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Πάνω από 3,5 ώρες το συμβούλιο αρχηγών, μόνος συναινετικός ο Καρατζαφέρης

Έσκασε η φούσκα της
συναίνεσης στις επιταγές
του Μνημονίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ κ. STEPHEN HARPER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επαναδιαπραγμάτευση ζήτησε ο Σαμαράς, πόλεμο με τα μονοπώλια
η Παπαρήγα, προσφυγή στις κάλπες ο Τσίπρας

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 (Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)

Τη διάσταση απόψεων των πολιτικών αρχηγών, όσον αφορά στην
αντιμετώπιση της κρίσης, επιβεβαίωσε το συμβούλιο υπό τον
Κάρολο Παπούλια, με τη συμμετοχή των Γ. Παπανδρέου, Αντ.
Σαμαρά, Αλέκας Παπαρήγα, Γ. Καρατζαφέρη και Αλ. Τσίπρα. Η
σύσκεψη, που κράτησε τρεις και πλέον ώρες, πραγματοποιήθηκε
υπό τις πιέσεις που ασκεί η τρόικα, με το ΔΝΤ να μην αποκλείει το
ενδεχόμενο να «παγώσει» το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής
οικονομίας.
Από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς
ανέφερε πως έθεσε ως “ισχυρή βάση για τη συναίνεση” την
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Στο μέσον η Άννα Βίσση με την Μαρία Στασινοπούλου και τον
Πήτερ Κερασιώτη που την φιλοξένησαν στο Βανκούβερ.
(Βλέπετε περισσότερα στη σελίδες 2 και17)

Ο Πρωθυπουργός Καναδά κ. Stephen Harper και η σύζυγός του Laureen στην Ακρόπολη
Photo by Jason Ramson

35th Annual Gold Plate Dinner a smashing success
Vancouver, B.C.

By Jenny Siormanolakis

Hellenic Community Vancouver – Chairman Terry Sklavenitis and his committee did a phenomenal job of the Annual Gold Plate Dinner. The evening presented a plethora of cocktails and canapés, an amazing plentiful three course meal and then the exciting grand finale the reverse draw
for a Mercedes C250 automobile.
There was a definite buzz early
on in the evening, that set the
tone for the rest of the night,
with the attendance of Premier
Christie Clark who addressed
the crowd and also presented
Mr. Sklavenitis with a plaque
for his stewardship of the committee over the years. This years
funding has been earmarked for
funding of educational programs at the HCV. The VPD
Pipe Band, two screens showing
the Canucks Game and packed
room with sold out tables,
provided a great synergy for the
buzz in the air.
Also in attendance were notable
civic, provincial and federal
politicians. Newly re-elected
MP for Vancouver Quadra
Joyce Murray attended along
with her husband. Also attending was Suzanne Anton,
who the morning of had just
announced her candidacy for
Mayor in the upcoming civic
election, she is a current city
councillor with the NPA. Pre-

In front from right: Christie Clark, T. Sklavenitis with a plaque for
his stewardship of the committee, Suzanne Anton City of Vancouver
Councillor, and Anast. Maragos.

mier Clark, who is also the MLA
for the neighbouring Vancouver
Point Grey riding, stayed for a
good portion of the event, and
even made her way around the
room visiting with guest seated
at tables introducing herself to
many people and taking the time

to listen to people’s opinion on
the economy, trade initiatives,
grants, hst and the drinking and
driving laws hurting many Greek
restaurant owners/pub owners.
By the end of the night, with the
(Continued on page 10)
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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

ΚΑΘΕΤΑ

1. Το αποτέλεσμα της ζύγισης- Δόγμα της
Ινδικής θρησκείας
2. Νοητή ευθεία- Ξενική άρνηση
3. Εκεί αράζουν τα πλοία- Αρχικά
ασφαλιστικού ιδρύματος
4. Αρχικά εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνΩοειδές- Συνεχόμενα στο αλφάβητο
5. Κατάληξη αρσενικών ονομάτωνΚαλοκαιρινό παπούτσι με ξύλινο πέλμα
6. Ύπαρξη - Εύθραυστα αντικείμενα
7. Μαθηματικό σύμβολο- Σήκωμα- Μισό …
έπος
8. Υπάρχουν … και ανώμαλα- Σύντομη
φράση που χαρακτηρίζει το περιεχόμενo
του λόγου
9. Προσκαλεί- Ταιριάζει … με τη Σάρα

1. Τα νερά των ελών
2. Ικανές , προκομμένες- Ο αριθμός 88
3. Λεγόταν η Γερμανίδα ηθοποιός
Σνάιντερ- Επιφώνημα θρήνου και
σπαραγμού
4. Οικονομική και Νομισματική ΈνωσηΆλαλη … Τίνα- Λέγεται ο ηθοποιός
Πατσίνο
5. Τροφή ζώων- Βόλτα … νηπίων
6. Πρόσθετο βάρος πλοίου , έρμα
7. Επιστημονικά ο πελεκάνος
8. Υποθέτει- Φωνή κόκορα
9. Δοχείο λαδιού- Δύο έχει … η ΡιρίκαΔορυφόρο ι… του Π
10. Γίνεται και από πατάτα
11. Αλάτι (καθ.)- Πρόθεση … απογραφής

Άννα Βίσση
Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1957
στο χωριό Πύλα, το οποίο βρίσκεται κοντά
στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Ο πατέρας
της ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στη
Λάρνακα. Η Άννα είναι η δεύτερη από τις
τρεις κόρες της οικογένειας. Στην ηλικία
των έξι ετών ξεκίνησε να παρακολουθεί
μαθήματα χορού και πιάνου στο Εθνικό
Ωδείο Κύπρου.Την περίοδο αυτή έδινε
συναυλίες στην κυπριακή επαρχία
τραγουδώντας ενώ η αδερφή της, Λία,
έπαιζε πιάνο. Έτσι έγιναν γνωστές ως οι
“Αδερφές Βίσση”.
Το 1970, η δημοτικότητα της
δεκατριάχρονης Άννας Βίσση στην
Κύπρο μεγάλωσε, με τη συμμετοχή της
σε έναν τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό

όπου κέρδισε
το
πρώτο
βραβείο. Οι
παραπάνω
διακρίσεις
έπεισαν τους
γονείς της Άννας για το ταλέντο της. Έτσι
το 1973 με πρωτοβουλία της μητέρας
της, Σοφίας, ο Νέστορας έκλεισε το
μαγαζί του στην Κύπρο και ολόκληρη
η οικογένεια Βίσση μετακόμισε στην
Αθήνα.Τον Σεπτέμβριο του 1973 η
οικογένεια Βίσση έμενε στη συνοικία
της Κυψέλης. Η τότε 16 ετών Άννα
συνέχισε το Γυμνάσιο στην Αθήνα και
ηχογράφησε στη δισκογραφική εταιρεία
ΜΙΝΟΣ τα δύο πρώτα της τραγούδια,

έχοντας ήδη περάσει από ακρόαση και
υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία.
Το 1973 πραγματοποίησε την πρώτη της
δισκογραφική συμμετοχή. Συμμετείχε
μαζί με τον Γιάννη Καλατζή στο
τραγούδι “Λέγοντας και κλαίγοντας” σε
μουσική Βασίλη Δημητρίου και στίχους
του Μάνου Ελευθερίου.
Το 1977 πήρε μέρος στο 19ο Φεστιβάλ
Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, στις 15 και
16 Σεπτεμβρίου, και κέρδισε το πρώτο
βραβείο με το τραγούδι “Ας κάνουμε
απόψε μιαν αρχή” σε μουσική και στίχους
του Δώρου Γεωργιάδη.
Τον Μάιο του 1983 παντρεύτηκε με τον
Νίκο Καρβέλα. Το ζευγάρι πάντρεψε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου
γεννήθηκε η κόρη της Άννας Βίσση και
του Νίκου Καρβέλα, Σοφία.
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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.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.
Το 1992, Βίσση και Καρβέλας έδωσαν
ουσιαστικό τέλος στην έγγαμη συμβίωσή
τους,[20] συνέχισαν όμως να μένουν στο
ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται.
Την Πρωτοχρονιά του 2008, η Βίσση
έδωσε ανοιχτή συναυλία στη Λάρνακα
της Κύπρου. Στις 9 Δεκεμβρίου
2008, κυκλοφόρησε το άλμπουμ
Απαγορευμένο.
Τον
Σεπτέμβριο
του
2010,
ξανασυνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα
και κυκλοφόρησε το cd-σινγκλ Αγάπη
Είναι Εσύ με 3 νέα τραγούδια του
Καρβέλα, ενώ στις 17 Δεκεμβρίου του

ίδιου έτους κυκλοφόρησε το ομώνυμο
νέο άλμπουμ της, το οποίο έγινε χρυσό
σε τέσσερις εβδομάδες κυκλοφορίας.
Στις 27 Απριλίου 2011 έδωσε μία μεγάλη
φιλανθρωπική συναυλία στην Κύπρο.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου με τη
στήριξη του Ιδρύματος “Σοφία για τα
παιδιά” με στόχο να συγκεντρωθούν
χρήματα για την ανοικοδόμηση του
ορφανοτροφείου “Μακάριος” στην
Κένυα.Το Μάιο θα ξεκίνησε περιοδεία
στην Αμερική.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò

OPINION
Established 1988
Second Class Registration No. 40051132
Monthly Greek -Canadian newspaper published
every 1st week of each month by:
Gnome Publications Ltd
4111 Hastings Street, Box 345
Burnaby, B.C., Canada V5J 1Y5
Tel:604-435-4580 Fax: 604-435-7619
www.greekgnomi.com
E-mail:gnomi@shaw.ca
The views expressed by the correspondents
are not necessary those held by the “OPINION”.
Editor:Kostas Karatsikis
Yearly subscriptions rates:Delivery by mail in Canada $80.00
For Government, Public Offices and Associations and U.S.A
$100.00.

ADVERTISING
ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ
TOM KARAS

(CANADA) Tel:604-435-4580

For Subscription
GNOME PUBLICATIONS LTD
4111 Hastings Street, Box 345
Burnaby B.C.
CANADA V5C 6T7
6I7

ÓõíåñãÜôåò:

JENNY SIORMANOLAKIS Vancouver
TASO PAPASPYROS Photos,Vancouver

RANIA HATZIOANNOU Vancouver
GIANNIS ATHANASIOU
ANTONIS ANAKEFALOS

Coupon

(GREECE)
(GREECE)

MYRTO TSITSIOU (GREECE)

NAME:.................................................
.............................................................
STREET:..............................................
CITY:....................................................
PROVINCE or STATE:........................
POSTAL CODE...................................

3 Γνώμη

Ετελείωσαν με άριστη επιτυχία οι εργασίες
των Συνελεύσεων της Ιεράς Μητρόπολης

Ο Μητροπολίτης με μερικούς από τους Ιερείς που έλαβαν μέρος
στη Κληρικολαϊκή Συνέλευση.

Από τη Θ. Λειτουργία την Τετάρτη βράδυ 25/5, στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου.

Τελείωσαν οι εργασίες των
Συνελεύσεων της Ι. Μητρόπολης,
Κληρικολαϊκής Φιλοπτώχου και
Νεολαίας, με απόλυτη επιτυχία.
Έλαβαν μέρος περισσότεροι από
τριακόσιοι (300) σύνεδροι και
συζητήθηκαν όλα τα θέματα.
Ελήφθησαν οι αποφάσεις που
ήσαν απαραίτητες για την
πρόοδο της Εκκλησίας μας, της
Φιλοπτώχου και της Νεολαίας
στον Καναδά.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος, είχε
συζήτηση με τη Νεολαία, πολύ
ενδιαφέρουσα και απήντησε στις
ερωτήσεις τους.
Ο Εξοχώτατος Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κ. Ε.
Αγγελόπουλος συμμετείχε στις
εργασίες των Συνελεύσεων, στις
Θ. Λειτουργίες και στο επίσημο
δείπνο, όπου και ομίλησε με τα
πιο θερμά λόγια για το έργο και
την πρόοδο της Εκκλησίας μας
στον Καναδά.
Στο επίσημο δείπνο,
μεταξύ των επισήμων ήσαν:
ο Εξοχώτατος Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κ. Ε.
Αγγελόπουλος, ο Εντιμότατος
Υπουργός Μετανάστευσης κ.
J. Kenney, εκπροσωπώντας
τον Πρωθυπουργό κ. Stephen
Harper και ο Δήμαρχος Οττάβας
κ. Jim Watson. Και οι τρεις
ομίλησαν και επήνεσαν το έργο
της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον
Καναδά.
Στις Θ. Λειτουργίες
της Κυριακής και της Τετάρτης
στον Ι. Ναό Κοίμησης της
Θεοτόκου Οττάβας, προσήλθαν
όλοι οι Σύνεδροι και πάρα
πολλοί ευλαβείς Xριστιανοί
της περιοχής Οττάβας, ώστε να
υπάρχει συνωστισμός. Στην Θ.
Λειτουργία της Τετάρτης, την
οποία ετέλεσε ο Μητροπολίτης
Σωτήριος, έλαβαν μέρος και
τριαντατρείς (33) ιερείς.
Εξελέγησαν:
Νέο
Μητροπολιτικό
Συμβούλιο,
Νέο Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Φιλοπτώχου Αδελφότητας και το
Νέο Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Νεολαίας θα εκλεγεί πριν τη νέα
Εκκλησιαστική χρονιά.
Οι Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότης Οττάβας, ξεπέρασε τον
εαυτό της και οργάνωσε τα πάντα
«ευσχημόνως και κατά τάξιν».
Όλοι οι σύνεδροι εξέφρασαν τον
θαυμασμό τους για την άριστη
οργάνωση της Κοινότητας της
Οττάβας και την πρόοδό της.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
εκ μέρους όλων εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες
σε ολόκληρη την Κοινότητα και
ιδιαίτερα στον Ι. Προϊστάμενο
π. Α. Μιχαλόπουλο, στον
πρόεδρο κ. Κ. Καρακάση και την
Οργανωτική Επιτροπή.
Στην έναρξη των εργασιών
των Συνελεύσεων και στην λήξη
αλλά και σε πολλά άλλα σημεία

ενδιάμεσα, ο Μητροπολίτης
Σωτήριος μετέφερε προς όλους
την αγάπη, τις ευχές και τις
ευλογίες του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ.
Βαρθολομαίου.
Σε δηλώσεις τις οποίες έκαμε
ο Μητροπολίτης Σωτήριος προς
τα Μέσα Ενημέρωσης, προς το
τέλος των Συνελεύσεων είπε
και τα εξής: «Εκφράζω την
ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους
Συνέδρους οι οποίοι εργάστηκαν
τίμια, ειλικρινά και με πνεύμα
αρμονικής συνεργασίας και
χριστιανικής αγάπης. Εκφράζω
την ευγνωμοσύνη μου στην
Κοινότητα της Οττάβας και

σε όλους τους επισήμους
προσκεκλημένους μας. Ευλαβώς
υποβάλλω τα σέβη όλων μας
στον Παναγιώτατο Οικουμενικό
μας Πατριάρχη, που με πατρική
αγάπη παρακολουθεί και ευλογεί
την πορεία της Εκκλησίας μας
στον Καναδά. Ευγνωμονώ και
δοξολογώ τον Τρισάγιο Θεό
γιατί μας ευλόγησε με τέτοιες
επιτυχίες. Τον παρακαλώ να
μας βοηθεί να συνεχίζομε την
ανοδική πορεία της Εκκλησίας
μας στον Καναδά».

Γενική άποψη της Συνεδρίας της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης.

Το τραπέζι των επισήμων στο Μέγα Δείπνο.

Από το Γραφείο της Ιεράς
Μητρόπολης
26 Μαΐου 2011

Από τη Συνέλευση της Νεολαίας.

Αποστολή εκπαιδευτικών στα σχολεία
«Σωκράτης» & «Δημοσθένης» του
Μόντρεαλ για το έτος 2011 - 2012
Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

Ο ΆΑντιπρόεδρος της Βουλής, Γρηγόρης Νιώτης μετά από
επανειλημμένη επικοινωνία τόσο με τον Γενικό Πρόξενο
κ. Καφόπουλο όσο και τον πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας Μόντρεαλ, κ. Μπαλαμπάνο σχετικά με την
αποστολή εκπαιδευτικών
στα σχολεία «Σωκράτης»
και «Δημοσθένης» για το
έτος 2011 – 2012 έδειξε
για μια ακόμη φορά το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον του
για την ομογένεια και τη
σημαντική συμβολή των
2 αυτών σχολείων στην
Ελληνική Παιδεία.
Απευθύνθηκε
στην
αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κα Φώφη
Γεννηματά και υποστήριξε το αίτημα της Κοινότητας
για αποστολή τουλάχιστον πέντε νέων αποσπασμένων
εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι 3 δάσκαλοι με μισθό και
επιμίσθιο έχουν δηλώσει ότι θέλουν να επιστρέψουν στην
Ελλάδα και 4 συνταξιοδοτούνται.
Η Υπουργός κ. Γεννηματά, διαβεβαίωσε τον κ. Νιώτη ότι
είναι θετική για την απόσπαση των 5 εκπαιδευτικών και
έχει δρομολογήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Το Νέο Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.

PRESS CONFERENCE of the
16th IPRAS INTERNATIONAL CONGRESS
Wednesday 25 May 2011.
The International Confederation for Plastic, Reconstructive and
Aesthetic Surgery (IPRAS) and the Canadian Society of Plastic
Surgeons (CSPS), hold a Press Conference of the 16th International IPRAS Congress on Wednesday 25th of May at 11:30 a.m,
in the Meeting Room 13 of the Vancouver Convention Center.
The 16th International IPRAS Congress, hosted by the Canadian Society of Plastic Surgeons in Vancouver, constitutes a major event, with expected attendance of around 2000 specialists in
plastic surgery.
The Press Conference was an extraordinary opportunity to obtain
the latest updates on the developments and trends in plastic surgery, as well the extensive humanitarian work carried out worldwide by IPRAS members.
Key speakers at the press conference were: the General Secretary
of IPRAS Dr. Marita Eisenmann Klein (fat grafting) , the Deputy
General Secretary of IPRAS Dr. Brian Kinney (breast reconstruction), the Chairman of the Organizing Committee of the Vancouver Congress and Member of the Nominating Committee Dr. Donald Lalonde ( Hand Surgery), the Chairman of the Coordination
of the Humanitarian Project Committee Dr. Nelson Piccolo (Burn
Surgery), Dr. Yi Lin Cao, China Representative in the Executive
Committee (tissue engineering) and Dr.Andreas Yiakoumettis, IPRAS Parliamentarian (skin tumours).
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Ημέρα μνήμης και οργής η 19 Μαΐου 1919 Ελληνοαμερικανίδα με
Τα χρόνια της ανάπτυξης του Πόντου και λίγο μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την
τον πρόεδρο Obama
Άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς το 1461, ένα τμήμα του Ελληνισμού στο Πόντο, αν
και Μειονότητα, κατάφερε να αστικοποιηθεί και να κυριαρχήσει στην οικονομική σφαίρα της περιοχής
στο”Σημείο μηδέν”
κρατώντας αναλλοίωτη την ελληνική του συνείδηση...
Αυτή η οικονομική ανάπτυξη είχε ως θετικά αποτελέσματα τη δημογραφική και την πνευματική τους
άνοδο, καθώς υπολογίζεται ότι το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880
σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Σχολεία, τυπογραφεία, περιοδικά,
εφημερίδες, λέσχες και θέατρα ακμάζουν, τονίζοντας ακόμα περισσότερο το υψηλό πνευματικό επίπεδο
των Ελλήνων του Πόντου.
Το 1908 δημιουργείται το
κίνημα των Νεότουρκων
που περιθωριοποιεί τον
Σουλτάνο και γεμίζει με
φρούδες ελπίδες το λαό που
αναμένει μεταρρυθμιστικές
αλλαγές στο εσωτερικό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι Νεότουρκοι όμως,
όντας σκληροί εθνικιστές,
επωφελήθηκαν τα διαφορετικά
μέτωπα που απασχολούσαν
Ευρώπη και Ελλάδα κατά
τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο
και προχώρησαν σε
μαζικούς διωγμούς κατά των
χριστιανικών πληθυσμών
και σε άμεσο σχέδιο
εκτουρκισμού της περιοχής.
Με πρόσχημα την “εθνική
και κρατική ασφάλεια” της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναγκάζουν μέσω των “Ταγμάτων Εργασίας”
τους άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό να εργαστούν σε λατομεία, ορυχεία, στη διάνοιξη
δρόμων και κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Τα “Τάγματα Εργασίας” είχαν ως αποτέλεσμα, πολλαπλά
θύματα θανάτου εξαιτίας της πείνας, των κακουχιών και της αρρώστιας.
Μετά από τους κοινούς αγώνες και το αντάρτικο από Αρμενίους και Ελληνοπόντιους κατά των
δολοφονιών, των εξοριών και των πυρπολισμών των περιοχών τους, η Γενοκτονία των Αρμενίων
το 1916 συμβάλλει στην αποδυνάμωση του αγώνα, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον
Μουσταφά Κεμάλ να σχεδιάζουν την πλήρη εξολόθρευση των Ελλήνων του Πόντου.Στις 19 Μαΐου
1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια
φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του.
Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν
τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως τα θύματα άγγιξαν τις 350.000.Όσοι επέζησαν
από το τουρκικό σπαθί, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία και την Ελλάδα, συμβάλλοντας σε
μεγάλο βαθμό στην ανόρθωση του τότε απαρχαιομένου Ελληνικού κράτους.Στις 24 Φεβρουαρίου 1994,
έπειτα από χρόνια αποσιώπηση διακρατικών συμφερόντων, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα
την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η
Διεθνής Ένωση Επιστημόνων Μελέτης της Γενοκτονίας και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, το 2007 και
το 2010 αντίστοιχα, υιοθέτησαν την ίδια θέση αναγνωρίζοντας την εγκληματική γενόκτονία κατά των
Ελλήνων του Πόντου.
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας τους, 92 χρόνια μετά, οι Ελληνοπόντιοι απαιτούν
η 19η Μαΐου να θεσπιστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Κεμαλισμού, να
αναγνωριστεί επίσημα ως εγκληματική πράξη από την Τουρκική κυβέρνηση και να προστατευτούν
άμεσα τα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία του Πόντου.

Η Προεδρική φρουρά φόρεσε ποντιακά ! ! !
Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Τιμώντας τη θλιβερή επέτειο της
Ποντιακής Γενοκτονίας, για πρώτη
φορά Εύζωνοι της Προεδρικής
Φρουράς,
εμφανίστηκαν
στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
ντυμένοι με ποντιακές στολές,
έχοντας
το
Εθνόσημο
στο
χαρακτηριστικό μαύρο κεφαλόδεσμο
(πασλούκ).

Οι
Εύζωνοι
απέσπασαν
το
χειροκρότημα και τα επιφωνήματα
του συγκεντρωμένου πλήθους,
τόσο από δήμους της Αττικής όσο
και της υπόλοιπης νότιας Ελλάδας,
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση
μνήμης για τα 353.000 θύματα της
Γενοκτονίας από τα τουρκικά στίφη
μετά το 1914.
Στην
εκδήλωση,
που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

Ελλάδας
(ΠΟΕ)
χαιρετισμό
απηύθυνε μεταξύ άλλων και ο
πρώην ομογενής βουλευτής στο
σουηδικό κοινοβούλιο, κ.Νίκος
Παπαδόπουλος, που
το 2010
πρωτοστάτησε για την αναγνώριση
της ποντιακής γενοκτονίας από την
Στοκχόλμη, προκαλώντας την οργή
της Άγκυρας.

Μετά την κατάθεση στεφάνων και
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
από την φιλαρμονική του δήμου
Αθηναίων, ακολούθησε πορεία
προς την Πρεσβεία της Τουρκίας
στην οδό Ρηγίλλης, όπου ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν
τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν
την είσοδο και να παραδώσουν
ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το γεγονός
αυτό προκάλεσε την αντίδραση
του πλήθους, με τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων

Νοτίου Ελλάδας και Νήσων της
ΠΟΕ, κ. Γεώργιο Βαρυθυμιάδη, να
καταγγείλει δημόσια το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν
στην πλατεία Συντάγματος, με
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα,
απο
Πόντιους μουσικούς.
Η γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και
εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών
πληθυσμών στην περιοχή του
Πόντου που πραγματοποιήθηκαν
από το κίνημα των Νεότουρκων
κατά την περίοδο 1914-1923.
Από
το
ειδεχθές
έγκλημα
υπολογίζεται πως έχασαν τη ζωή
τους περίπου 353.000 Έλληνες.
Ωστόσο, οι επιζώντες κατέφυγαν
στον Άνω Πόντο (στην ΕΣΣΔ) και
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
το 1922, στην Ελλάδα. Τα γεγονότα
αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως
γενοκτονία από την Ελλάδα, την
Αυστραλία, την Κύπρο και την
Σουηδία, αλλά και από διεθνείς
οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση
Μελετητών Γενοκτονιών.
Οι Πόντιοι της Αμερικής τίμησαν την
επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας
Ο χρόνος δεν είναι ικανός να
διαγράψει από τη μνήμη μας τη
«δική μας ιστορία» και το «δικό μας
δράμα» τόνισαν οι ομιλητές στις
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από
ποντιακούς ομογενειακούς φορείς

ΠΈΜΠΤΗ, 5 ΜΑΪ ́ΟΥ 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Ανθούλα Κατσιματίδη ήταν
ανάμεσα σε μερικούς συγγενείς θυμάτων της τρομοκρατικής
επίθεσης στους δίδυμους πύργους που προσκαλέστηκαν από τον
Αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα, στη σημερινή συνάντηση
που είχαν μαζί του στο “Σημείο Μηδέν” του Παγκόσμιου Κέντρου
Εμπορίου, στο Μανχάταν. Ο πρόεδρος Ομπάμα, σε μια συμβολική
κίνηση με αφορμή την πρόσφατη εξόντωση του ηγέτη της Αλ
Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν, επισκέφθηκε τον χώρο όπου την 11η
Σεπτεμβρίου 2001 έχασαν τη ζωή τους 2.982 άνθρωποι, μεταξύ
των οποίων και 34 άτομα ελληνικής καταγωγής. Πριν μεταβεί στο
“Σημείο Μηδέν”, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε επίσης τον
πυροσβεστικό σταθμό 54 στο κεντρικό Μανχάταν, το οποίο εκείνη
τη μέρα έχασε 15 μέλη.

Η κ. Κατσιματίδη, της οποίας είχε σκοτωθεί ο 31χρονος αδελφός
της Γιάννης, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού
Μνημείου και Μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου, που ανεγείρεται
στο “Σημείο Μηδέν.

για να τιμηθεί η «μαύρη επέτειος»
της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν
σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων
Πολιτειών και κορυφώθηκαν με την
έπαρση των σημαιών της Ελλάδας
και του Πόντου στην περιοχή
«Μπόουλινγκ Γκριν» του Μανχάταν,
καθώς και με μεγάλη συγκέντρωση
στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής της
Παναγίας Σουμελά, στην πολιτεία
Νιου Τζέρσεϊ. Συνδιοργανωτές ήταν
η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ
και Καναδά και το Ιερό Ίδρυμα
Παναγία Σουμελά, σε συνεργασία με
ποντιακά σωματεία. Στο παρεκκλήσι
τελέστηκε θεία λειτουργία και
έγινε
επιμνημόσυνη
δέηση
χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελου.
«Η λήθη ποτέ δεν βοηθά στην
αδελφοποίηση και την προσέγγιση
των λαών και των εθνών», τόνισε
ο πρόεδρος της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας,
Δημήτρης
Μολοχίδης, επισημαίνοντας ότι
«στις 19 Μαΐου, συμπληρώθηκαν
92 χρόνια από την απόβαση του
Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμψούντα
και το ξεκίνημα της δεύτερης φάσης
της Ποντιακής Γενοκτονίας. Είναι
σημαντικό, να μην ξεχνάμε μια
τέτοια ημέρα. Είναι σημαντικό, κάθε
μέρα να αναλογιζόμαστε το χρέος
που μας βαραίνει. Είναι σημαντικό,
να γνωρίζουν οι λαοί την ιστορία
τους. Και η ιστορία του Ποντιακού
Ελληνισμού αποτελεί κομμάτι της
ιστορικής διαδρομής των Ελλήνων».
Εκ μέρους της Ποντιακής Νεολαίας,
η Λουίζα Μολοχίδη διάβασε ένα
ποίημα της Βασιλικής Τσανακτσίδου
για την ιστορία και την παράδοση
του Πόντου. Στη συνέχεια, έγινε
κατάθεση στεφάνων από τον
πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη Ευάγγελο Κυριακόπουλο,
τη γενική πρόξενο της Κύπρου
Κούλα Σοφιανού, τον στρατιωτικό
ακόλουθο, συνταγματάρχη Χρήστο

Μεσαρετζίδη και τα ηγετικά στελέχη
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
και ποντιακών συλλόγων Αμερικής,
Ηλία Τσεκερίδη (πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Νέας Υόρκης), Πάνο Σταυριανίδη
(αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών
Σωματείων
Νέας
Ιερσέης),
Γεώργιο
Τσιλφίδη,
Ιφιγένεια Παυλίδου-Οικονόμου και
Στέφανο Αμανατίδη.
Η «Γιαγιά του Πόντου», όπως έχει
γίνει πια γνωστή η Σάνο Χάλο,
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του
προέδρου του Ιερού Ιδρύματος,
Δρ. Χαράλαμπου Βασιλειάδη. Η
102χρονη κ. Χάλο συνοδευόταν από
την κόρη της, Θία Χάλο, η οποία
έγραψε την ιστορία της μητέρας
της στο βιβλίο «Ούτε καν το όνομά
μου».
Ακολούθησε πολιτιστικό πρόγραμμα
στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Ιδρύματος. Ο Δρ. Βασιλειάδης
ανέφερε ότι «η τελευταία πράξη
κάθε Γενοκτονίας είναι ή άρνηση και
η λήθη της. Εμείς θυμόμαστε, τιμάμε
και συνάμα διεκδικούμε αναγνώριση
και δικαίωση. Η διασφάλιση της
ελευθερίας, της ασφάλειας και
της ευημερίας όλων των λαών
είναι χρέος κάθε σύγχρονης και
πολιτισμένης κοινωνίας».
Ακολούθησε η παρουσίαση από
τη γυναικεία ένωση του συλλόγου
«Πόντος» των αποτελεσμάτων
έρευνας με θέμα «Η γιαγιά
πρόσφυγας, η μάνα μετανάστρια».
Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις
από ηλικιωμένες γυναίκες που
μετανάστευσαν στην Αμερική ως
νύφες, κατά τις δεκαετίες του 1930,
ʼ60 και ʼ70. Για τα σημαντικά
στοιχεία της έρευνας μίλησαν η
Ιωάννα Τσιλφίδου, η Βασιλική
Τσανακτίδου και η Παρθένα
Καλογερίδου, καθώς επίσης και
η βιολόγος ερευνήτρια Δρ. Ελένη
Κοτανίδο
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ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Την Κυριακή 15 Μαϊου 2011 η Οργάνωση της ΑΧΕΠΑ τέλεσε δέηση για την ευημερία των μελών της στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου, όπου παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Καναδά κ. Νίκος Αρουτζίδης, πρόεδρος της εταιρείας NA
Engineering Associates Inc., κάτοικος του Strantford Ontario, και υπερέτησε σε διάφορες επιτροπές στην εκκλησία της Αγίας
Τριάδας στο London Ontario.
Την Κυριακή αυτή συνέπεσαν και άλλες εκδηλώσεις με αποτέλεσμα το Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ να μην έχει την επιτυχία που
θα έπρεπε να είχε. Σε μια μικρή αίθουσα Ο Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Βρετανικής Κολομβίας κ. Πωλ Μιχαήλ, με τον Πρόεδρο
της ΑΧΕΠΑ Καναδά κ. Νίκο Αρουτζίδη, συνέχισαν το συνέδριο με την παρουσία αντιπροσώπων των τμημάτων Μπούρναμπη,
Βανκούβερ, Βικτόρια και Θυγατέρες της Πηνελόπης. Με προσοχή οι παρευρεθέντες παρακολούθησαν ένα μικρό Βίντεο από
τις ενέργειες της Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ Καναδά και Αμερικής, που παρουσίασε ο Πρόεδρος Καναδά κ Νίκος Αρουτζίδης, και
παρακάλεσε όλους να παρευρεθούν στο 89τη Ετήσιο Συνέδριο της οικογένειας της ΑΧΕΠΑ το οποίο θα γίνει στις 18 μέχρι 24
Ιουλίου 2011
στο Μιάμι.
Με το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου μερικά μέλη με τον Πρόεδρο Καναδά δείπνησαν σε παραθαλάσιο εστιατόριο του
Βανκούβερ.

Μερικά στιγμιότυπα από το συνέδριο και τα μέλη της ΑΧΕΠΑ B.K.

Αριστερά:
Διακρίνονται
αξιωματούχοι της ΑΧΕΠΑ
στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου, όπου και
εψάλει δέηση για τα μέλη
της οργάνωσης.

Από αριστερά: Ο κ. Πώλ Μιχαήλ Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Β.Κ., η επίτιμος
Πρόξενος Κύπρου κα Τασούλα Μπέργκρεν και ο κ. Νίκος Αρουτζίδης, Πρόεδρος
της ΑΧΕΠΑ Καναδά.
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Kokoras Krasatos (Rooster in Wine
Sauce)
~ Ingredients:
~ 1 package
macaroni
N5
~ A cock
in portions
(about 2
pounds)
~ A cup of
red dry wine
~ 1/2 cup
olive oil
~ 2 cans
tomatoes in juice
~ 4 fresh ripe tomatoes peeled and graded
~ 1 onion finely chopped
~ 2 cloves garlic grated
~ 1 cinnamon stick
~ 4-5 pepper corns
~ 2 bay leaves
~ A pinch of sugar
~ 1 cup of grated cheese (mizithra)
~ Salt to taste
Kerkiraiki Pastitsatha
Is the same as Rooster in Wine
Sauce but adding 1-2 more onions
and no bay leaves.
Directions
~ Wash the rooster under plenty of running
water and cut in serving pieces.
~ Pour the olive oil in a pan, heat up and
sauté the portions of the meat well on all
sides.
~ Add the garlic and chopped onion and give
them a turn or two.
~ Add the wine, wait for 3-4 minutes for the
alcohol to evaporate; otherwise
~ Sprinkle the pasta with some
the food will be a little bitter.
olive oil and mix well.
~ Then add all the spices and
~ Serve pasta in individual
herbs, add the can tomatoes,
plates or in a platter.
fresh tomatoes, and 1 cup of hot
~ Sprinkle with some grated
water or until it covers the meat. cheese.
~ Stir all ingredients to mix well. ~ Serve rooster serving pieces
~ Cover the pan with a lid and
with the sauce in a separate
simmer for 1 1/2 - 2 hours on
plate.
low heat to thicken the sauce.
~ Serve some dry grated cheese
~ Boil pasta in abundant salted
on the side.
water and drain.
~ Good luck and bon appétit.

Lazania me Melitzanes (Lamb and Eggplant Lasagna)
~ Ingredients:
~ 2 pounds of eggplants
~ Olive oil for brushing
~ Meat sauce Ingredients:
~ 2 large onions finely chopped
~ 3 garlic cloves minced or grated
~ 2 tbsp of olive oil
~ 1 1/2 pounds of ground lamb
~ 1 28-32 ounce can whole tomatoes with juice
~ 2 tbsp of tomato paste
~ 1 tsp of cinnamon
~ 1/8 tsp of ground allspice
~ White sauce Ingredients:
~ 1/2 a stick of unsalted butter
~ 5 tbsp of all-purpose flour
~ 4 cups of milk
~ 1 large egg, lightly beaten
~ 8 ounce feta cheese crumbled
(about 1 1/2 cups)
~ Twelve 7X3 1/2 inch sheets dry
lasagna pasta
~ Wash and cut eggplant lengthwise into 1/3 inch thick slices and

sprinkle with salt on both sides.
~ Arrange eggplant in a large
strainer, weight it with a heavy
bowl and drain for about an hour.
~ Remove the eggplants from the
strainer and pat dry.

~ Add the minced lamb and cook
for about 3 minutes, stirring to
break it up until it is no longer
pink.
~ Stir in remaining meat sauce
ingredients, salt and pepper to
taste and simmer, uncovered for
about 30 minutes
~ In the meantime you can make
white sauce while meat sauce is
getting ready.
~ In a heavy saucepan melt the
butter over moderately low heat
and whisk in flour until smooth
~ Whisk in the milk, add salt
and pepper to taste and simmer,
whisking constantly for about 5
minutes or until it thickens.
~ Remove from the heat and
whisk in the egg (lightly beaten).
~ Place the sauce pan back on the
heat and whisking vigorously,
simmer sauce for about 1 minute.
~ Preheat oven to 375°F (see
conversions).
~ Pour 1 cup of meat sauce into
a13X9X2 inches baking dish,
and spread it out (sauce will not
cover bottom completely)
~ Lay 3 lasagna sheets over the
meat sauce making sure they do
not touch each other.

~ Spread about 1 1/2 cups of meat
sauce over the lasagna sheets and
arrange 1 layer of broiled eggplant on top.
~ Gently spread about 1/2 a cup
of white sauce over eggplant and
sprinkle with about 1/3 cup of
crumbled feta cheese.
~ Make 2 more layers in same
manner beginning and ending
with pasta.
~ Spread remaining white sauce
evenly over the top of the pasta
layer, making sure pasta is completely covered and sprinkle with
the remaining feta cheese.
~ Cover the baking dish tightly with aluminum foil, tenting
slightly to prevent foil from
touching the top layer and bake
in a preheated oven at 375 degrees Fahrenheit (see conversions) for about 30 minutes.
~ Remove the aluminum foil and
bake lasagna for about 10 more
minutes or until the top is bubbling and it has the golden brown
color.
~ Remove from the oven let lasagna stand for about 5 minutes,
cut in serving pieces and serve.
~ Good luck and bon appétit.

Barbounia Savoro (Red Mullet in
Savory Sauce)
~ Ingredients:

in the flour in order for your mixture to be a little liquidly. Not too
liquidly and not too stiff.
~ Heat up enough oil for frying.
~ Take one piece of Baccaliaro at
a time; place it in the flour mixture making sure there is flour
mixture all over it.
~ One piece at a time place it in
your hot oil and fry on all sites
until golden brown.
~ Serve hot with a Greek Salad or
chorta vrasta (boiled greens like
spinach, rapini…etc)
~ Baccaliaros usually is accompanied by Skorthalia.
~ Baccaliaros can also be eaten
cold.
~ Good luck and Bon Appétit.

Calamaria me Kritharaki
(Squid with Orzo)
~ Ingredients:
~ 1 kilo of fresh squid
~ 2 medium size onions finely
chopped
~ 4 tbsp of olive oil
~ 1 cup of sweet white wine
~ 2 bay leaves
~ 1/2 a tsp of dry mint
~ 2 cups of Kritharaki (orzo)
~ Salt and pepper to taste
~ Parsley Pesto
Ingredients:
~ 2 cups of parley leaves
~ 1/2 a cup of olive oil
~ 3 cloves of garlic finely
chopped
~ 1/2 a cup of pine nuts
~ 1 tsp of sugar
~ Salt and pepper to taste

~ 1 kilo of small fish (red
mullet)
~ 1 cup of corn oil
~ 1/2 a cup of olive oil
~ Juice of 1 lemon
~ 1 cup of wine vinegar
~ 2 cups of cold water
~ 3 garlic cloves finely
chopped
~ 1 tsp of sugar
~ 1 spring of rosemary
~ 1 1/2 cup of flour
~ Salt and pepper to taste

Directions

Directions
~ Clean and wash the fish under plenty of running water, drain and
place in a platter side by side.
~ Pour the lemon juice over the fish and set aside for about 1/2 an
hour.
~ Place half of the flour in a deep bowl, salt and pepper to taste and
mix well.
~ Taking one fish at a time, coat with the flour mixture.
~ In a frying pan, pour the two kinds of oil and heat up.
~ Fry the fish on both sides until golden brown and place them in a
clean platter side by side.
~ Strain the frying oil through a fine sieve and put back in a clean
frying pan.
~ Heat the oil up and add the chopped garlic and sauté until is golden.
~ Add the remaining flour a little bit at a time and stir until is dissolved.
~ Add the vinegar, sugar, rosemary, water and stir until it becomes a
soft paste.
~ Remove the rosemary and pour over the fish making sure it is covered.
~ Allow time to cool down and place in the refrigerator until the paste
becomes thicker.
~ Psari Savoro in this recipe is served cold and it can be used as a side
dish or as an appetizer.
~ Good luck and bon appétit.

Baccaliaros Tiganitos (Fried Dried Cod)
~ Ingredients:
~ Set broiler rack so that eggplant
will be about 4 inches from the
heat and preheat broiler.
~ Arrange eggplant in one layer
in oiled shallow baking pans and
brush with oil.
~ Broil eggplants about 3 minutes
on each side until golden brown.

~ 1 kilo Bacaliaro
(Dried Cod)
~ 1/2 cups of flour
~ 1 tsp of yeast
~ 1 egg
~ Olive oil for frying
~ 1/2 tsp of salt
~ Pepper to taste

~ Make meat sauce:
~ In a large heavy non-stick frying pan sauté the onions and
garlic in olive oil over moderate
heat, stirring, until translucent.

Directions
~ Cut your Baccaliaro in small
pieces and remove the skin.
~ Place it in a large bowl with

plenty of water to
cover it.
~ Leave it in the water overnight, changing the water 2-3
times.
~ Debone your Baccaliaro and
place in a strainer to dry.
~ Place the flour in another bowl,
add the yeast and salt and mix
well.
~ Add the egg and enough water

~ Clean and wash the squid.
~ Cut the squid in rings (about
1/2 inch thick) and at the same
time the tentacles in small
pieces.
~ Heat up the olive oil in a pan
and sauté the chopped onions.
~ As soon as the onions are
sautéed add the squid (including
the tentacles).
~ We fry the squid on all sides
and we add the wine, bay leaves,
mint, salt and pepper.
~ Add 3 cups of hot water the
Kritharaki (Orzo) and cook for
about 25 minutes on medium
heat stirring periodically to prevent from sticking to the bottom
of the pan.
~ In the meantime we prepare
the parsley pesto.
~ Place all ingredients for the
pesto in a blender and blend
until at the end you have some
kind of cream.
~ After the orzo is cooked add
the pesto cream and stir well to
mix with the rest of the food.
~ Cook for about another 5-6
minutes on low heat.
~ Remove from the heat, place
in a platter or directly into plates
and serve.
~ It can be served hot or cold.
~ Good luck and enjoy.
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PRIME MINISTER HARPER
TO PARTICIPATE IN G-8
DEAUVILLE SUMMIT AND
MAKE OFFICIAL VISIT TO
GREECE
OTTAWA – Prime Minister Stephen Harper today announced that he will travel to France to participate
in the G-8 Deauville Summit from May 26 to 27, 2011. Following the Summit, the Prime Minister will
travel to Greece for a bilateral visit on May 28 and 29, 2011.
“It is critical for leaders of G-8 countries to meet annually to develop concerted approaches to pressing
international issues,” said Prime Minister Harper. “I look forward to working with other G-8 members
on the situation in the Middle East and North Africa, global peace and security challenges, the G-8
Partnership with Africa, and G-8 Accountability. I also look forward to discussing continued progress
on Canada’s Muskoka Initiative on Maternal, Newborn and Child Health, including the important work
being accomplished by the UN Commission on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health, which President Kikwete of Tanzania and I co-chaired.”
The G-8 Summit brings together the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the
United Kingdom and the United States. The European Union also participates and is represented by the
President of the European Council and the President of the European Commission. France is Chair of
the G-8 in 2011.

While in Greece, Prime Minister Harper will meet with Prime Minister George Papandreou to discuss bilateral, regional and global issues, including two-way trade and investment, and international
economic and security issues. He will also meet with the business community and visit a number of
historic sites.
“Canada and Greece enjoy excellent bilateral relations strengthened by over 243,000 Canadians of
Greek descent,” said the Prime Minister. “I look forward to exploring ways to further develop the very
strong people-to-people ties that exist between our countries and to further develop our excellent political, cultural and economic relationship.”

Premier Christy Clark announces new affordable housing
Vancouver - Premier Christy Clark today announced the Province will contribute $6.7 million to build 30 new housing units at 8th
Avenue and Vine Street in Vancouver that will offer seniors and people with physical disabilities a safe, accessible and affordable
place to call home.
“For a senior or someone with special needs, the security of a comfortable home and a welcoming community are key components to a healthy and happy lifestyle,” said Premier Christy Clark. “We want to help people live independently and remain in the
communities they helped build and where they have put down roots.”
The government will provide a Provincial Infrastructure Grant of $4.5 million through the Seniors’ Rental Housing initiative, as
well as the land valued at $2.2 million for 20 apartments for independent single seniors and 10 apartments for people with physical
disabilities. The City of Vancouver will waive development cost charges estimated at $244,000.
“Seniors are an important part of our community and it is crucial that we recognize their housing needs at a time when affordability is a major issue in our city,” said Vancouver Mayor Gregor Robertson. “These 30 new units represent an important addition
to the housing stock in Vancouver and will offer seniors a new place to call home where they can continue to
live independently.”
The project site, located at 2304 West 8th Avenue in Vancouver, will be a four-storey wood frame building with one level of
underground parking. The building will provide 30 apartments, including 10 wheelchair-accessible apartments designed for people
with physical disabilities. A seniors’ resource centre will also be provided at this development and will be
operated by Kits Neighbourhood House Association (KNHA). KNHA will also manage and operate the building in partnership
with BC Paraplegic Association.
“This project will meet the housing needs of seniors well into the future,” said Catherine Leach, executive director, Kits Neighbourhood House. “We are also looking forward to the opening of the onsite seniors’ resource centre which will provide one stop
access to resources and information for seniors living in the community as well as for the tenants at 8th and Vine. We believe that
this project is an invaluable contribution to this community, providing opportunities for seniors to age within their community
close to the friends, and services they have been accessing for decades.”
“Access to accessible accommodation has been a top priority for British Columbians with spinal cord injury and related physical disabilities since the day the BC PA began providing services 54 years ago,” said Chris McBride, executive director, BC
Paraplegic Association. “Our partnership with the Province and Kits Neighbourhood House will allow us to provide 10
comfortable homes that are specifically designed to meet the needs of people with physical disabilities.”

Canadian Prime Minister Invites
AHEPA Canadian President on
Delegation to Greece
WASHINGTON, DC— The Right Honorable Stephen Harper,
prime minister of Canada, has invited AHEPA Canadian President Nick Aroutzidis to participate on his official delegation to the
Hellenic Republic on May 28 and 29, 2011, announced Supreme
President Nicholas A. Karacostas. Aroutzidis has accepted Prime
Minister Harper’s invitation.
“This is the first time an AHEPA Canadian President was asked
to participate on such a delegation,” Aroutzidis said. “It is a great
honor for AHEPA Canada, and for me personally, to participate.
The invitation is a testament to the myriad of contributions the
AHEPA Family in Canada makes to our communities on a consistent basis.”
AHEPA Canada was organized in 1928 with its first chapter chartered in Toronto. Among the many accomplishments of the AHEPA Family of Canada include the recent fulfillment of a $250,000
pledge to the Shriners Hospital for Children. In 2003, The Canada
Post Corporation issued a commemorative postage stamp in honor
of AHEPA’s 75-year history in Canada.
“We are proud of the charitable and philanthropic work of the
AHEPA Family of Canada,” said Karacostas. “We congratulate
them on this tremendous honor. We are confident Nick will be an
outstanding representative of the Greek Canadian community, and
he will be an asset to the delegation.”
The American Hellenic Educational Progressive Association
(AHEPA) is a leading membership-based association for the millions of American citizens of Greek heritage and Philhellenes.
Founded in 1922 in Atlanta, Georgia, to protect individuals from the
evils of bigotry and discrimination, AHEPA is the largest and oldest
grassroots association of American citizens of Greek heritage and
Philhellenes with more than 400 chapters across the United States,
Canada, Greece and Cyprus. The mission of AHEPA is to promote
the ancient Greek ideals of Education, Philanthropy, Civic Responsibility, and Family and Individual Excellence through community
service and volunteerism.
For instant information about AHEPA Canada, please visit www.
ahepacanada.org. For more information, please visit www.ahepa.
org.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στην επίσημη
συνοδεία του Πρωθυπουργού του Καναδά
κ. Stephen Harper στην Ελλάδα
Ο εξοχώτατος Πρωθυπουργός του Καναδά κ. Stephen Harper θα
επισκεφθεί επισήμως την Ελλάδα στις 28 - 29 Μαϊου, 2011. Εζήτησε από
τον Μητροπολίτη Σωτήριο να είναι μέλος της επίσημης συνοδείας του. Ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σωτήριος απεδέχθη την πρόσκληση αυτή
και εδήλωσε: «Το να είμαι στη συνοδεία του Πρωθυπουργού μας στην
επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο τιμή για μένα, αλλά για
όλους τους Ελληνορθοδόξους του Καναδά. Εκ μέρους όλων, ευχαριστώ τον
κ. Πρωθυπουργό για την τιμή».
Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
20 Μαΐου 2011
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ÁèëçôéêÜ
Αγώνες το κατακαλόκαιρο...

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για Παναθηναϊκό,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό Βόλου

Νίκησε 3-1 τη Γιουνάιτεντ
Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε
στον «θρόνο» με τ’ αστέρια

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Είναι η κορυφαία ομάδα της
Ευρώπης, είναι η κορυφαία ομάδα
του κόσμου! Αυτή η Μπαρτσελόνα
θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις
μνήμες μας. Υπέταξε με 3-1 την
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό
του «Γουέμπλεϊ» και πανηγύρισε το
τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της
ιστορίας της. Πέδρο, Μέσι, Βίγια τα
γκολ των πρωταθλητών Ευρώπης.

σημασία, διότι επετεύχθη απέναντι
στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μια
ομάδα κορυφαίου επιπέδου, που
δύο φορές σταμάτησε ένα βήμα
πριν το τρόπαιο, διότι βρήκε στο
δρόμο της την Μπάρτσα. Καμία
άλλη δεν μπόρεσε να την υποτάξει
τόσο το 2009 όσο και φέτος! Μόνο η
Μπάρτσα. Και αυτό κάτι σημαίνει…
Ο Σερ Αλεξ έλεγε πριν τον τελικό,

Η Γιουνάιτεντ όμως απέδειξε πως
μία φάση της αρκεί για να κάνει τη
ζημιά. Πίεση ψηλά σε πλάγιο του
αντιπάλου, κλέψιμο της μπάλας
και γκολ από τον Ρούνεϊ μετά από
πάσα του αγέραστου Γκιγκς, ο
οποίος πάντως ξεκίνησε από θέση
οφσάιντ. Αυτό το τέρμα έδωσε άλλο
ενδιαφέρον στον τελικό, καθώς προς
στιγμήν η Γιουνάιτεντ έδειξε ικανή
να αμφισβητήσει την ανωτερότητα
της Μπάρτσα.

Οι Πράσινοι πανηγυρίζουν την πρωτιά στα πλέι-οφ
Οι Πράσινοι πανηγυρίζουν την πρωτιά στα πλέι-οφ (Φωτογραφία: Intime )

Αθήνα
Με την ολοκλήρωση των πλέι οφ έγιναν γνωστά και τα ευρωπαϊκά
εισιτήρια για τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό Βόλου. Ο
Παναθηναϊκός, τερματίζοντας στην πρώτη θέση, εξασφάλισε τη συμμετοχή
του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Η ΑΕΚ ως
Κυπελλούχος Ελλάδας θα παίξει στα πλέι οφ του Europa League, ο ΠΑΟΚ
θα παίξει στον 3ο και ο Ολυμπιακός Βόλου στον 2ο προκριματικό γύρο.
Αναλυτικά, πώς μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και πότε ξεκινούν οι
υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων.
Ο Παναθηναϊκός θα μετάσχει στο ταμπλό των μη πρωταθλητών και η
κλήρωση, από την οποία θα μάθει τον αντίπαλό του, θα πραγματοποιηθεί
στις 15 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 26/27
Ιουλίου και ο επαναληπτικός για τις 2/3 Αυγούστου. Εάν καταφέρει να
προκριθεί θα κληθεί να δώσει άλλον ένα προκριματικό (πλέι οφ) για να
βρεθεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
Η ΑΕΚ από την πλευρά της, ως κυπελλούχους, ρίχνεται στη μάχη τον
Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 18 και 25 του μηνός. Ξεκινά από τα πλέι
οφ, επομένως αν προκριθεί θα μπει στους ομίλους του Europa League. Η
κλήρωση για τον αντίπαλο της θα διεξαχθεί στις 5 Αυγούστου.
Ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα παραπάνω εμπόδιο να υπερκεράσει, διότι θα
κληθεί να αγωνιστεί από τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Τον
αντίπαλό του θα τον μάθει στις 15 Ιουλίου, ενώ τους αγώνες του θα τους
δώσει στις 15/7 και 4/8 αντίστοιχα.

Το σύνθημα που περιγράφει την
ιστορία της τα λέει όλα… «κάτι
περισσότερο από μία ομάδα»! Η
Μπαρτσελόνα δεν είναι απλά μια
ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι σαφώς
πολλά παραπάνω. Πολλοί είναι
δύσπιστοι με το σήμερα και άλλοι
προσκολλημένοι στο παρελθόν. Σε
κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο
σύνολο σαν του Πεπ Γκουαρντιόλα
δύσκολα υπήρξε ή θα υπάρξει
ξανά στον πλανήτη. Ολοι μας,
είμαστε τυχεροί, που βλέπουμε
αυτά τα «μαγικά-μικροσκοπικά»
ανθρωπάκια,
όπως
αποκαλούν
κατά κόρων τους Τσάβι, Ινιέστα,
Μέσι, Βίγια, για να μας γεμίζουν
με ποδοσφαιρικές στιγμές που θα
έχουμε να διηγούμαστε στο μέλλον.

ότι αυτή τη φορά οι παίκτες του
είναι πιο έτοιμοι από το 2009.
Και στα πρώτα δέκα λεπτά του
τελικού, έμοιαζε να δικαιώνεται.
Με σκυλίσιο τρέξιμο, επιχείρησε
να αιφνιδιάσει τους Μπλαουκράνα
και ήταν η πρώτη που απείλησε με
τον Ρούνεϊ. Ωστόσο, οι Καταλανοί
ξεπερνώντας το αρχικό μούδιασμα,
άρχιζαν να εμφανίζουν το γνωστό
τους πρόσωπο. Δηλαδή, διαδοχικές
εναλλαγές της μπάλας, συντριπτική
κατοχή και ευφάνταστες ενέργειες
στην επίθεση. Ο Μέσι προειδοποίησε
δις, ο Βίγια άλλες τόσες και τελικά
ήρθε ο Πέδρο στο 27’ για να ανοίξει
το σκορ, μετά από υπέροχη ασίστ
του Τσάβι. Η Μπαρτσελόνα είχε
ξεκάθαρα τον έλεγχο του παιχνιδιού
και όλα έδειχναν πως θα πάει
στα αποδυτήρια διατηρώντας το
προβάδισμά της.

Τέλος, ο Ολυμπιακός Βόλου για να μπει στους ομίλους του Europa League,
θα χρειαστεί να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, αφού θα μπει στην
κληρωτίδα από τον δεύτερο γύρο. Ο αντίπαλός του θα γίνει γνωστός
στις 20 Ιουνίου και οι πρώτοι αγώνες του έχουν ορισθεί για τις 14 και 21
Ιουλίου.

Και φυσικά η επιτυχία της
Μπαρτσελόνα και το ολοκληρωτικό
της ποδόσφαιρο αποκτά μεγαλύτερη

Newsroom ΔΟΛ

Η σφραγίδα που τσέκαρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League είχε... πράσινο χρώμα, αφού ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που
νίκησε την ΑΕΚ 2-0 στο ΟΑΚΑ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ
της Σούπερ Λιγκ και κατέκτησε την πρώτη θέση. Η ΑΕΚ ως Κυπελλούχος
Ελλάδας θα παίξει στα πλέι οφ του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ που
επιβλήθηκε με 5-1 επί του Ολυμπιακού Βόλου στην Τούμπα, θα παίξει
στον 3ο και η ομάδα του Βόλου στον 2ο προκριματικό γύρο.

Για το μέλλον του Πορτογάλου
Κρίσιμο ραντεβού
Παναθηναϊκού-Φερέιρα

Champions League

Στην
επανάληψη
όμως
οι
Μπλαουγκράνα ήταν καταιγιστικοί.
Ο Φαν ντερ Σαρ αποσόβησε το 2-1
στο τετ α τετ του Αλβες, αλλά στο
σουτ του Μέσι δεν είχε απάντηση.
Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του
κόσμου πραγματοποίησε το 2-1
στο 54’ και η Μπαρτσελόνα ήταν
ξανά σε θέση οδηγού. Η Γιουνάιτεντ
αναζητούσε
απεγνωσμένα
την
κατοχή, ωστόσο το τρόπαιο του είχε
βρει πλέον τον κάτοχό του!
Οι
Καταλανοί
με
τεράστια
αυτοπεποίθηση και άνεση κινήσεων,
ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό και απλά
έψαχναν να βάλουν την τελευταία
πινελιά στο έργο τέχνη τους. Και
αυτή δεν άργησε. Ο Βίγια έγραψε το
όνομά του στον πίνακα των σκόρερ
στο 69’ και τα όλε-όλε στην εξέδρα
των φίλων της Μπάρτσα ήταν ο ήχος
που δονούσε το Γουέμπλεϊ!
Διαιτητής: Βίκτορ Κασάι (Ουγγαρία)
Κίτρινες: Ντάνιελ Αλβες, Βαλντές Κάρικ, Βαλένσια
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
(Πεπ
Γκουαρντιόλα): Βαλντές, Ντάνιελ
Αλβες (88΄ Πουγιόλ), Πικέ,
Μασεράνο, Αμπιντάλ, Μπούσκετς,
Τσάβι, Ινιέστα, Βίγια (86΄ Κεϊτά),
Μέσι, Πέδρο (+90΄ Αφελάι)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
(Αλεξ Φέργκιουσον): Εντβιν φαν
ντερ Σαρ, Φάμπιο (69΄ Νάνι), Εβρά,
Βίντιτς, Φέρντιναντ, Βαλένσια,
Ρούνι, Γκιγκς, Κάρικ (77΄ Σκόουλς),
Παρκ, Ερνάντες

Αθήνα
Καθοριστικό ραντεβού για το μέλλον του θα έχει
πιθανότατα την άλλη εβδομάδα o Ζεσουάλδο
Φερέιρα με τους διοικούντες τον Παναθηναϊκό.
Ο Πορτογάλος τεχνικός θα περιμένει να ακούσει
τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους οι Πράσινοι για
τη νέα σεζόν. Η επιθυμία του να παραμείνει είναι
δεδομένη. Το ζήτημα είναι τι θέλει το Τριφύλλι
από αυτόν.
Και οι Ελβετοί στο παζλ
Η Βασιλεία, όπως αναμενόταν, κατέκτησε
το πρωτάθλημα στην Ελβετία και «έστειλε»
τη δεύτερη Ζυρίχη στο γκρουπ των πιθανών
αντιπάλων του Παναθηναϊκού στον τρίτο
προκριματικό γύρο των μη πρωταθλητών στο
Champions League.
Οι Πράσινοι θα είναι ισχυροί σε αυτό τον γύρο,
όπου θα μάθουν τον αντίπαλό τους στις 15
Ιουλίου, με τους αγώνες να διεξάγονται 26-27
Ιουλίου και 2-3 Αυγούστου. Εφόσον προκριθεί,
το Τριφύλλι θα είναι (εκτός απρόοπτου) ανίσχυρο
στα πλέι οφ (κλήρωση 5 Αυγούστου, αγώνες 1617 και 23-24 Αυγούστου), αν και την Κυριακή θα
ξεκαθαρίσει αν η Λιόν θα πάρει το τρίτο εισιτήριο
από τη Γαλλία.
* Το δικό του «ευχαριστώ» μέσω του twitter έστειλε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού
ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. «Είναι το τελευταίο μου
παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ για
όλα», έγραψε.
Newsroom ΔΟΛ
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Νικητής το ΔΗΣΥ στις Kυπριακές βουλευτικές εκλογές

Το ποσοστό αποχής ανήλθε στο, χωρίς προηγούμενο για την Κύπρo,
20%
Δευτέρα, 23 Mαϊου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Ανατροπή στο συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο,
προκύπτει από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που
διενεργήθηκαν την Κυριακή 22 Μαϊου 2011. Με καταμετρημένο το σύνολο
των ψήφων των βουλευτικών εκλογών, ο Δημοκρατικός Συναγερμός
αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, εκτοπίζοντας το ΑΚΕΛ τόσο σε ψήφους
όσο και σε έδρες. Με βάση τα τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης
των ψήφων, τα ποσοστά και οι 56 έδρες στη Βουλή κατανέμονται στα
κόμματα ως ακολούθως:
ΔΗΣΥ 34,27% άνοδος 3,75%, +2 έδρες
ΑΚΕΛ 32,67%, άνοδος 1.36%, +1 έδρα
ΔΗΚΟ 15,77%, μείωση 2.22%, -2 έδρες
ΕΔΕΚ 8.93%, μείωση 0.03%, ίδιες έδρες
ΕΥΡΩΚΟ 3.88%, μείωση 1.9%, -1 έδρα
Οικολόγοι 2.21%, άνοδος 0.25%, ίδιες έδρες
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) 1,08%
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ 0,66%.
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 0,21%
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) 0,18%.
H κατανομή των εδρών,Με βάση τα παγκύπρια τελικά αποτελέσματα,
οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
ΔΗΣΥ 20 έδρες, 7 στη Λευκωσία, 4 στη Λεμεσό, 4 στην Αμμόχωστο, 3
στη Λάρνακα, 1 στην Κερύνεια και 1 στην Πάφο.
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις 19 έδρες, 6 στη Λευκωσία, 5 στη
Λεμεσό, 4 στην Αμμόχωστο, 2 στη Λάρνακα, 1 στην Κερύνεια και 1 στην
Πάφο.
ΔΗΚΟ 9 έδρες, 3 στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, 1 στην Αμμόχωστο, 1 στη
Λάρνακα, 1 στην Κερύνεια και 1 στην Πάφο.
ΕΔΕΚ 5 έδρες, 2 στη Λευκωσία, 1 στη Λεμεσό, 1 στην Αμμόχωστο και
1 στην Πάφο.
ΕΥΡΩΚΟ 2 έδρες, 1 στη Λευκωσία και 1 στην Αμμόχωστο.
Κίνημα Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών 1 έδρα στη Λευκωσία.
Ποιοι εκλέγησαν
Λευκωσία
ΔΗΣΥ- 7 έδρες
Αβέρωφ Νεοφύτου, Στέλλα Κυριακίδου, Ιωνάς Νικολάου, Χρήστος
Στυλιανίδης, Νίκος Τορναρίτης, Ανδρέας Πιτσιλίδης και Χάρης
Γεωργιάδης.
ΑΚΕΛ- 6 έδρες
Άνδρος Κυπριανού, Νίκος Κατσουρίδης, Γιώργος Λουκαΐδης, Άριστος
Δαμιανού, Στέλλα Δημητρίου Μισιαούλη και Ειρήνη Χαραλαμπίδου.
ΔΗΚΟ -3 έδρες
Μάριος Καρογιάν, Νικόλας Παπαδόπουλος και Φύτος Κωνσταντίνου.
ΕΔΕΚ- 2 έδρες
Γιαννάκης Ομήρου και Ρούλα Μαυρονικόλα.
ΕΥΡΩΚΟ – 1 έδρα
Δημήτρης Συλλούρης
Κίνημα Οικολόγων – 1 έδρα
Γιώργος Περδίκης
Λεμεσός
ΔΗΣΥ - 4 έδρες
Νίκος Αναστασιάδης, Ευθύμιος Δίπαλρος, Ανδρέας Μιχαηλίδης και
Ανδρέας Κυπριανού.
ΑΚΕΛ – 5 έδρες
Αδάμος Αδάμου, Γιάννος Λαμάρης, Άνδρος Καυκαλιάς, Χρήστος Μέσσης
και Κώστας Κώστα.
ΔΗΚΟ – 2 έδρες
Άγγελος Βότσης και Αθηνά Κυριακίδου.
ΕΔΕΚ – 1 έδρα
Νίκος Νικολαίδης.
Αμμόχωστος
ΔΗΣΥ – 4 έδρες
Λευτέρης Χριστοφόρου, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Σωτήρης Σαμψών και
Γεώργιος Γεωργίου.
ΑΚΕΛ – 4 έδρες
Σταύρος Ευαγόρου, Χριστάκης Τζιοβάννης, Σκεύη Κουκουμά Κούτρα
και Γιαννάκης Γαβριήλ.
ΔΗΚΟ - 1 έδρα
Ζαχαρίας Κουλίας
ΕΔΕΚ – 1 έδρα
Γιώργος Βαρνάβα
ΕΥΡΩΚΟ – 1 έδρα
Νίκος Κουτσού
Λάρνακα
ΔΗΣΥ -3 έδρες
Τάσος Μητσόπουλος, Γεώργιος Γεωργίου και Ζαχαρίας Ζαχαρίου.
ΑΚΕΛ – 2 έδρες
Πανίκος Σταυριανός και Γεώργιος Γεωργίου
ΔΗΚΟ – 1 έδρα
Γιώργος Προκοπίου
Πάφος
ΔΗΣΥ – 1 έδρα
Κώστας Κωνστανίνου
ΑΚΕΛ – 1 έδρα
Ανδρέας Φακοντής
ΔΗΚΟ – 1 έδρα
Αντώνης Αντωνίου
ΕΔΕΚ – 1 έδρα
Φεδίας Σαρίκας
Κερύνεια
ΔΗΣΥ – 1 έδρα
Μάριος Μαυρίδης
ΑΚΕΛ – 1 έδρα
Πάμπος Παπαγεωργίου
ΔΗΚΟ – 1 έδρα
Σοφοκλής Φυττής

Ανέκδοτα

‘Οτι έχετε ευχαρίστηση

Ένας οδηγός βρίσκεται μέσα στο
αυτοκίνητό του, σε ένα τεράστιο
μποτιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο
για Αθήνα, δεν κινείται τίποτα.
Ξαφνικά, ένας άνδρας του χτυπάει
το τζάμι. Ο οδηγός κατεβάζει το
παράθυρο:
- Τι συμβαίνει;
- Τρομοκράτες απήγαγαν τον
Πρωθυπουργό Παπανδρέου και
ζητούν 10 εκατομμύρια ευρώ για
λύτρα, αλλιώς θα τον λούσουν με
βενζίνη και θα τον κάψουν ζωντανό,
πηγαίνουμε από αυτοκίνητο σε
αυτοκίνητο και μαζεύουμε από
τους οδηγούς ότι μπορεί να δώσει ο
καθένας.
Και ρωτάει ο οδηγός:
- Τι δίνει περίπου ο κάθε ένας που
σταματάτε;
- Γύρω στο ένα λίτρο.
Αίτηση διαζυγίου
Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο ένα
ζευγάρι και τρέχανε με 60 χλμ....
Κάποια στιγμή λέει η γυναίκα:
- Μήτσο μου το ξέρω ότι είμαστε
παντρεμένοι εδώ και 20 χρόνια αλλά
θέλω διαζύγιο...
Ο Μήτσος δεν λέει τίποτα απλά
αυξάνει ταχύτητα και φτάνει τα 70.
Η γυναίκα του λέει:
- Θέλω να χωρίσουμε επειδή τα έχω
με τον καλύτερο φίλο σου και είναι
και καλύτερος εραστής...
Ο Μήτσος αρχίζει και θυμώνει
άλλα δεν λέει τίποτα, απλά αυξάνει
ταχύτητα και φτάνει τα 80χλμ. Η
γυναίκα του συνεχίζει...
- Θέλω το σπίτι και τα παιδιά
Ο Μήτσος δεν μιλάει και αυξάνει
ταχύτητα στα 90 χλμ....
- Θέλω όλες τις καταθέσεις και όλες
τις πιστωτικές...
Ο Μήτσος φουλάρει στα 100 και
κατευθύνεται προς ένα τοίχο, οπότε
και απορημένη η γυναίκα του τον
ρωτάει...
- Εσύ Μήτσο δεν θέλεις τίποτα;
Και εκείνος απαντάει λίγο πριν
χτυπήσουν τον τοίχο...
- Έχω όλα όσα χρειάζομαι.
Και εκείνη ρωτάει:
- Τι έχεις Μήτσο;
Και απαντάει εκείνος:
- Τον αερόσακο!!!!
Oρθόδοξος σκύλος
Ένας Ελληνοαμερικάνος επισκέπτεται τον αδερφό του, βοσκό στην
Κρήτη. Έχει μαζί του κι ένα σκύλο
ράτσας Αλάσκας. Τον βλέπει ο
βοσκός και παρακαλά.
- Aσε μου ρε αδερφέ το σκύλο εδώ,
εγώ θα τον έχω στην περιποίηση, και
τέτοιο σκύλο δε βρίσκω εδώ ενώ εσύ
θα ξαναβρείς!
- Ναι! του λέει κι ο ξενιτεμένος
άλλά θέλω να ζει σαν ...άνθρωπος!
Εμείς στην Αμερική είμαστε πολύ
φιλόζωοι!
- Να μην στεναχωριέσαι! Στη
μάντρα ή στο σπίτι θα τον έχω
πάντα μαζί μου και μόνο κρέας
και γάλα θα τρώει! Με τα πολλά
λύγισε ο Αμερικάνος στη θέληση
του αδερφού του. Περνάνε δέκα
χρόνια, μοιραία πεθαίνει ο σκύλος.
Τηλεφωνά ο βοσκός στον αδερφό
του, και παίρνει την απάντηση.
- Α!!είπαμε σαν άνθρωπος! θα τον
κηδέψεις χριστιανικά.
- Μα γίνονται αυτά τα πράγματα;
- Πές το στον παπά του χωριού να
το κάνει!
Πάει ο βοσκός στον παπά του λέει
ότι θέλει χριστιανική κηδεία για το
λυκόσκυλο και του λέει ο παπάς:
- Σήφη, την τσικουδιά να την
λιγοστέψεις! ήντα ναι αυτά που μου
ζητάς!
- Μα ο αδερφός μου λέει...παίρνει
το κινητό (ναι! το νου σας! όλοι οι
βοσκοί στην Κρήτη είχαν κινητά
πριν τους δικηγόρους! ζωοκλοπές
βλέπετε!) και μιλά με τον αδερφό
του.
- Δώσε μου τον παπά! - λέει εκείνος:
Έλα παπα-Λάμπρο με ακούς;
δυόμισυ χιλιάδες δολάρια σου
στέλνω για την κηδεία του σκύλου
αλλά να γίνει όπως πρέπει! εντάξει;
- Εντάξει! εντάξει.
Κλείνει το κινητό ο παπάς και λέει
του Σήφη.
- Καλά ρε κουμπάρε! γιατί δεν μου

λές από την αρχή ότι ο σκύλος σου...
ήταν Ορθόδοξος;
Απειλές!
Μπαίνει μια ξανθιά αναστατωμένη
στον Γερμανό και λέει στον
υπάλληλο.
- Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος
βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
- Μα τί λέτε; Δεν μπορεί να γίνει
κάτι τέτοιο.
- Να, για να δείτε κι εσείς ...
...ο ίδιος πάρτε τηλέφωνο από το
κινητό μου.
Παίρνε τηλέφωνο ο υπάλληλος και
ακούει:
“Ο χρόνος σας τελειώνει!”
Ένας πυροσβέστης χαζεύει έναν
πιτσιρικά που παίζει στην αυλή
Ο μικρός βάφει ένα καροτσάκι
στα κόκκινα και του βάζει μικρά
ξυλαράκια που σχηματίζουν σκάλες
στα πλάγια.
Όταν τελειώνει, το καροτσάκι
μοιάζει με πυροσβεστικό όχημα.
Εντυπωσιασμένος ο πυροσβέστης
πάει να του δώσει συγχαρητήρια.
Όταν τον πλησιάζει βλέπει έναν
σκύλο και ένα γάτο δεμένα στο
καροτσάκι για να το τραβάνε.
Μιλώντας με τον πιτσιρικά για αυτό
το ωραίο όχημα, παρατηρεί πως
ενώ ο σκύλος είναι δεμένος από το
κολάρο στο λαιμό του, ο γάτος είναι
δεμένος από τα αρ.....δια του!
Έτσι λέει στον πιτσιρικά:
- Ξέρεις αν έδενες το γάτο όπως
τον σκύλο, το πυροσβεστικό σου θα
τσούλαγε πολύ πιο γρήγορα.
- Ναι, του απαντάει ο πιτσιρικάς,
αλλά έτσι δεν θα είχε σειρήνα !!!
Oι καταχρήσεις
Στο φανάρι σταματά μια BMW Α
735, την πλησιάζει κουτσαίνοντας
ένας ζητιάνος με λερωμένα,
σκισμένα
ρούχα,
ξυπόλυτος,
αξύριστος, φαλακρός, χωρίς μισά
δόντια, απλώνει το χέρι:
-Κύριε σας παρακαλώ δώστε μου
λίγα λεπτά για να πάρω κάτι να φάω.
Ο οδηγός τον κοιτάζει με ένα
ξαφνιασμένο βλέμμα, και του λέει:
-Αν θα σου δώσω 50 ευρώ, πες μου
την αλήθεια, θα τα ξοδέψεις στα
ποτά και τα τσιγάρα;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών
και ποτέ δεν κάπνιζα, ούτε έπινα!!!
-Καλά, αν θα σου δώσω 100 ευρώ,
και είμαι σίγουρος ότι θα πας στο
μπουρδέλο, θα τα άφηνες όλα στις
πουτάνες;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48
χρονών,δέκα
πέντε
χρόνια
παντρεμένος με 3 παιδιά, και ποτέ
δεν πήγα με άλλη γυναίκα!!!
-Τότες άκου θα σε πάω στο σπίτι
μου, και θα πω στη γυναίκα μου να
μας σερβίρει ένα πλούσιο τραπέζι
και στο τέλος θα σου δώσω και 200
ευρώ. Συμφωνείς;
-Μα κύριε ντρέπομαι, κοιτάξτε τα
χάλια μου, τι θα πει η κυρά σας. Τι
θα πει;!
-Μα κι εγώ ΑΥΤΟ θέλω να δει:
που καταλήγουν οι άντρες που
δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, και δεν
απατούν τις γυναίκες τους!!!!!
Oι ξανθιές εργάτριες
Δύο ξανθιές κάνουν εργασίες για το
δήμο Αθηναίων.
Η πρώτη σκάβει μια τρύπα και η
δεύτερη τη γεμίζει...
...Δουλεύουν στη μία πλευρά
του δρόμου και μετά στην άλλη,
συνεχίζουν στον επόμενο δρόμο,
δουλεύοντας ασταμάτητα όλη μέρα,
με την μία να σκάβει μια τρύπα και
την άλλη να τη γεμίζει.
Ένας περαστικός έχει εντυπωσιαστεί
με την προσπάθεια τους και ρωτάει
την μία εργάτρια.
- Μένω έκπληκτος με την
εργατικότητα σας αλλά δεν μπορώ
να καταλάβω γιατί σκάβετε μία
τρύπα για να τη γεμίσετε αμέσως
μετά;
Η ξανθιά γυρνάει προς το μέρος του,
σκουπίζει τον ιδρώτα από το μέτωπο
της και λέει.
- Κανονικά είμαστε τρεις, αλλά αυτή
που φυτεύει τα δέντρα έχει ρεπό
σήμερα!!!!!
Προφανώς
Στο σχολείο η κυρά-δασκάλα
μόλις έχει εξηγήσει στην τάξη τη

σημασία και τη χρήση της έκφρασης
“προφανώς” και ζητάει από τους
μαθητές της, να δώσουν από ένα
παράδειγμα ο καθένας γιά να δεί αν
έχουν κατανοήσει το μάθημα.
Η Ελενίτσα λέει:
-”Χθες το πρωΐ, όταν ξεκίνησα
γιά το σχολείο, είδα τον ουρανό
γεμάτο σύννεφα και σκέφτηκα ότι
“προφανώς” θα βρέξει μέχρι το
απόγευμα”.
Ο Κωστάκης είπε:
-”Κάθε Κυριακή με ολόκληρη
την οικογένειά μας, πάμε στην
εκκλησία και “προφανώς” φοράμε
τα καλύτερά μας ρούχα”.
Ο Τοτός είπε:
-”Χθες είδα την γιαγιά του
Γιαννάκη, την κυρά-Μαγδάλω να
ανεβαίνει τρέχοντας στο μικρό λόφο
κρατώντας στη μασχάλη της ,τους
FINANCIALS TIMES και επειδή
δεν γνωρίζει Αγγλικά σκέφτηκα
ότι “προφανώς” πήγαινε για
χέσιμο!!!!!!!!
O λόξυγγας
Ο θρήσκος νιόπαντρος γαμπρός,
την πρώτη βραδυά του γάμου του
έπαθε σοκ, όταν βρήκε την γυναίκα
του ολόγυμνη και ξαπλωμένη σε
ερωτική στάση στο νυφικό κρεββάτι.
-”Αγάπη μου, θα περίμενα να είσαι
δίπλα στο κρεββάτι γονατιστή” της
είπε αυτός κοκκινίζοντας!!!!
-”Καλά αγάπη μου”, απάντησε
υπάκουα αυτή, αλλάζοντας στάση,
“αλλά να ξέρεις ότι με πιάνει
λόξυγγας όταν το κάνω σε αυτή την
στάση”.....
Το πατίνι
Πηγαίνουν 3 φίλοι στον παράδεισο,
μετά από ένα τροχαίο, και βρίσκουν
τον Αγιο-Πέτρο στη πόρτα.
Λέει στον πρώτο:
- Πόσες φορές απάτησες την γυναίκα
σου;
- 200, 220, δεν θυμάμαι!!!
- Καλά. Αγγελε φέρ’ του ένα Zastava,
για να κινείται στους δρόμους.
-Εσύ πόσες φορές απάτησες την
γυναίκα σου; λέει στον δεύτερο.
- 10, 15, φορές νομίζω.
- Καλά! Φέρτε του μια BMW για να
κινείται στους ουρανούς.
Το παίρνει το αμάξι και ο δεύτερος
και φεύγει.
- Εσύ πόσες φορές; ρωτάει τον τρίτο;
- Καμία. Τη γυναίκα μου δεν την
απάτησα ποτέ. Την αγαπούσα πολύ.
- Καλά τότε. Φέρτε του μια Ferrari
για να κινείται στους ουρανούς.
Την παίρνει ο τύπος χαρούμενος και
φεύγει.
Μετά
από
μια
εβδομάδα
συναντιούνται οι τρεις φίλοι και τα
λένε.
Λένε ο 1ος και ο 2ος στον τρίτο:
- Τι έχεις και είσαι στενοχωρημένος;
Ολόκληρη Ferrari και έχεις τέτοια
μούτρα;
- Αστα! λέει αυτός. Είδα χθες τη
γυναίκα μου με ένα πατίνι, να κόβει
βόλτες στους ουρανούς!!!!!!
Oι κομπιουτεράδες
-Συζητούν
δυό
φίλοι
κομπιουτεράδες....
-Γνώρισα μια φανταστική γκόμενα
σε ένα μπαρ...
-Για λέγε, για λέγε..
-...και της είπα να έρθει από το σπίτι
για ποτό, και ήρθε.
-Τι λες τώρα; Για λέγε, για λέγε...
-...Ήπιαμε εκεί δυο ποτάκια,
ζεστάθηκε η κατάσταση και ξαφνικά
μου λέει:
«Μπορείς
σε
παρακαλώ
να
μου βγάλεις τη φούστα γιατί με
στενεύει;»
-Τι λες τώρα; Για λέγε, για λέγε...
-...Της βγάζω λοιπόν τη φούστα,
τη σηκώνω με δύναμη και τη
βάζω πάνω στο γραφείο δίπλα στο
καινούργιο μου laptop!
-Τι λες ρε μαλ@κα; Πήρες καινούριο
laptop;;;;;;;;;;;;
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35th Annual Gold Plate Dinner a smashing success

GOLD PLATE COMMITTEE

Contin. from page 1)

The list of committee members for the 2011
Gold Plate Dinner is:

reverse draw still taking place

and the excitement narrowed down
to the last few remaining tickets, the
luxury automobile was purchased
by a member of our community who
bought out the last few remaining
tickets from anxious ticket sellers, and then also ensured a hefty
$10,000 donation made back to the

Hellenic Community of Vancouver.
All in all, the night was deemed
a success on many fronts. Why?
Because this event has continued
through bad times and as a Mr.
Sklavenitis pointed out a 23%interest rate in the early 80’s, and
continued through the good times
with a boom economy a few years

back. This event raises capital for
programming and education at the
center and keeps our community in
contact and also networking with
the non Greek community, but also
enriches the social fabric of Vancouver’s multicultural scene.
– Jenny Siormanolakis

Terry Sklavenitis (Chairman), Mel Botsis, Angelo Graffos, Peter
Tsakumis, Greg Pappas, Steve Notaris, Alex P. Tsakumis, George
Kavouras, Nick Bozikis, Peter Katevatis, Chris Michalatos, Chris
Tsoromocos, Angelo Venetsanos, Bill Kerasiotis, Thomas Panos,
Dean Vlahos, John Pavlakis, Anastase Maragos, Leo Sklavenitis,
Thomas Liaskas, Ken Pappas.

Above: Board Members from the Greek Community of East Vancouver with the Premier Christie Clark at the Gold Plate Dinner.

Women from Allwest Insurance, supporting the Hellenic Community
of Vancouver, with the Premier Christie Clark, at the Gold Plate
Dinner

From left: President of the Hellenic Community of Vancouver,P. Kletas
City Councillor Suzanne Anton, Premier Christie Clark, and Joyce Murray, MP for Vancouver Point Grey riding, with members of the Gold
Plate Dinner.

Left:
The Car
a Mercedes
C250
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
4 star Royal Decameron Complex
September 1,8,15,22,29 departures

One Week all inclusive holiday
CAD 359 plus 332 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
4 star Sheraton Buganvilias Resort
September 1,8,15,22 and 29 departures
One week all inclusive holiday
CAD 579 plus 332 in taxes

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

Η Μπαρσελόνα μετέτρεψε τον τελικό του Γουέμπλεϊ
και τη Γιουνάιτεντσε ομάδα της σειράς κατακτώντας
το τέταρτο Πρωταθλητριών της ιστορίας της (3-1).

Από 1η Ιουνίου μέχρι 18 Ιουνίου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure
4 star Allegro Playacar
September 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday

CAD 599 plus 332 in taxes

MEXICO
Mayan Riviera

Vancouver Departure
4 star Barcelo Costa Cancun
September 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 789 plus 332 in taxes

United Kingdom

London City Package

Vancouver Departure
3 ½ Ibis London Earls Court
July 15,16,17 and 21 departures
7 days, includes air, hotel,transfers,
Breakfast and Hop on Hop off pass
CAD 1069 plus 511 in taxes

United Kingdom

The Best of Scotland by car
Vancouver Departure
Visit Perthshire, Inverness, Edinburgh etc
June 29, July 6,13 and 20 departures
7 days includes air hotel car and 3
Day Historic Pass
CAD 1149 plus 511 in taxes

$

1,159+Ταχ
France

Paris City Package
Vancouver Departure
3 ½ star Hotel Citadines Paris Place d’Italie
August 7,14 and 21 departures
8 days includes air hotel and Seine
cruise
CAD 1179 plus 463 in taxes

France

&

UK

Paris & London by train
Vancouver Departure
Hotels in the Marais and Earls Court
July 21 and 28 departures
8 days includes air hotels train and
transfers
CAD 1499 plus 511 in taxes

12 Γνώμη

Αύξηση πωλήσεων
ελληνικού κρασιού
στις ΗΠΑ
Κατά 12% αυξήθηκαν οι πωλήσεις ελληνικών κρασιών
στις ΗΠΑ το 2010, σύμφωνα με δημοσκόπηση αμερικανικού
περιοδικού
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό
Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), η ανταπόκριση της οινικής αγοράς
του Τορόντο και της Νέας Υόρκης, στο ετήσιο ραντεβού των
Ελλήνων οινοπαραγωγών, στις 10 Μαΐου και στις 12 Μαΐου.
«Πριν 2-3 χρόνια, ελληνικά κρασιά άρχισαν να εμφανίζονται στις
λίστες κάποιων “mainstream” εστιατορίων της Νέας Υόρκης.
Σήμερα, όποιο εστιατόριο δεν περιλαμβάνει στη λίστα του
ελληνικά κρασιά σημαίνει ότι δεν είναι ενημερωμένo, μιας και το
ελληνικό κρασί αποτελεί πλέον δημοφιλή επιλογή των Αμερικανών
οινοχόων».
Με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την ομιλία του ο πρεσβευτής του
ελληνικού κρασιού στην αγορά των ΗΠΑ κ. Στήβεν Όλσον στο
σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Προώθησης
Εξαγωγών (ΟΠΕ) στο πλαίσιο του ετήσιου road show, που
πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου,
εδώ και 5 χρόνια.
Η ανταπόκριση της οινικής αγοράς του Τορόντο και της Νέας Υόρκης
στο ετήσιο ραντεβού των Eλλήνων οινοπαραγωγών ξεπέρασε κάθε
προσδοκία, όπως σημειώνει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.
Παρουσιάστηκαν 40 ελληνικές επιχειρήσεις και το ενδιαφέρον
που εκδηλώθηκε, όπως σημειώνει ο ΟΠΕ, ήταν έντονο τόσο από
οινοχόους, όσο και από εισαγωγείς ή διανομείς, ιδιοκτήτες κάβας
και αγοραστές των ΗΠΑ και του Καναδά.
Το έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κρασιά επιβεβαιώνεται
και από τα στατιστικά στοιχεία, που παρουσιάζουν αύξηση των
πωλήσεων του ελληνικού κρασιού, σε αξία στις ΗΠΑ, κατά 12%
το 2010, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση αμερικάνικου
περιοδικού, η παρουσία των ελληνικών κρασιών στα “mainstream”
αμερικανικά εστιατόρια σε ολόκληρη την Αμερική έχει πλέον
φθάσει το 1,3% και έτσι, η Ελλάδα με τα πιο δημοφιλή οινικά
brands της αποτελεί πλέον ξεχωριστή κατηγορία.
«Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά στον ΟΠΕ δουλεύουμε,
στοχεύουμε, επιμένουμε για το καλό των Ελληνικών Εξαγωγικών
Επιχειρήσεων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού
Αλκ. Καλαμπόκης.

Έρχονται και πάλι τα διαβατήρια! Ταξίδι
απλά με την ταυτότητα τέλος...
Στην εποχή του ελέγχου των διαβατηρίων, έστω και σε «εξαιρετικές περιστάσεις»,
επιστρέφει η Ευρώπη, καθώς η Κοµισιόν έκανε δεκτό σχετικό αίτηµα της Ρώµης
και του Παρισιού όπως διατυπώθηκε σε κοινή επιστολή του ιταλού πρωθυπουργού
και του γάλλου προέδρου.
Οι Σίλβιο Μπερλουσκόνι και Νικολά Σαρκοζί είχαν ζητήσει την αναθεώρηση της
Συνθήκης του Σένγκεν µε την οποία επιτρέπεται η ελεύθερη µετακίνηση των πολιτών
ανάµεσα στις χώρες - µέλη της ζώνης. Στην απαντητική επιστολή που απέστειλε
προχθές ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο ενηµερώνει τους
δύο ηγέτες ότι η Κοµισιόν πρόκειται να παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη, συγκεκριµένες
προτάσεις προκειµένου να ικανοποιήσει το αίτηµα των δύο χωρών.Οι προτάσεις
που θα καταθέσει η Κοµισιόν θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε., η οποία θα πραγµατοποιηθεί τον επόµενο µήνα.
«Η ενίσχυση της εφαρµογής των κανόνων της Σένγκεν είναι ένα πεδίο που έχει
αρχίσει να εξετάζει η Επιτροπή» αναφέρει στην επιστολή του ο Ζοζέ Μπαρόζο. «Η
προσωρινή επαναλειτουργία των (εθνικών) συνόρων είναι ένα ενδεχόµενο ανάµεσα
σε άλλα» προσθέτει.
Ρώµη και Παρίσι είχαν ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. «για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε
εξαιρετικές περιστάσεις». Η κοινή επιστολή ήταν η βαλβίδα εκτόνωσης της διµερούς
κρίσης που προκλήθηκε από την προσπάθεια της Ρώµης να προωθήσει τυνήσιους
µετανάστες από την Ιταλία στη Γαλλία παραχωρώντας τους ταξιδιωτικά έγγραφα
εξάµηνης διάρκειας. Το Παρίσι αντέδρασε κλείνοντας τα σύνορα, κατά παράβαση
των ευρωπαϊκού δικαίου όπως διαµαρτυρήθηκε η Ρώµη. Στη γαλλοϊταλική σύνοδο
που ακολούθησε στην ιταλική πρωτεύουσα, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι συντάχθηκε µε
την πρόταση του Νικολά Σαρκοζί να «αναθεωρηθεί η συνθήκη για να επιβιώσει».
Σε αντάλλαγµα, ο ιταλός πρωθυπουργός πήρε τη στήριξη του γάλλου προέδρου
στην υποψηφιότητα του ιταλού Μάριο Ντράγκι για τη θέση του επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Το γαλλοϊταλικό αίτηµα της αναθεώρησης
της Συνθήκης του Σένγκεν βρίσκει ήδη την υποστήριξη ορισµένων χωρών της
Ενωσης, µεταξύ των οποίων και η Γερµανία, και έρχεται σε µια στιγµή ανόδου των
ξενοφοβικών λαϊκιστικών κοµµάτων σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Στη Γαλλία η Μαρίν
Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου απειλεί να αφήσει τον Νικολά Σαρκοζί
εκτός του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που θα πραγµατοποιηθούν το
προσεχές έτος. Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση µειοψηφίας στηρίζεται στις ψήφους
του αντιισλαµικού κόµµατος του Γκέερτ Βίλντερς. ∆εν είναι η πρώτη φορά εξάλλου
που οι χώρες - µέλη της ζώνης Σένγκεν φλερτάρουν µε την ιδέα του ελέγχου των
συνόρων τους.Η Γερµανία αρνείται τις κατηγορίες ότι στοχοποιεί συστηµατικά τους
ταξιδιώτες που περνούν τα σύνορά της από την Τσεχία. Εδώ και αρκετά χρόνια, οι
Βρυξέλλες λαµβάνουν αναφορές για πολλές πτήσεις από την Ελλάδα, των οποίων
οι επιβάτες υποβάλλονται σε δήθεν «τυχαίους» ελέγχους.
Αναλυτές εκτιµούν στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς» ότι η επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην Ελλάδα, της οποίας τα κοινά
σύνορα µε την Τουρκία αποτελούν την κύρια είσοδο των λαθροµεταναστών προς
τις χώρες της ζώνης Σένγκεν τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Ζοζέ Μπαρόζο επισηµαίνει
πάντως ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου
στο θέµα της µετανάστευσης. «Η Επιτροπή θεωρεί ότι µόνο η ενίσχυση της
συνεργασίας µε τις χώρες του Νότου θα επιτρέψει την εξεύρεση µιας βιώσιµης
λύσης στη µεταναστευτική πίεση» σηµειώνει.

Ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας και απάντηση του Μίκη
Θεοδωράκη
Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΙΣ
Η μουσική, η τέχνη, στόχο έχει να ενώνει τους ανθρώπους, να ενώνει τους λαούς αλλά και να
θυμίζει.
Το έργο λοιπόν του αείμνηστου Ιάκωβου Καμπανέλλη και του Μίκη Θεοδωράκη
«Μαουτχάουζεν» είναι ένας ύμνος στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Και αυτό το
έργο δεν αλλάζει, δεν λογοκρίνεται
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δηλώσεις του Μίκη Θεοδωράκη όπως «οι Εβραίοι είναι στη
ρίζα του κακού» και ότι οι.....
Εβραίοι ευθύνονται για την παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν έχουν προκαλέσει μόνον έκπληξη
αλλά και βαθιά λύπη, ακριβώς γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο συνδημιουργός αυτού του
θαυμάσιου έργου.
Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Μ Ι Κ Η Θ Ε Ο Δ Ω ΡΑ Κ Η
Προς το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας
Υπ’ όψιν κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
Αθήνα, 9.5.2011
Αγαπητοί φίλοι,
Διάβασα στο διαδίκτυο ανακοίνωσή
σας με αφορμή την ματαίωση από
την Πρόεδρο του Αυστριακού
Κοινοβουλίου εκτέλεσης του έργου
μου “Mauthausen” σε ποίηση του
Ιάκωβου Καμπανέλλη κατά την τελετή
Μνήμης των θυμάτων του Ναζισμού.
Και θα ήθελα να σας ρωτήσω: Γιατί
επιμένετε σώνει και καλά να με
κάνετε εχθρό των Εβραίων; Γιατί δεν
σας αρέσει η αλήθεια, που με θέλει
Άνθρωπο-Σύμβολο στον αγώνα κάθε
είδους αντιρατσισμού και φυσικά αντιεβραϊσμού- αντισημιτισμού;
Εκατομμύρια άνθρωποι στο Ισραήλ γνωρίζουν την αγάπη μου προς την χώρα και τον Λαό τους, όχι μόνο
εξ αιτίας του “Mauthausen” που αποτελεί έναν ύμνο διεθνούς ακτινοβολίας στη θυσία των Εβραίων.
Να ξεκινήσω από την Γερμανική Κατοχή, όταν ως μαχητής του ΕΛΑΣ Αθηνών συμμετείχα στην
φύλαξη κατοικιών στις οποίες κρύβονταν Εβραίοι μαζί με άλλους συναγωνιστές μου έχοντας εντολή να
δώσουμε μάχη προκειμένου να τους σώσουμε.
Να θυμηθώ μετά τη δεκαετία του ‘70, όταν πρώτος και μόνος εγώ με τους τραγουδιστές και την
ορχήστρα μου τολμήσαμε να σπάσουμε το εμπάργκο που είχε επιβάλει τότε η Ευρώπη σε βάρος του
Ισραήλ. Επί ένα μήνα έδινα τότε δύο συναυλίες και κάποτε τρεις κάθε μέρα, με ένα κοινό που δεν ήξερε
με ποιο τρόπο να εκδηλώσει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του γι’ αυτή την θαρραλέα πράξη μας.
Που εγώ προσωπικά την πλήρωσα ακριβά, γιατί τότε ακριβώς ξεκίνησε η λάσπη εναντίον μου από τον
Ευρωπαϊκή Αριστερά με την κατηγορία του - πράκτορα του Σιωνισμού!!!
Τις προσπάθειές μου για ειρηνική συνύπαρξη των Εβραίων και Παλαιστινίων, όταν μετέφερα
μήνυμα του Ισραηλινού τότε Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Αλόν στον Αραφάτ. Προσπάθειες που
αναγνωρίστηκαν πανηγυρικά αργότερα, όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου
Νόμπελ στους Γιτζάκ Ραμπιν και Αραφάτ, έπαιξαν το Mauthausen.
Γιατί λοιπόν με θέλετε εχθρό σας, αν και πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι ήμουν και είμαι φίλος του Εβραϊκού
Λαού;
Θα σας το πω εγώ: Γιατί είμαι φανατικά αντίθετος σε κάθε πράξη αυθαιρεσίας, βίας και μίσους απ’ όπου
κι αν προέρχεται. Είμαι και θα είμαι πάντα με την πλευρά των αδικημένων και των αδυνάτων, όπως
οι Παλαιστίνιοι, τα γυναικόπαιδα του Λιβάνου και της αποκλεισμένης Γάζας, απέναντι στα οποία το
Κράτος του Ισραήλ, παντοδύναμο και αλαζονικό, εφαρμόζει μια πολιτική συνεχούς βίας σκορπώντας
τον θάνατο και την καταστροφή, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε καν άμαχο πληθυσμό.
Αυτή τη φριχτή αλήθεια είναι που φοβούνται όχι όλοι οι Εβραίοι αλλά όσοι εγκρίνουν τις βαρβαρότητες
συγκεκριμένων Κυβερνήσεων του Κράτους του Ισραήλ. Εγώ προσωπικά γνωρίζω και συνδέομαι με
εκατοντάδες Ισραηλινούς μέσα στο Ισραήλ, που είναι φανατικοί οπαδοί της Ειρήνης και παλεύουν
ενάντια στην πολιτική των δικών τους Κυβερνητών-Στρατηγών.
Ας αφήσουμε λοιπόν τα προπαγανδιστικά παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κι αυτοί που με θεωρούν ...
Σιωνιστή! Που με κατηγορούν ότι δήλωσα πως «οι Εβραίοι είναι η ρίζα του Κακού» ή κατά την
ακόμα πιο ... βελτιωμένη εκδοχή κάποιων άλλων πως «οι Εβραίοι είναι η ρίζα κάθε Κακού», πράγμα
ψευδέστατο βέβαια. Στην πραγματικότητα, αφού ανέλυσα σε κάποια συνέντευξή μου τον ρόλο του
κράτους των ΗΠΑ, που κατά τη γνώμη μου περνά την πιο άγρια ιμπεριαλιστική του φάση με τους
πολέμους και τις γενοκτονίες στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, είπα ότι το κράτος του Ισραήλ δυστυχώς
στηρίζει τις ΗΠΑ και τη σημερινή εξωτερική τους πολιτική που είναι η ρίζα του Κακού, επομένως
βρίσκεται κοντά στη ρίζα του Κακού.
Με κατηγόρησαν ακόμα πρόσφατα ότι αποδέχθηκα ότι είμαι αντισημίτης. Εδώ ήταν πιο τυχεροί. Πώς
έχει ακριβώς η φράση μου σε τηλεοπτική μου συνέντευξη; «Θα πρέπει όμως να διευκρινίσω ότι είμαι
αντισημίτης. Ουσιαστικά αγαπώ τον Εβραϊκό λαό, αγαπώ τους Εβραίους, έχω ζήσει πολύ μαζί τους,
αλλά όσο μισώ τον Αντισημιτισμό άλλο τόσο μισώ και τον Σιωνισμό».
Διαβάζοντας ολόκληρο το κομμάτι αυτό κι όχι μια φράση ξεκομμένη όπως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο,
και διανοητικά ανάπηρος να είναι κανείς, καταλαβαίνει χωρίς καμμία απολύτως αμφιβολία ότι μετά
από μία δίωρη εξαντλητική συνέντευξη η λέξη «αντισημίτης» ήταν ένα φραστικό λάθος, διότι πώς
μπορεί να είναι αντισημίτης κάποιος που στην επόμενη ακριβώς φράση λέει ότι αγαπά τον εβραϊκό λαό
και τους Εβραίους και ότι μισεί τον Αντισημιτισμό; Όπως και να ‘χει οι εχθροί μου βρήκαν το «πάτημα»
που τόσον καιρό τώρα καιροφυλακτούσαν για να βρουν.
Εσείς όμως;
Αθήνα, 9.5.2011
Μίκης Θεοδωράκης
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ΕΠIΣΚΕΨΗ κ.STEPHEN HARPER ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σάββατο 28 Μαΐου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
ΣΤΙΣ 28 & 29 Μαΐου,
επισκέφθηκε την Αθήνα ο
Καναδός πρωθυπουργός κ.
Stephen Harper μετά την
πρόσφατη επανεκλογή του ως
πρωθυπουργού και συναντήθηκε
με το πρωθυπουργό της Ελλάδος
κ.Γιώργο
Παπανδρέου
στο
Μέγαρο Μαξίμου ο οποίος
του είπε ότι Θα επιμείνει στην
προσπάθεια του για εθνική
συναίνεση, ενώ ο Καναδός
πρωθυπουργός εξέφρασε την
πεποίθησή του οτι η κυβέρνηση
κινείται στη σωστή κατεύθυνση,
εν συνεχεία επισκέφτηκε την
Ελληνική Βουλή.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος
Πετσάλνικος, υποδεχόμενος τον
Καναδό πρωθυπουργό, τόνισε ότι
είναι μεγάλη χαρά να υποδέχεται
τον ηγέτη του Καναδά και τους
συνεργάτες του, στη χώρα
που γεννήθηκε η Δημοκρατία.
«Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο
χώρες είναι καλές, αλλά θα
καταβάλλουμε προσπάθεια να
γίνουν καλύτερες», δήλωσε.
Ο κ. Πετσάλνικος αναφέρθηκε
στον σημαντικό ρόλο της
ελληνικής ομογένειας στον
Καναδά, που αποτελεί τη γέφυρα
ανάμεσα στους δύο λαούς,
όπως είπε, ενώ σημείωσε «πως
η φιλόξενη χώρα υποδέχθηκε
τους πολιτικούς πρόσφυγες
επί στρατιωτικής δικτατορίας,
ανάμεσα στους οποίους ήταν
ο αείμνηστος πρωθυπουργός
Ανδρέας Παπανδρέου και ο
νυν πρωθυπουργός Γιώργος
Παπανδρέου» .
Ο Πρόεδρος της Βουλής,
αναφερόμενος
στα
εθνικά
θέματα, ανέπτυξε τις θέσεις
της χώρας μας στο Κυπριακό
και στην ονομασία της πΓΔΜ
και εξήρε τη θετική απόφαση
της Βουλής των Αντιπροσώπων
του Καναδά, το 2010, για την
επαναλειτουργία της Σχολής της
Χάλκης.
Στη συνέχεια υπογράμμισε την
παρουσία των αρχαιοελληνικών
σπουδών και των εδρών
νεοελληνικών σπουδών στα
Πανεπιστήμια του Καναδά ,στις
περιοχές του Βανκούβερ και του
Τορόντο προσθέτοντας πως στα
ελληνόφωνα σχολεία της χώρας
διδάσκονται τα νέα πειραματικά
βιβλία εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας.
Κατά τις επισκέψεις μου στον
Καναδά, κατά το παρελθόν,
μου είχε δοθεί η δυνατότητα να

διαπιστώσω πόσο αρμονικά,
υποδειγματικά
θα
έλεγα,
μπορεί να λειτουργεί ως
πολυπολιτισμική κοινωνία η
χώρα σας».
Ο κ. Πετσάλνικος επισήμανε
την ιδιαίτερη σημασία και το
συμβολισμό της επίσκεψης του
κ. Harper, η οποία είναι η πρώτη
επίσκεψή του σε άλλη χώρα,
μετά την πρόσφατη επανεκλογή
του.
«Είμαι σίγουρος ότι η επίσκεψή
σας αυτή και οι συνομιλίες
που θα έχετε σήμερα με τον
Πρωθυπουργό της χώρας κ.
Παπανδρέου θα αποτελέσουν
ένα νέο σημαντικό βήμα στην
κατεύθυνση της περαιτέρω
ενίσχυσης
των
σχέσεων
των χωρών μας», είπε ο κ.

Πετσάλνικος και πρόσθεσε:
«Εκτιμούμε το γεγονός ότι
θα επισκεφθείτε αύριο τα
Καλάβρυτα, τόπο μαρτυρίου
και με ιδιαίτερο συμβολισμό
για τους αγώνες και τις θυσίες
του ελληνικού λαού για την
ελευθερία, τη δημοκρατία και
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου».
Τέλος, τόνισε τη σπουδαιότητα
της επίσκεψης του Καναδά
πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα,
τόπο θυσίας και μαρτυρίας για
τους αγώνες της ελευθερίας και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
εν συνεχεία ο κ. Πετσάλνικος
απένειμε
στον
Καναδό
Πρωθυπουργό το χρυσό μετάλλιο
της Βουλής των Ελλήνων, το
οποίο απεικονίζει τον Περικλή,
τον χαρισματικό πολιτικό της
αρχαίας Αθήνας, που πριν
από 2.500 χρόνια ανέπτυξε
τη δημοκρατία και ήταν από
τους θεμελιωτές του Χρυσού
Αιώνα. Το μετάλλιο συνόδευσε
τιμητικός πάπυρος.
Stephen Harper : «Με γοητεύει
η Ελλάδα»
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά,
αφού ευχαρίστησε για την
απονομή του μεταλλίου και

την υποδοχή που του έγινε
στο Κοινοβούλιο, τόνισε ότι
«υπάρχουν ισχυροί δεσμοί επί
πάρα πολλά χρόνια μεταξύ των
δύο χωρών. Αυτό υπογραμμίζεται
και από την παρουσία περίπου
250.000 Καναδών ελληνικής
καταγωγής και αποτυπώνεται
στη σύνθεση της αντιπροσωπείας
μου, καθώς έχουμε κοντά μας
έναν Υπουργό και ένα νεοεκλεγέν
μέλος του κοινοβουλίου μας»,
ο υπουργός Τόνι Κλέμεντ και ο
βουλευτής Κώστας Μενεγάκης.
Παρά τις δυσκολίες που
υπάρχουν πρόσφατα ο Καναδός
πρωθυπουργός σημείωσε τη
σημαντική πρόοδο που έχει
επιτευχθεί
τις
τελευταίες
δεκαετίες στην Ελλάδα.
Καταλήγοντας

ο

κ.

Harper

υπογράμμισε: «Η Ελλάδα με
γοητεύει ως τόπος και ως λίκνο
της Δημοκρατίας. Μάλιστα,
είναι μία από τις πρώτες χώρες
που επισκέφθηκα, πριν από 34
χρόνια. Παρά τις υφιστάμενες
δυσκολίες, τις οποίες γνωρίζουμε,
σας εκφράζω το θαυμασμό
και την εκτίμησή μου για τη
σημαντική πρόοδο που έχει
πετύχει η χώρα σας τις τελευταίες
δεκαετίες. Προσβλέπω τόσο
στις δικές μας συνομιλίες, όσο
και στη συνάντησή μου με τον
Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου,
που θα ακολουθήσει σήμερα».
Στη συνέχεια, ο Καναδός
πρωθυπουργός
παρευρέθη
σε συνάντηση Καναδών και
Ελλήνων
επιχειρηματιών
στο Χίλτον, όπου τόνισε την
ανάγκη ανάπτυξης των διμερών
εμπορικών και επιχειρηματικών
σχέσεων, μεταξύ των δύο χωρών.
Παράλληλα, υπογράμμισε το
ενδιαφέρον του Καναδά για την
ολοκλήρωση της συμφωνίας
ελεύθερου εμπορίου με την
Ευρωπαϊκή
Ένωση,
που
βρίσκεται στο τελικό στάδιο των
διαπραγματεύσεων.

Ο Πρωθυπουργός Καναδά κ. Stephen Harper και η σύζυγός του
Laureen επισκέφθηκαν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και την
Ακρόπολη.

Photos by Jason Ransom

Αριστερά: Ο Πρωθυπουργός
Καναδά κ. Stephen Harper
και ο Μητροπολίτης Τορόντο
Καναδά κ. Σωτήριος
αγνατεύουν την Αθήνα από το
βράχο της Ακρόπολης.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ο «Ανοιξιάτικος» χορός του συλλόγου Hellenic Canadian Senior’s Society 0f
Metropolitan Vancouver, που έγινε την Κυριακή 15 Μαϊου 2011, σημείωσε
επιτυχία και οι παρευρισκόμενοι το διασκέδασαν τόσο με το Αλφα Βίντεο,
όσο και με το καλλιτέχνη στο μπουζούκι Γιάννη Σαχάμη και την παρέα του.
Βλέπετε στιγμιότυπα από την ωραία εκδήλωση.

Άνω: Ο Πρόεδρος του συλλόγου
κ. Γιώργος Τσούκας.

Το Αζερμπαϊτζάν
νικητής στη
EurovisionΈβδομη
η Ελλάδα
Τρίτη, 17 Μαΐου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
To Αζερμπαϊτζάν, με το τραγούδι Running Scared και
ερμηνευτές τους Ell και Nikki είναι ο φετινός νικητής του
μουσικού διαγωνισμού της Eurovision.
Η συμμετοχή συγκαταλεγόταν
ούτως ή άλλως ανάμεσα στα
φαβορί για το διαγωνισμό και
εξασφάλισε 221 πόντους, ενώ
δεύτερη κατατάχθηκε η Ιταλία -η
οποία επέστρεψε στο διαγωνισμό
μετά από πολυετή απουσία και
τρίτη η Σουηδία.
Η ελληνική συμμετοχή με το
Watch My Dance του Λούκα
Γιώργα κατέκτησε την 7η θέση.
Ζεϊμπέκικο για πρώτη φορά στον τελικό της Eurovision!!! Συνδυάστηκε με το rap του Stereo Mike,
δημιουργώντας ένα εκρηκτικό χαρμάνι, ένα τραγούδι με χρώμα ελληνικό που δεν έμοιαζε με κανένα
από όσα ακούστηκαν στην σκηνή του Dusseldorf.

The 6th Annual AHEPA
Golf Tournament

SUNDAY
Dear Golfer

JUNE 12

We would to invite you to the 6th Annual AHEPA GOLF
OPEN in Richmond, B.C.
This tournament will be held at the Greenacres Golf &
Country Club at 5040 N0.6 Road, Richmond, BC.
Sunday June 12th 2011 at 10:00 am.
The entry fee $130.00 includes the golf and dinner at
GREENACRES CLUB HOUSE.
There will be prizes for long drive and closest to the pin.
At the dinner we will have draw prizes for golfers only.
You will have to make arrangements for your own cart if
you require one. We suggest that you make reservations at
the club 604-273-1091 as early as possible as the number of
carts is limited.
Booking will be subject to availability, as space is limited.
We recommend that you book your attendance as soon as
possible preferably before june 1, 2010
We are looking forward to seeing you at the 5th Annual
AHEPA OPEN GOLF TOURNAMENT.
DINNER ONLY $ 35
YOURS HOSTS
AHEPA District Lodge #26
Paul Michael
2308 West 15th Ave, Vancouver, BC.
Cell:604-837-6145
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η Ηρωϊκή αντίσταση των Κρητικών και των συμμάχων είχε ως αποτέλεσμα να
καθυστερήσουν την κατάληψη του νησιού και χάθηκαν πολύτιμες δυνάμεις και
στρατιωτικό υλικό των Γερμανών.
Συμπληρώνοντας φέτος τα 70 χρόνια της Μάχης της Κρήτης εκτός από τις εκδηλώσεις που έγιναν σ’
όλη την Κρήτη, ο σύλλογος Κρητών της Βρετανικής Κολομβίας και the Vancouver Greek Heritage
Festival, τιμώντας τους πεσόντες στη Μάχη της Κρήτης τέλεσαν την Κυριακή 15ης Μαϊου 2011,
επιμνημόσυνο δέηση στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, και κατέθεσαν στεφάνι. Στη συνέχεια
στην επάνω αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου το οποίο είχε στολισθεί
με φωτογραφικό υλικό από την ιστορική Μάχη, μίλησε για το
ιστορικό της ημέρας ο Δρ. Αντρέας Γερολυμάτος καθηγητής ιστορίας
και υπεύθυνος της Ελληνικής Έδρας Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
SFU.
Στην εκδήλωσει παρευρέθηκε, ο Πρόξενος της Ελλάδας στο
Βανκούβερ κ. Γεώργιος Αίφαντής, η επίτιμος πρόξενος της Κύπρου
κα Τασούλα Μπέργκρεν, ο πρόεδρος της Ελλην. Κοινότητας κ. Π.
Κλέτας, ολόκληρο το Δ. Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών, προέδροι ελληνικών οργανώσεων, αρκετοί
φιλέλληνες και ομογενείς. Επίσης παρευρέθηκε και απηύθυνε στους συγκεντρωθέντες χαιρετισμό
ο Δήμαρχος της πόλης κ. Gregor Robinson. Μετά την εκδήλωσει προσφέρθηκαν επιδόρπια, γλυκά και
αναψυκτικά.
Μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
ι

Ανω: Αριστερά κ. Νίκος Πάνος και δίπλα του ο Δήμαρχος
κ. Gregor Robinson

Νεοζηλανδοί ήρωες της Μάχης
της Κρήτης έγιναν δεκτοί από
τον Κάρολο Παπούλια

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ ΓΙΟΡΤΑΣΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Με λαμπρότητα το Σάββατο 21η Μαϊου γιόρτασε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη
την ονομαστική γιορτή της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η εκκλησία ήταν
γεμάτη από ενορίτες και από τις άλλες ενορίες από ενωρίς, γεμάτος ήταν ο γυναικονίτης και η
είσοδος της εκκλησίας. Στη Θεία Λειτουργία συνλειτούργησαν με τον π. Κώστα Τσόλο, ο π.
Ευάγγελος Αραβαντινός, και ο π. Κωνσταντίνος Καλτσίδης από την Βικτόρια. Μετά το πέρας της
λειτουργίας η μικρή αίθουσα δεν άργησε να γεμίσει και λόγω της κακοκαιρίας πολλοί ομογενείς
έφυγαν χωρίς να μπορέσουν να παραμείνουν περισσότερο και να απολαύσουν τους γευστικούς
λουκουμάδες και το χοιρινό σουβλάκι που μέλη του Δ.Συμβουλίου ετοίμαζαν συνεχώς για να
προλάβουν τις παραγγελίες.
Συγχαρητήρια στα άτομα που κατάφεραν να παρκάρουν πάνω από 100 αυτοκίνητα στο
μικρό χώρο του προαυλίου. Επίσης συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Δ. Συμβούλιο για
τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την ανακαίνιση της αίθουσας, της κουζίνας και για την
ασφαλτόστρωση του προαυλίου της εκκλησίας. Η Κοινότητα αυτή με ένα προοδευτικό
Δ. Συμβούλιο και τον δημιουργηκό ιερέα που έχει, δεν θ’ αργήσει να μεγαλώσει και να
δημιουργηθεί πολύ σύντομα.
Μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Τους Νεοζηλανδούς ήρωες, που πολέμησαν στο πλευρό μας στη
Μάχη της Κρήτης, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κάρολος
Παπούλιας,εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του εκ μέρους του
Ελληνικού Λαού, επισημαίνοντας ότι οι δύο λαοί συνδέονται με τον
πιο δυνατό δεσμό, εκείνον του αίματος.

Δεξιά: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Γιώργος Γιαννακόπουλος με μέλη του
Δ. Συμβουλίου ψήνουν σουβλάκια και
λουκουμάδες.

“Ήρθατε από πολύ μακριά και χύσατε το αίμα σας στην Ελλάδα”,
είπε απευθυνόμενος στην αντιπροσωπεία των βετεράνων του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. “Είμαι εξαιρετικά συγκινημένος που σας
συναντώ σήμερα. Αλλά ήταν και μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου
χαρά να σας σφίξω το χέρι. Ήσασταν νέα παιδιά όταν αντιμετωπίσατε
τον χιτλερισμό. Και δεν πτοηθήκατε. Και έχουμε και κάτι άλλο
προσωπικά κοινό μαζί: και εγώ 15 χρόνων βγήκα στα βουνά της
πατρίδας μου και πολέμησα τον χιτλερισμό”, τους είπε.
“Αντισταθήκατε σε μέρες που ο ναζισμός φαινόταν ανίκητος. Και
αντιμετώπισε το δικό σας σθένος, τη δικιά σας θέληση για την
ελευθερία. Και υπέστη ο Χίτλερ τη μεγαλύτερη ήττα και έχασε ένα
από τα πλέον επίλεκτα σώματά του, τους αλεξιπτωτιστές. Και αυτό
είχε άμεσες συνέπειες στα αμέσως επόμενα σχέδιά του, όπως ήταν
η διʼ αέρος κατάληψη της Μεγάλης Βρετανίας”, τόνισε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας.Τους βετεράνους συνοδεύει στο ταξίδι τους στην
Ελλάδα η πρώην δήμαρχος του Γουέλινγκτον, Κέρι Πρέντεργκαστ.
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Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΚΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΑΥΜΑΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Taso Papaspyros

Άνω: Η κα Μαρία Στασινοπούλου εκ μέρος του
κ.Π. Κερασιώτη και εκ μέρος της ευχαρίστησε
όλους για την υποστήριξη.

Ζείτε στο
καλύτερο μέρος
του κόσμου
δήλωσε
η καλλιτέχνης
Αννα Βίσση στους
θαυμαστές της
την Παρασκευή
27 Μαϊου 2011.
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Το τελευταίο αντίο στον «καλό μας άνθρωπο»
Η συγκίνηση και η λύπη όλων
των Ελλήνων για την απώλεια
του «καλού μας ανθρώπου»
Θανάση Βέγγου, εκτόπισαν
από την επικαιρότητα
την δολοφονία του Μπιν
Λάντεν και τις πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις .
Με εκτενή αφιερώματα
στη ζωή και το έργο του
αγαπημένου ηθοποιού
και δηλώσεις συγγενών,
συνεργατών και φίλων,
άνοιξαν τα δελτία ειδήσεων σε
όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Πέθανε το πρωί σε ηλικία 84
ετών ο πιο «καλός» άνθρωπος
της Ελλάδας ο ηθοποιός
Θανάσης Βέγγος. Ο σπουδαίος
κωμικός του θεάτρου και του
κινηματογράφου άφησε την
τελευταία του πνοή στον Ερυθρό
Σταυρό, όπου νοσηλευόταν τον
τελευταίο περίπου ένα μήνα.
Γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο,
στις 29 Μαΐου του 1927 από το
Βασίλη και την Ευδοκία Βέγγου,
των οποίων ήταν και το μοναδικό
παιδί. Ο πατέρας του ήταν
δημόσιος υπάλληλος, εργαζόταν
στην Εταιρεία Ηλεκτρισμού και
ήταν ήρωας της αντίστασης.
Μετά τον πόλεμο εκδιώχθηκε
από την δουλειά του, εξαιτίας
των πολιτικών του φρονημάτων.
Γεγονός
που
προκάλεσε
σοβαρό οικονομικό πρόβλημα
στην οικογένεια του Θανάση

και ο ίδιος αναγκάστηκε για
πολλά χρόνια να ασχολείται
με επεξεργασίες δερμάτων,
ενώ παράλληλα έκανε διάφορα
μικροθελήματα στη γειτονιά του.
Κατά τα ταραγμένα χρόνια
του εμφύλιου υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία στην
Μακρόνησο και όταν απολύθηκε
έκανε διάφορες δουλειές για τα
προς τα ζην.
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και
ο Παντελής Βούλγαρης βρήκαν
στο πρόσωπο του τον αρχετυπικό
άνθρωπο του λαού που σε
μεγάλη ηλικία πια και έχοντας
ταλαιπωρηθεί στο νεανικό του
βίο γίνεται σοφός.
Ο
Θανάσης
Βέγγος
δεν
σπούδασε υποκριτική, υπήρξε

αυτοδίδακτος. Το 1959 πήρε
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ηθοποιού όχι από Σχολή αλλά ως
εξαιρετικό ταλέντο με εξετάσεις
σε ειδική επιτροπή. Η πρώτη του
θεατρική παράσταση ήταν στην
επιθεώρηση «Ομόνοια πλατς
πλουτς», δίπλα στους Νίκο Ρίζο
και Γιάννη Γκιωνάκη, την ίδια
χρονιά.
Στη

συνέχια

συνεργάστηκε

κυρίως με τον σκηνοθέτη Πάνο
Γλυκοφρύδη και ανέπτυξε τον
τύπο του νευρικού, αεικίνητου
ανθρώπου, που τον καθιέρωσε,
και αρχίζει να γίνεται δημοφιλής.
Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο
ελληνικό κοινό με ταινίες όπως
“Ψηλά τα χέρια”, “Χίτλερ”,
“Μην είδατε τον Παναή”,
“Ζήτω η τρέλα”, “Πολυτεχνίτης
και ερημοσπίτης”. Η στενή
σχέση του με τον σκηνοθέτη
Ντίνο Κατσουρίδη τον οδηγεί
στον θρίαμβο στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, το 1971 με την
ταινία “Τι έκανες στον πόλεμο,
Θανάση;”. Κοινό και κριτική
τον αποθεώνουν και αποσπά
το βραβείο Α΄ανδρικού ρόλου.
Έναν χρόνο μετά, ο ρόλος του
στην ταινία “Θανάση, πάρε
το όπλο σου!” του χαρίζει ένα
ακόμη βραβείο Α΄ανδρικού
ρόλου. Τη δεκαετία του ‘80
αποσύρεται από το σινεμά και
κάνει λίγες βιντεοταινίες.
Στο Μακρονήσι γνωρίστηκε
με τον Νίκο Κούνδουρο, που
του χάρισε τον πρώτο του
κινηματογραφικό ρόλο στην
“Μαγική Πόλη”. Συμμετείχε σε
ταινίες-σταθμούς για το ελληνικό
σινεμά, όπως: “Δράκος”, “Ποτέ
την Κυριακή”, “Κορίτσι με
τα μαύρα”, “Διακοπές στην
Αίγινα”, “Ηλίας του 16ου”
“Μανταλένα”. Λίγα χρόνια

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Ψάρεψαν αλιγάτορα στην Κέρκυρα!
Αντώνης Ανακέφαλος
Ένα από τα πιο περίεργα τηλεφωνήματα δέχτηκε
το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Μαΐου 2011 η
Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κέρκυρας. Μια
γυναίκα τηλεφώνησε και ανέφερε ότι σε ένα
χαντάκι με νερό που βρίσκονταν στην περιοχή
Κατακαλού, υπήρχε ένας... αλιγάτορας.
Αμέσως έσπευσαν στην περιοχή οι άνδρες της
Πυροσβεστικής και πράγματι διαπίστωσαν
ότι στο χαντάκι υπήρχε το ζώο. Ακολούθησε
ολόκληρη επιχείρηση για να τον... ψαρέψουν
και τα κατάφεραν τελικά, διαπιστώνοντας ότι ο
αλιγάτορας έχει μήκος ένα μέτρο!

αργότερα ο “Πράκτωρ Θου
βου” μετατρέπει τον Βέγγο σε
λαϊκό ήρωα μέσα από πολλές
ταινίες με μεγάλη εισπρακτική
επιτυχία, την εποχή που ο
κινηματογράφος αποτελούσε
την μόνη φθηνή ψυχαγωγία για
τον ευρύ κοινό.
Συνολικά είχε παίξει σε
126 ταινίες, σε 52 από τις
οποίες ως πρωταγωνιστής
και
είχε
σκηνοθετήσει
(πρωταγωνιστώντας
ταυτόχρονα) ακόμη επτά ταινίες.
Στην τηλεόραση εμφανίστηκε
στις
σειρές:
“Αστυνόμος
Θανάσης
Παπαθανάσης”
(ΑΝΤ1, 1990), “Έρωτας, όπως

έρημος” (ΝΕΤ, 2003), “Περί
ανέμων και υδάτων” (Mega,
2002), “Καθρέφτη, καθρεφτάκι
μου” (ΑΝΤ1, 2006), “Βεγγαλικά”
(ΕΡΤ) και “Η Θεσσαλονίκη της
νοσταλγίας μας” (ΕΤ3, 2009).
Παντρεύτηκε
την Ασημίνα
Βέγγου με την οποία απέκτησε
δυο γιούς και έζησε μαζί της
μέχρι το τέλος της ζωής του.
Χιλιάδες είπαν το τελευταίο
αντίο στον “καλό μας άνθρωπο”
Μεγαλειώδης ήταν η προσέλευση
του κόσμου στον Ιερό Ναό της
Αγίας Μαρίνας στο Θησείο για
να πουν το τελευταίο αντίο σε
έναν από τους μεγαλύτερους
ηθοποιούς
του
ελληνικού
θεάτρου και κινηματογράφου.Η
προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη
που έκλεισαν όλοι οι δρόμοι
γύρω από την εκκλησία!
Άνθρωποι συντετριμμένοι,
όλων των ηλικιών, γνωστοί και
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Πέθανε σε ηλικία 110 ετών
ο τελευταίος στρατιώτης που
πολέμησε στον A’ Παγκόσμιο
πόλεμο
ΠΈΜΠΤΗ, 5 Μαϊου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
H καρδιά του αιωνόβιου
στρατιώτη του Α παγκόσμιου
Πολέμου, Κλοντ “Τσακλς”
Τσουλς, σταμάτησε να χτυπάει.
Ο 110 ετών βετεράνος πέθανε
στον ύπνο του, μέσα στον οίκο
ευγηρίας, όπου νοσηλευόταν,
στο Πέρθ της Αυστραλίας. Στις
3 Μαρτίου συμπλήρωσε ένα
αιώνα και δέκα έτη ζωής. Η
ιστορία του μοιάζει μεταινία.
Σε ηλικία 15 ετών πήγε να
καταταγεί στο Βρετανικό
βασιλικό Ναυτικό δίνοντας ψεύτικα στοιχεία. Πολέμησε και όργωσε
τις θάλασσες και 10 χρόνια αργότερα το 1926, μετανάστευσε στην
Αυστραλία.
Και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τον βρήκε στη θάλασσα
να μάχεται τους Ιάπωνες, σαν αξιωματικός του Αυστραλιανού
Πολεμικού Ναυτικού, αυτή τη φορά.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ουδείς τον έχει αναζητήσει, με αποτέλεσμα το ζώο να βρίσκεται στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία, να έχει γίνει ατραξιόν και να περιμένει το αφεντικό του. Ειδάλλως; Θα το
αναλάβει κάποια φιλοζωική οργάνωση.

Ο γιος του Κλοντ ο Άντριαν μιλάει για τον πατέρα του: “Είναι
τυφλός και κουφός, αλλά είμαστε πολύ κοντά του. Τού μιλάμε πολύ
δυνατά και μας καταλαβαίνει. Ακόμη μας αναγνωρίζει. Δεν νομίζω
ότι έχει χάσει τα λογικά του, τουλάχιστον όχι περισσότερο απ΄ότι
εγώ ή εσείς”. Ο γιος του Κλόντ είναι σήμερα 76 ετών...
Ο Τσούλς ήταν ο τελευταίος από μια γενιά στρατιωτών που έζησε
και πολέμησε σε 2 παγκόσμιους πολέμους. Σήμερα το πρωί πήγε να
συναντήσει του παλιούς του συμπολεμιστές, εχθρούς και φίλους και
να συζητάνε ατελείωτα για τα παλιά..
Τον περιμένουν ήδη οι: Ο Βρετανός βετεράνος Χένρι ‘Αλιγχαμ,
που πέθανε το 2009 σε ηλικία 113 ετών. Ο τελευταίος Γερμανός
στρατιώτης, ο ‘Ερικ Κάστνερ που πέθανε την 1η Ιανουαρίου 2008
σε ηλικία 107 ετών. Ο τελευταίος Γάλλος πολεμιστής, ο Λαζάρ
Ποντιτσελί, που πέθανε στις 12 Μαρτίου 2008 σε ηλικία 110 ετών.
Ο Ντελφίνο Μπορόνι ο τελευταίος Ιταλός επιζήσας πέθανε στις 26
Οκτωβρίου 2008 σε ηλικία 110 χρονών.
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Το τελευταίο αντίο
στον «καλό μας άνθρωπο»
(Συνέχεια από σελιδα 18)

Έσκασε η φούσκα της
συναίνεσης στις επιταγές
του Μνημονίου
(Συνέχεια από σελίδα 1)
επαναδιαπραγμάτευση
του Μνημονίου. “
Η
κυβέρνηση,
δυστυχώς,
δεν
έχει διάθεση για συναίνεση
σε
επαναδιαπραγμάτευση.
Άλλωστε,
δεν
είχε
διαπραγματευθεί το Μνημόνιο
ούτε
στην
αρχή”,
είπε
[Περισσότερα, εδώ].
Από το γραφείο της στη Βουλή,
η Αλέκα Παπαρήγα μίλησε
για αδιέξοδο. Ανέφερε ότι ο
πρωθυπουργός δεν έθεσε θέμα
πρόωρων εκλογών ή κυβέρνησης
προσωπικοτήτων. Ωστόσο, η γ.γ.
του ΚΚΕ δεν απέκλεισε κανένα
ενδεχόμενο [περισσότερα, εδώ].

άγνωστοι, άνθρωποι του “λαού”,
στήθηκαν στη σειρά για να
πουν το τελευταίο αντίο και να
χειροκροτήσουν έναν ηθοποιό
που άγγιξε την καρδιά του
κόσμου όσο λίγοι.
Αισθητή ήταν η απουσία από την
κηδεία της πολιτικής ηγεσίας ,
η οποία εκπροσωπήθηκε μόνο
από τον αναπληρωτή υπουργό
Πολιτισμού
&
Τουρισμού,
Τηλέμαχο Χυτήρη, ο βουλευτής
Νίκος Σηφουνάκης και ο
δήμαρχος Πειραιά, Βασίλης
Μιχαλολιάκος. Επικήδειο για τον
αγαπημένο τους συνάδελφο από

το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,
διάβασε η Λίλα Καφαντάρη
και ο Γιάννης Βογιατζής, ενώ
αυθόρμητα μίλησε και ο πολύ
καλός φίλος του Θανάση Βέγγου,
Μιχάλης
Γιαννάτος.Ανάμεσα
στους υπόλοιπους συναδέλφους
του παραβρέθηκαν οι: Λάκης
Λαζόπουλος, Κάκια Ιγερινού,
Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Φιλίνη,
Γωγώ Μπρέμπου, Άννα Φόνσου,
Φαίδων Γεωργίτσης, Κώστας
Πρέκας,
Βάσια
Τριφύλλη,
Γιάννης
Βογιατζής,
Άννα
Βαγενά, Ειρήνη Κουμαριανού,
Παντελής Βούλγαρης και πολλοί
άλλοι.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη κενοτάφιο διπλό
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Στο 604-435-4580 ή στο κινητό 778-688-3156
Και ζητείστε τον Κώστα Καρατσίκη.

Και φρεσκοπαντρεμένοι και “Αγανακτισμένοι”
στο Σύνταγμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την

κυβερνητική

οικονομική πολιτική...

Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε
ότι ο πρωθυπουργός δεν έθεσε
ζήτημα εκλογών ή συμμετοχής
τεχνοκρατών στην κυβέρνηση.
Εκτίμησε και εκείνος ότι όλα
είναι ανοιχτά. “H συναίνεση δεν
εκβιάζεται”, είπε [περισσότερα,
εδώ].
Ο μοναδικός εκ των αρχηγών
που έκανε δηλώσεις έξω από το
Προεδρικό Μέγαρο, μετά την
ολοκλήρωση της συνεδρίασης,
ήταν ο Γ. Καρατζαφέρης. “Η
καρέκλα, δυστυχώς, κάποιων
πάνω από την Ελλάδα.
Οψόμεθα”, είπε ο πρόεδρος
του ΛΑΟΣ. “Δεν κατάλαβαν οι
άνθρωποι ότι αν ο Ευρυβιάδης
δεν τα είχε βρει με τον
Θεμιστοκλή το 480 π.Χ. ούτε
αυτούς θα έγραφε η ιστορία,
ούτε την ημερομηνία”, ανέφερε.
Προστασία των ασθενέστερων
ζήτησε ο Πρόεδρος
Σύμφωνα με πληροφορίες ,
υποδεχόμενος τους πολιτικούς
αρχηγούς ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ζήτησε εθνική
συνεννόηση για να μπορέσει
η χώρα να αντιμετωπίσει πιο
αποτελεσματικά την κρίση.
Υπογράμμισε ότι πρέπει
να ληφθούν μέτρα που θα
διασφαλίζουν την κοινωνική
συνοχή και θα προστατεύουν
τους οικονομικά ασθενέστερους.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η οικογένεια του αειμνήστου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΟΣΑΚΗ,
το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 4500 Arbutus Street,
Βανκούβερ, τελεί ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμην του αειμνήστου
συζύγου και πατέρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΟΤΣΑΚΗ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
H Σύζυγος Αικατερίνη και τα παιδιά Ευάγγελος, Ανδρέας
και Ζαφείρα.

Greek magazines & newspapers at
the Vancouver Public Library
This is to let you know that the Vancouver Public Library subscribes
to the following Greek language magazines:
1. Vogue Hellas - you can borrow this magazine at the Central
Library (downtown) as well as at the Kitsilano Library
2. Status - you can borrow this magazine at the Central Library
(downtown) as well as at the Kitsilano Library
The Library also subscribes to the following Greek language newspapers:
1. To BHMA (Sunday edition) - at the Central Library and Kitsilano
Library
2. Kathimerini - print copies at the Kitsilano Library ; also available online through PressDisplay (http://www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)

Ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες στην
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Βανκούβερ
Σας ανακοινώνομε ὀτι η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Βανκούβερ έχει
συνδρομές για τα ακόλουθα Ελληνικά περιοδικά:
1.Vogue Hellas – μπορείτε να δανειστείτε τεύχη στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη (downtown) καθώς και στο παράρτημα του Κιτσιλάνο
2.Status - μπορείτε να δανειστείτε τεύχη στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη (downtown) καθώς και στο παράρτημα του Κιτσιλάνο
Η Βιβλιοθήκη επίσης έχει συνδρομές για τις ακόλουθες Ελληνικές
εφημερίδες:
1. Το Βήμα της Κυριακής – στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στη
Βιβλιοθήκη του Κιτσιλάνο
2. Η Καθημερινή - στη Βιβλιοθήκη του Κιτσιλάνο ή ηλεκτρονική
έκδοση μέσω PressDisplay (http://www.vpl.ca/electronic_databases/
alpha/p)

Πηγές της Προεδρίας τόνισαν
ότι: “Το κλίμα στη συνάντηση
ήταν πολύ καλό και υπήρξαν
σημεία σύγκλισης”, ενώ
πρόσθεσαν ότι δεν ετέθη θέμα
εκλογών ή δημοψηφίσματος.
Ο Κάρολος Παπούλιας είχε ήδη
αναφέρει στον πρωθυπουργό
ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι
έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν.
Τον πρωθυπουργό
συνόδευαν κατά την
είσοδό του στο Μέγαρο
οι υπουργοί Οικονομικών,
Γ. Παπακωνσταντίνου και
Εξωτερικών, Δημ. Δρούτσας,
οι οποίοι αφού ενημέρωσαν
τους αρχηγούς των κομμάτων
αποχώρησαν λίγο μετά τις 2 το
μεσημέρι.
Μετά την ολοκλήρωσή της, ο
πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχαν κατ’
ιδίαν συνάντηση.
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΠΗΣ

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

Έσπασε σερί και έδρα ο Παναθηναϊκός, 75-70 μέσα στο ΣΕΦ
Πειραιάς

Ο Ολυμπιακός μετρούσε τρεις νίκες επί του Παναθηναϊκού πριν
τον πρώτο τελικό του ΣΕΦ, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης στην
κρισιμότερη αναμέτρηση για την έκβαση του τίτλου έκαναν το
break (70-75) δείχνοντας τον χαρακτήρα τους. 21 πόντους ο
Διαμαντίδης. Κόσμια και χωρίς παρατράγουδα η ατμόσφαιρα στο
ΣΕΦ.
Με τον κόσμο του Ολυμπιακού να μεταδίδει τον ενθουσιασμό
του, στους παίκτες του Ντούσαν Ιβκοβιτς, οι Ερυθρόλευκοι
ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση. Η περιφέρεια των
γηπεδούχων ήταν «ζεστή» και ο Τεόντοσιτς με τρίποντο έκανε
το 21-12 ένα λεπτό πριν λήξει η πρώτη περίοδος, η οποία
άνηκε αποκλειστικά στους Κυπελλούχους Ελλάδας. Ωστόσο,
ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Με παίκτη κλειδί τον Μάριτς, ο οποίος βοήθησε σημαντικά
στην άμυνα και παράλληλα φόρτωσε με πόντους το καλάθι του
Ολυμπιακού, οι Πράσινοι επέστρεψαν. Τρέχοντας επιμέρους
σκορ 11-2 ισοφάρισαν σε 23-23 στο 15ο λεπτό.
Με βολές ο Σάτο αρχικά και εν συνεχεία ο Μπατίστ έβαλαν μπροστά (32-34) το Τριφύλλι, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Ωστόσο, ο Τεόντοσιτς κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων και ο Ολυμπιακός πήγε στο ημίχρονο προηγούμενος με
βραχεία κεφαλή (35-34).
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός συνέχισε από εκεί που είχε μείνει. Ο Διαμαντίδης ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο της
βραδιάς για τους Πράσινους και ο Μάριτς εξακολουθούσε να είναι αλάνθαστος στα σουτ δύο πόντων (6/6). Ο Παναθηναϊκός, όσο
οξύμωρο κι αν μοιάζει, έχοντας στην πεντάδα του παίκτες που φημίζονται για τις αμυντικές τους αρετές, όπως ο Καϊμακόγλου και
ο Τέπιτς, κατόρθωσε να χτίσει ένα προβάδισμα, επτά πόντων (49-56) 15 δεύτερα πριν βγει η τρίτη περίοδος.
Ο Ολυμπιακός γέμιζε με περισσότερο άγχος όσο περνούσε η ώρα και έψαχνε ένα ξέσπασμα. Αυτό του το έδωσε ο «κακός» του
πρώτου ημιχρόνου Παπαλουκάς με τρίποντο και ο Σπανούλης με γκολ-φάουλ. Το ΣΕΦ σηκώθηκε στο πόδι και οι Ερυθρόλευκοι
με αυτό το μίνι σερί 6-0, μείωσαν σε 57-58 επτά λεπτά πριν τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός όμως διατήρησε την ψυχραιμία του και
επέλεξε στην επίθεση, ως επί των πλείστων, τους σωστούς τρόπους για να βγει από τη δύσκολη θέση.
Ο Καλάθης μετά από άριστη επαναφορά από την μπέις-λάιν διαμόρφωσε το 63-68 τρία λεπτά πριν το φινάλε, αλλά ο Σπανούλης
με προσωπικό σερί 5-0
έδωσε νέα πνοή στον
Ολυμπιακό. Το παιχνίδι
βάδιζε σε τεντωμένο
σχοινί και οι ισορροπίες
ήταν λεπτές. Εκεί βρέθηκε
ο Φώτσης για να τις…
διαταράξεις. Ο «Μπάτμαν»
ευστόχησε στο πιο
καθοριστικό τρίποντο της
βραδιάς και επανέφερε
σε θέση οδηγού (68-71)
τον Παναθηναϊκό. Ο
Παπαλουκάς μείωσε αλλά
στην επόμενη κατοχή, οι
Πράσινοι, κέρδισαν το
επιθετικό ριμπάουντ με τον
Μπατίστ και ροκάνισαν
ο χρόνο. Ο Ολυμπιακός
κατέφυγε στη λύση των
φάουλ, ο Διαμαντίδης
ήταν εύστοχος σε τρεις
από τις τέσσερις βολές,
που εκτέλεσε, το τρίποντο
της απελπισίας του
Τεόντοσιτς δεν μπήκε και
ο Παναθηναϊκός έκανε το
1-0 στη σειρά των τελικών.

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
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

