Μόντρεαλ του Καναδά

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Στα 79 της χρόνια και μετά από μια
μεγάλη ταλαιπωρία με την υγεία της,
πέθανε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η “Σταρ
των Σταρ” όπως την αποκαλούσαν.
Η Eλίζαμπεθ Τέιλορ γεννήθηκε το
1932 στο Χάμστεντ του Λονδίνου
και ξεκίνησε την καριέρα της
ως παιδί - θαύμα με την ταινία
«Σιωπηλός κατήγορος» το 1943.
Είχε προταθεί για Όσκαρ πέντε
φορές και το είχε κερδίσει για την
ερμηνεία της στις ταινίες «Ζούσαμε
στην αμαρτία» (1960) και «Ποιος
φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»
(1966). Από τις πιο γνωστές ταινίες
της είναι η «Κλεοπάτρα», μια από
τις ακριβότερες παραγωγές του
Χόλιγουντ, όπου εμφανίστηκε στο
πλευρό του Ρίτσαρντ Μπάρντον με
τον οποίο μοιράστηκε μια θυελλώδη
σχέση (τον είχε παντρευτεί δύο
φορές).
Όταν η Τέιλορ γνώρισε τον
Μπάρτον είχε ήδη ανέβει τα σκαλιά
της εκκλησίας ως νύφη τέσσερις
φορές και μέχρι το τέλος της ζωής
της έκανε συνολικά οκτώ γάμους.
Το απόγειο της κινηματογραφικής
της καριέρας ήταν στις δεκαετίες
‘50 και ‘60 και στις πιο αξιόλογες
ταινίες της συγκαταλέγονται επίσης
τα «Λυσσασμένη γάτα» (1958),
«Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι»
(1959), «Ο γίγας» (1955).
Το
αμερικανικό
Ινστιτούτο
Κινηματογράφου
την
έχει
κατατάξει έβδομη στη λίστα με
τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των
εποχών. Τα «ωραιότερα μάτια»
του παγκόσμιου κινηματογράφου,
έκλεισαν στο νοσοκομείο του Cedars-Sinai του Λος Aντζελες.
Η κατάσταση της
υγείας της, δύο φορές
τιμημένης με Όσκαρ,
θρυλικής
ηθοποιού
του
Χόλιγουντ,
Ελίζαμπεθ
Τέϊλορ,
επιδεινώθηκε
και
νοσηλευόταν
στο
νοσοκομείο
για
μεγάλο
χρονικό
διάστημα,
υπό
στενή
ιατρική
παρακολούθηση,
αλλά δεν τα κατάφερε,
α ν α κ ο ί ν ω σ ε
εκπρόσωπός της.
Η
μεγάλη
πρωταγωνίστρια
του
Χόλιγουντ,
εισήχθη εσπευσμένα
στο ιατρικό κέντρο
Σεντάρς-Σινάϊ
στο
Λος Άντζελες, με
έντονα συμπτώματα
αποφρακτικής
κ α ρ δ ι α κ ή ς
ανεπάρκειας,
που
αποτελεί
χρόνιο
πρόβλημα υγείας για
την 79χρονη ηθοποιό.
Το 2009 η Τέϊλορ,

(3/3/2011)
Το Μόντρεαλ του Καναδά θα
επισκεφθούν ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης
και ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας
Κώστας Καραπαναγιωτίδης (1014 Μαρτίου 2011), αποδεχόμενοι
πρόσκληση του Συλλόγου Ποντίων
Μόντρεαλ «Ο Εύξεινος Πόντος»
για να παραστούν στον 47ο ετήσιο
χορό του Συλλόγου, που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12
Μαρτίου 2011 στο Chateau Royal,
στο Μόντρεαλ.

υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς
για
να
αντικαταστήσει
μία
κατεστραμμένη βαλβίδα. Το 2004
είχε διαγνωσθεί ότι έπασχε από
χρόνια συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια, ένα νόσημα που
δεν επιτρέπει στην καρδιά να
τροφοδοτεί με επαρκείς ποσότητες
αίματος τα ζωτικά όργανα του
σώματος.
Από την εισαγωγή της είχε
υπάρξει σημαντική πρόοδος στην
κατάσταση της υγείας της, ενώ
δεχόταν επισκέψεις φίλων και
συγγενών. Το ιατρικό επιτελείο,
που την παρακολουθούσε, ήταν
ικανοποιημένο από την πορεία
ανάρρωσης της ηθοποιού αλλά μια
ξαφνική επιδείνωση ήταν αρκετή
για να χάσει τη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στον Καναδά, ο Περιφερειάρχης
Π. Ψωμιάδης θα συναντηθεί με
στελέχη της ομογένειας και μέλη της
ομογενειακής κοινότητας.

Η 25η Μαρτίου στην Αμερική
(Συνέχεια από σελίδα 4)

ΠΕΝΘΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ)
1953-2011
Πέθανε στο Σούρεη στις 21 Φεβρουαρίου
2011 η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
σε ηλικία 57 χρόνων. Η κηδεία της έγινε
στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης του Σούρεη. Η ταφή της έγινε
στο κοιμητήριο τουValley View Memorial
Gardens Surrey.
Στην οικογένειά της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
1945-2011
Πέθανε στο New Westminster στις 24 Φεβρουαρίου 2011 ο
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ .
Αποχαιρετιστήριο της ζωής του έγινε
στις 3 Μαρτίου 2011 στο Columbia-Bowell
Chapel στην 6η οδός του New Westminster.
Παρουσία στης οικογένειάς του και φίλων.
Στη σύζυγό του, στα παιδιά του στα εγγόνια
του, στην απαρηγόρητη μάνα του, στον
αδελφό του, στην αδελφή του και σ’ όλους
τους συγγενείς και φίλους, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1942-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 5 Μαρτίου 2011
ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ. Η κηδεία του έγινε
στις 10 Μαρτίου 2011 στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο
του Forest Lawn Memorial Park. Στη σύζυγό
του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σ’
όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΦΟΥΦΑΣ ΙΚΑ ΑΝΝΑ
1951-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Μαρτίου
2011 η ΙΚΑ ΑΝΝΑ ΦΟΥΦΑΣ.
Η κηδεία της έγινε στις 29 Μαρτίου 2011
στην εκκλησία των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου και η ταφή της έγινε στο
κοιμητήριο Valley View Memorial Gardens
Surrey.

μέχρι και τα τέλη του Απριλίου.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται
μια μεγάλη εκδήλωση που θα
γίνει στο Αμερικανικό Κογκρέσο
και παρελάσεις σε διάφορες
μεγαλουπόλεις, με πρώτες την
Νέα Υόρκη και την Βαλτιμόρη.
Αργότερα θα γίνουν παρελάσεις
στο Σικάγο, τον Άγιο Φραγκίσκο
και την Βοστώνη.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

Óôéò Ìðñéæüëåò, óôá ÐïõëåñéêÜ
êáé óôá ØÜñéá.
Äßíåé ìéá áñùìáôéêÞ ãåýóç.
Åßíáé öôéáãìÝíï áðü Ýìðåéñá
åëëçíéêÜ ÷Ýñéá.
Èá ôï âñåßôå óôïõò
áíôéðñïóþðïõò ìáò:

* NEPTUNE FOODS
* PARTHENON FOODS
* MEDITERRANEAN SPECALTY FOODS
* SAPUTO FOOD

Tel: 604-828-7252
4660 Hastings Street, Burnaby, B.C. V5C 2K5

Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Πλατίνι
Στην προεδρία της UEFA επανεξελέγη όπως
άλλωστε αναμένονταν ο Μισέλ Πλατινί. Ο
Γάλλος παράγοντας, ο οποίος βρίσκεται στο
συγκεκριμένο πόστο από το 2007, δεν είχε
αντίπαλο στις σημερινές αρχαιρεσίες και
ψηφίστηκε διά βοής στο Κογκρέσο της UEFA
στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να ανανεώσει για
δεύτερη τετραετία τη θητεία του.
Εν τω μεταξύ την καθιέρωση της κεντρικής
διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για
τις προκριματικές φάσεις των Ευρωπαϊκών
Πρωταθλήματων και των Παγκοσμίων
Κυπέλλων, ανακοίνωσε ο Μισέλ Πλατινί
κατά τη διάρκεια του κογκρέσου της UEFA.
Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα προκριματικά του EURO 2016 και ο πρόεδρος
της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ευελπιστεί ότι με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν οικονομικά οι
μικρότερες εθνικές ομοσπονδίες, που περιμένουν να κληρωθούν με κάποιο “μεγαθήριο” για να
εξασφαλίσουν κάποια καλά χρήματα από τηλεοπτική μετάδοση. «Τώρα θα μπορέσετε όλοι να
επικεντρωθείτε στο
ποδόσφαιρο, χωρίς
να ανησυχείτε
για την κλήρωση
και αν το
αποτέλεσμα θα σας
εξασφαλίσει ή όχι
καλύτερα έσοδα
από τηλεοπτικά
δικαιώματα»,
επισήμανε
ο Γάλλος,
ανακοινώνοντας
από το βήμα
του κογκρέσου
ότι έλαβε τις
απαραίτητες
υπογραφές
και από τις 53
ομοσπονδίες-μέλη
της UEFA.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
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