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Ένας παραμυθένιος γάμος
Premier Christie Clark Visit to
the Greek Seniors
Centre

“We want Kate...We want Kate” φώναζε το πλήθος των 600.000 ανθρώπων που
είχε συγκεντρωθεί μπροστά στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ περιμένοντας το φιλί
που επισφράγισε ένα βασιλικό ειδύλλιο εννέα ετών που κατέληξε στον πριγκιπικό
γάμο που πρακολούθησαν τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια τηλεθεατές σ
ολόκληρο τον Κόσμο.

Vancouver- Just two days following the announcement
of a By Election in the Vancouver - Point Grey Riding
on May 11th, Premier Christie Clark visited the Greek
Seniors Centre on West Broadway. Many were happy
to see that she stopped by for a visit. She was greeted
to cheers and congratulatory salutations. The Premier
listened to all sorts of topics from personal income tax,
HST, Greek Day on West Broadway and a very hot
topic the UBC Transportation Proposal. Many in attendance gave the Premier a quick history lesson of all
the Greek Revolutionaries, and pointed to their photos
that are hung on the wall. She listened to stories of how
the Greek Community grew, its history in Kitsilano and
how many of those same men in the room worked hard
to fundraise and build the Hellenic Community Centre
of Vancouver.
She enjoyed her “metrio” greek coffee and before leaving asked for the communities support on May 11th and
wished everyone “Kalo Pasxa”.
Many signed her nomination papers and they were all
introduced to her newest staff member Ottawa native
Dimitri Pantazopoulos.
J.Siormanolakis

Υψηλές αφίξεις, υψηλή
συγκίνηση και υψηλή αισθητική
ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία
του πολυαναμενόμενου γάμου
με τους 1900 καλεσμένους
και τα περισσότερα από δύο
δισεκατομμύρια τηλεθεατών
παγκοσμίως.
Το συγκεντρωμένο πλήθος
υποδέχτηκε με ενθουσιασμό
τον 30χρoνο πρίγκιπα Γουίλιαμ
(William), αλλά όπως ήταν
επόμενο τις εντυπώσεις έκλεψε
η 29χρονη νύφη, πριγκίπισσα
Κάθριν (princess Kathrine)
πλέον, που εμφανίστηκε στο
πλευρό του πατέρα της φανερά
συγκινημένη αλλά πιο λαμπερή
από ποτέ καλυμένη από ένα
τούλινο πέπλο.
Κατά τη διάρκεια της τελετής
οι παριστάμενοι συμμετείχαν
ψάλλοντας αποσπάσματα
του ευαγγελίου που είχαν
επιλεγεί από το ζευγάρι. Η
κατανυκτική ατμόσφαιρα που
ήταν αισθητή ακόμη και μέσα
από την κάμερα αποτυπώθηκε
με τον πιο εύγλωττο τρόπο στο
πρόσωπο του Έλτον Τζον (Elton
John), προσωπικού φίλου της
πριγκίπισσας Νταϊάνα (princess
Diana) ο οποίος παρευρέθηκε
συνοδευόμενος από τον σύζυγο
του.
Μετά την έξοδο του από την
εκκλησία, το ζεύγος των
νεονύμφων επιβιβάστηκε
στην ανοιχτή ιππήλατη

άμαξα και κατευθύνθηκε
στο παλάτι του Μπάκινχαμ,
όπου αφού φιλήθηκε δίπαξ (!)
προσπερνώντας το πρώτοκολλο,
χαιρέτησε το πλήθος και στη
συνέχεια αποσύρθηκε για να
γιορτάσει το γεγονός στην

επίσημη δεξίωση που οργάνωσε
η βασίλισσα Ελισάβετ (queen
Elizabeth) μαζί με σχεδόν
600 καλεσμένους.Αν και είχε
προσκληθεί η βαρώνη Θάτσερ
λόγω προβλημάτων υγείας δεν
(Συνέχεια στη σελίδα 15)
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Τη Nάντια Αρκουμάνη
καλοσωρίζουμε στην
ομάδα συνεργατών
μας.
Η Νάντια θα μας
στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
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σταυρόλεξα.
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necesserily those of the Editor.
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Ο δρόμος για την Ιθάκη ...
Στο διάγγελμα του για την προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει:
“...Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία, μια νέα Οδύσσεια για τον Ελληνισμό. Όμως, πλέον, ξέρουμε το
δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά...’’
Αντιγράφω σχόλιο αναγνώστη της Ναυτεμπορικής επί του διαγγέλματος:
“Κάποιος πρέπει να πληροφορήσει τον Γ. Παπανδρέου ότι και ο Οδυσσέας ήξερε το δρόμο για την Ιθάκη
αλλά του πήρε 10 χρόνια για να φτάσει. ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ οι άλλοι πέθαναν στην διαδρομή.”

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Τσέρνομπιλ: 25 χρόνια μετά τη καταστροφή

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Ήταν ακριβώς πριν από 25 χρόνια,
στις 1:23:58 της 26ης Απριλίου
του 1986, όταν μια σειρά
εκρήξεων στον αντιδραστήρα
του τέταρτου ενεργειακού μπλοκ
στον πυρηνικό σταθμό του
Τσερνομπίλ, στην τότε Σοβιετική
Ένωση, προκάλεσε αυτό που
μετέπειτα
χαρακτηρίστηκε
ως η μεγαλύτερη τεχνολογική
καταστροφή του 20ου αιώνα.
Συμπληρώνονται 25 χρόνια
από το ατύχημα στον πυρηνικό
σταθμό του Τσέρνομπιλ και οι
μνήμες όσων “διάβασαν” το
1986 τη μαύρη αυτή σελίδα της
μεγαλύτερης καταστροφής στην
ιστορία της πυρηνικής ενέργειας,
αναβιώνουν μέσα από το ατύχημα
της Ιαπωνίας, οι επιπτώσεις του
οποίου στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο είναι ακόμη αδύνατο
να προβλεφθούν.
Οι πρόεδροι της Ουκρανίας
Βίκτορ Γιανουκόβιτς και της
Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ
έφθασαν στο Τσέρνομπιλ για
να επισκεφθούν τον τόπο του
κατεστραμμένου
πυρηνικού
σταθμού, 25 χρόνια μετά τη
μεγαλύτερη τραγωδία στην
ιστορία της εκμετάλλευσης της
πυρηνικής ενέργειας για μη
στρατιωτικούς σκοπούς.
Οι δύο αρχηγοί κρατών έφθασαν
μπροστά
στον
πυρηνικό
σταθμό αφού συμμετείχαν σε
θρησκευτική τελετή και πρόκειται
να καταθέσουν στεφάνι κοντά
στον αντιδραστήρα αριθμός 4
του σταθμού, ο οποίος εξερράγη
στις 26 Απριλίου 1986. Η
θρησκευτική τελετή μεταδόθηκε
ζωντανά από τα τηλεοπτικά
δίκτυα των δύο χωρών.
Ο
πρόεδρος
Μεντβέντεφ,
μιλώντας
στο
χώρο
του
Τσέρνομπιλ, δήλωσε ότι θέλει
νέους παγκόσμιους κανόνες για
την πυρηνική ασφάλεια στους
πυρηνικούς σταθμούς.
«Σήμερα στέλνω προτάσεις
στους
παγκόσμιους
ηγέτες
με στόχο να εξασφαλιστεί

η απαραίτητη ανάπτυξη της
πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο
προλαμβάνοντας
ταυτόχρονα
τις καταστροφικές παγκόσμιες
συνέπειες (των δυστυχημάτων)»,
δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος.
Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι το
δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ
δίδαξε επίσης στα κράτη ότι
πρέπει να λένε στους λαούς
την αλήθεια για τα πυρηνικά
δυστυχήματα.«Πρέπει
να
δίνουμε
απολύτως
ακριβείς πληροφορίες
για το τι συμβαίνει»,
τόνισε.
Από την άλλη πλευρά
των συνόρων, λίγες
δεκάδες χιλιόμετρα
βορειότερα,
ο
πρόεδρος
της
Λευκορωσίας
Α λ ε ξ ά ν τ ρ
Λ ο υ κ α σ έ ν κο
επισκεπτόταν χωριά
και
επιστημονικές
εγκαταστάσεις
στο
πλαίσιο
περιοδείας
του στις περιοχές
της χώρας του που
μολύνθηκαν
από
ραδιενέργεια.
Ο
πρωθυπουργός
της
Ουκρανίας
Μίκολα
Αζάροφ
κάλεσε σήμερα τη
διεθνή
κοινότητα
να
βοηθήσει
περισσότερο την Ουκρανία να
ξεπεράσει τις συνέπειες της
καταστροφής του Τσερνόμπιλ,
καθώς η χώρα του αφέθηκε
για υπερβολικά πολύ καιρό
να αντιμετωπίσει μόνη της το
πρόβλημα αυτό και πρόσθεσε
«Είμαστε
πεισμένοι
πως
η αλληλεγγύη μεταξύ των
εθνών και των κρατών και ο
ανθρωπισμός του σύγχρονου
πολιτισμού δεν θα αφήσουν
την Ουκρανία χωρίς εξωτερική
βοήθεια».
Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ
έκλεισε οριστικά τον Δεκέμβριο
του 2000 , αλλά ο αντιδραστήρας
4, ο οποίος καλύφθηκε πρόχειρα

από τσιμεντένιο κώδωνα, δεν
είναι αρκετά ασφαλής.
Κατά τη διάρκεια διεθνούς
διάσκεψης δωρητών στις 19
Απριλίου στο Κίεβο η διεθνής
κοινότητα αποδέσμευσε ποσό
ύψους
550
εκατομμυρίων
ευρώ για την κατασκευή και
τοποθέτηση νέας σαρκοφάγου
στο Τσερνόμπιλ.
Επιπτώσεις στην Ελλάδα
Μέρος του ραδιενεργού νέφους
από το Τσερνόμπιλ έφτασε και

κανάλια της τηλεόρασης την
είδηση για το πυρηνικό ατύχημα.
Ήταν Μεγάλη Τετάρτη και
ετοιμάζονταν για τον εορτασμό
του Πάσχα. Οι εβδομάδες που
ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές.
Κάποιοι κατηγορούσαν τον
«Δημόκριτο» για ολιγωρία,
αφού «άφησε τους καταναλωτές
να αγοράζουν λαχανικά για το
Πάσχα παρά το γεγονός ότι
μπορεί να είχαν προσβληθεί
από ραδιενέργεια». Αρκετοί
σταμάτησαν να τρώνε
λαχανικά, ενώ η υστερία
είχε φτάσει σε τέτοιο
σημείο που κάτοικοι
της Βόρειας Ελλάδας
μετανάστευαν προσωρινά
στην Αθήνα.
Μετρήσεις που έγιναν
δέκα χρόνια μετά, το 1996,
έδειξαν εκπομπές καισίου
στα 65 κιλομπεκερέλ ανά
τετραγωνικό μέτρο, με
το όριο επικινδυνότητας
να βρίσκεται στα 5
κιλομπεκερέλ. Σύμφωνα
με στατιστικά στοιχεία
δεν
παρατηρήθηκε
αύξηση στη συχνότητα
της λευχαιμίας, εκτός
από τη σπάνια βρεφική
λευχαιμία, αλλά ούτε
και στον καρκίνο του
θυρεοειδούς.

στην Ελλάδα μετά από μερικές
μέρες. Προκλήθηκε μεγάλος
πανικός στον ελληνικό πληθυσμό,
συγκεκριμένα σχετικά με την
ασφάλεια των τροφίμων, με τον
κρατικό μηχανισμό να κάνει
συστάσεις για αποφυγή του
φρέσκου γάλακτος και το καλό
πλύσιμο φρούτων και λαχανικών
από τις 5 Μαΐου και μετά.
Το ραδιενεργό νέφος επηρέασε
κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και
τη Θεσσαλία, όπου χρόνια
αργότερα ανιχνεύονταν ποσά
ραδιενέργειας
υψηλότερα
του κανονικού. Στη χώρα μας
έκπληκτοι οι πολίτες, μόλις στις
29 Απριλίου, παρακολουθούσαν
από τα –δύο εκείνη την εποχή–

Ευρωπαϊκές
ιατρικές
επιθεωρήσεις,
διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν
αναφέρει στο παρελθόν πάντως
ότι ο αριθμός των θυμάτων του
Τσερνόμπιλ στην Ελλάδα ίσως
να φτάνει τους 1.500. Τόσες ήταν
μέσα στη δεκαετία 1986 - 1996
οι καταγεγραμμένες ανεξήγητες
περιπτώσεις καρκίνου, οι οποίες
δεν δικαιολογούνταν από το
«ιστορικό» του ασθενή. Σ’ αυτά
θα πρέπει να προστεθούν και οι
2.500 τεχνητές διακοπές κύησης
που έγιναν στην Ελλάδα κατά
το διάστημα αμέσως μετά την
καταστροφή, για προληπτικούς
λόγους, σύμφωνα με τη Διεθνή
Επιθεώρηση
Μολυσματικών
Ασθενειών (1986-87).
H «σκιά» του δυστυχήματος στο

Τσερνόμπιλ έπεφτε και το 2006
ακόμα –είκοσι χρόνια μετά–
πάνω από την Ελλάδα, όπως
έδειχναν οι τότε μετρήσεις των
επιστημόνων.
Τα ραδιενεργά στοιχεία– και
ιδιαίτερα το καίσιο– στο έδαφος,
στα υπόγεια νερά, στο χώμα, στα
φυτά, στα ζώα παρέμεναν, σε
ορισμένες περιοχές της χώρας,
στα ίδια επίπεδα με εκείνα του
1986. Από το Καρπενήσι έως
την Καρδίτσα, την Κατερίνη, το
Κιλκίς και από τη Θεσσαλονίκη
έως τη Χαλκιδική και τη
Φλώρινα οι συγκεντρώσεις του
ραδιενεργού καισίου έφταναν
ακόμα τα 65 Κιλομπεκερέλ ανά
τετραγωνικό μέτρο εδάφους,
όταν το όριο επικινδυνότητας,
σύμφωνα με τους επιστήμονες,
δεν ξεπερνά τα 5 Κιλομπεκερέλ.
Βεβαίως, ακόμα και σε τέτοια
επίπεδα, οι τιμές αυτές δεν
συγκρίνονται με τις αντίστοιχες
που
καταγράφηκαν
τα
προηγούμενα χρόνια στη Βόρεια
Ρωσία και τη Βόρεια Ευρώπη.
Το 1986, λίγες ημέρες ύστερα
από το πυρηνικό δυστύχημα
στο Τσερνόμπιλ, οι επιστήμονες
είχαν μετρήσει και στη χώρα
μας υψηλές συγκεντρώσεις
αντιμονίου, ζιρκονίου, δημητρίου
και μαγγανίου – πρόκειται για
πολύ επικίνδυνα στοιχεία.
Ωστόσο, στις μετρήσεις που
έγιναν το 1996, η Ελλάδα βρέθηκε
σχεδόν «καθαρή» σε όλα –με
την εξαίρεση του καισίου... Οι
μεγαλύτερες ποσότητες καισίου
εντοπίζονταν τότε στη Δυτική
Μακεδονία και τη Βόρεια
Θεσσαλία, ενώ «λευκές» ήταν
οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Αττική
και το μεγαλύτερο τμήμα της
Πελοποννήσου.
Υψηλές
συγκεντρώσεις
ραδιενεργών
στοιχείων
εντοπίστηκαν και στη θάλασσα.
Οι πλέον πρόσφατες μετρήσεις
έδειξαν ότι στα νερά των
Δαρδανελλίων η συγκέντρωση
καισίου είναι 6 φορές υψηλότερη
από αυτήν του Αιγαίου, η οποία
με τη σειρά της είναι 7 φορές
υψηλότερη από αυτή του Ιονίου
Πελάγους.
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Αυστραλία:Η Ελλάδα
ενέπνευσε ομογενή εφευρέτη
να δώσει άλλη διάσταση στο
ραδιόφωνο αυτοκινήτου
Τρίτη, 26 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
«Η Ελλάδα είναι χώρα για να ονειρεύεσαι και να εμπνέεσαι»
πιστεύει ένας ομογενής μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφευρέτης. Δεν το λέει, αλλά
αφήνει να εννοηθεί πως η χώρα δεν προσφέρεται όμως για «υλοποίηση των ονείρων», λόγω έλλειψης
υποδομών, επιμονής και πειθαρχίας.
Ο ίδιος πάντως στην Ελλάδα είχε μια ιδέα
την οποία υλοποίησε στην Αυστραλία και
σήμερα συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες
του κόσμου. Κυρίως τις μεγαλύτερες
αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης
αλλά και τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας στον κόσμο.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:
Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται
να κυκλοφορήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά
αυτοκίνητα που θα διαθέτουν ιντερνετικό
ραδιόφωνο, χάρη στον έλληνα Γιώργο
Πάρθημο.
«Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών θα έχουν πρόσβαση σε 35.000 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε
όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται» δηλώνει ο κ. Πάρθημος, στον οποίο ανήκει η εφεύρεση
Miroamer.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα νέα κινητά τηλέφωνα Blackberry, υπάρχει η εφαρμογή του Miroamer
του κ. Πάρθημου και παρέχει στους κατόχους του κινητού αυτού, τη δυνατότητα να ακούν μουσική
από το δίκτυο διαδικτυακών ραδιοφώνων της υδρογείου. Μάλιστα για τον την συγκεκριμένη
εφαρμογή της Miroamer στα Iphone της Blackberry καταγράφονται 162.000 ζητήσεις ημερησίως.
Όλα ξεκίνησαν πριν έντεκα χρόνια στην… Ελλάδα!
«Το 1999 βρισκόμουν στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά ήθελα διακαώς να μάθω το σκορ από τα
ματς στην Αυστραλία», λέει ο κ. Πάρθημος. Σήμερα, μπορεί να ακούει ελληνικούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς στην Αυστραλία και αυστραλιανούς στην Αθήνα χάρη στο τεχνολογικό επίτευγμα της
εταιρείας του.
Η εν λόγω λειτουργία είναι διαθέσιμη ήδη ως εφαρμογή σε κινητό αλλά και ως αυτόνομη συσκευή
ραδιοφώνου , ενώ σε λίγους μήνες θα διατίθεται και σε μοντέλα αυτοκινήτων.
Είναι δε τόσο μεγάλη η επιτυχία της εφεύρεσης του κ. Πάρθημου που ήδη έχει συνάψει συμβόλαιο με
εταιρία παραγωγής κινητών τηλεφώνων στην Ινδία. Η παραγωγή θα φτάνει τα 300.000 τηλέφωνα το

μήνα!
Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση της
συνεργασίας της με αυτοκινητοβιομηχανίες και η εισαγωγή του
διαδικτυακού ραδιοφώνου σε καράβια και κρουαζιερόπλοια.
Γραφεία της αυστραλιανής εταιρείας λειτουργούν στις Ινδίες, το
Χονγκ Κονγκ και την Ελβετία. Από το επιτυχημένο εγχείρημά του,
ο κ. Πάρθημος εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα.
Ο ίδιος, προτού γευτεί την επιτυχία, δούλεψε σκληρά. «Τα πρώτα
χρόνια εργαζόμουν ως υπάλληλος σε άλλη εταιρεία, και το βράδυ
δούλευα το project μου», θυμάται.
«Από την παλιά μου δουλειά παραιτήθηκα το 2003, στην αρχή
ήμουν μόνος, σήμερα έχω δημιουργήσει μια ομάδα 20 ατόμων.
Εργαζόμαστε δεκαπέντε με δεκαέξι ώρες την ημέρα, μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες για να μπορούμε να επικοινωνούμε με Ευρώπη
και Αμερική», λέει.
Σήμερα ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της
εταιρίας του καθώς η εφεύρεσή του τον ερχόμενο μήνα θα ενταχθεί
και νέο και πετυχημένο πρόγραμμα κινητών Android.

Το FBI αναζητούσε τον Χίτλερ
μέχρι την δεκαετία του’50
10 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Οι αμερικανικές αρχές και ειδικότερα το FBI δεν είχαν πεισθεί ότι
ο Αδόλφος Χίτλερ αυτοκτόνησε στο καταφύγιό του στο Βερολίνο
και συνέχιζαν να τον αναζητούν σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως
προκύπτει από απόρρητες εκθέσεις του FBI που δημοσιεύτηκαν
στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία οι Αμερικανοί πράκτορες έστελναν εκθέσεις
σύμφωνα με τις οποίες, ο Φίρερ είχε καταφύγει με υποβρύχιο στην
Αργεντινή, ενώ άλλοι πράκτορες ανέφεραν πως ο Χίτλερ, όχι μόνο
ζούσε στο Θιβέτ ή στην Δανία, αλλά υποστήριζαν πως τον είχαν δει
με τα ίδια τους τα μάτια!
H αναζήτηση αυτή διήρκεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950!

H βασίλισσα Ελισάβετ
συγχαίρει αιωνόβια ομογενή
Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Η βασίλισσα Ελισάβετ, η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας
Κουέντιν Μπράϊς, η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ και σύσσωμη
η αυστραλιανή πολιτική ηγεσία και η ηγεσία του....
Κουϊνσλαντ έστειλαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα σε μια ομογενή
που έγινε εκατό χρόνων, κάτι άλλωστε που συνηθίζεται με όλους
τους αιωνόβιους της χώρας.
Πρόκειται για την Κούλα Mottee, του Δημητρίου και της Βασιλικής
Τρυφίλλη, από τα Τριφυλιάνικα Κυθήρων που μετανάστευσε το
1938 στην Αυστραλία και τώρα ζει στο Κουϊνσλαντ.
Η κ. Mottee,
γεννήθηκε
στις 25
Μαρτίου
του 1911.
Το 1928
εργάστηκε
ως ράπτρια
στην
Αθήνα, ένα
επάγγελμα
που της
χάρισε
αυτοπεποίθηση και οικονομική ανεξαρτησία. Το 1938 συνάντησε
τον Ελληνο-Αυστραλό Γιώργο και ένα χρόνο μετά, ήλθε μαζί του
στην Αυστραλία όπου εγκαταστάθηκαν στο Kempsey του NSW. Η
οικογένεια του συζύγου της διατηρούσε τότε δυο καφεστιατόρια.
Με τον καιρό οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας
αναπτύχθηκαν σημαντικά. Έτσι προστέθηκαν δυο κινηματογράφοι,
το “Δελφοί” και το “Βικτώρια”, μια πλατεία για πατινάζ και έγιναν
κι άλλες επενδύσεις. Μετά το θάνατό του το 1960, η κ. Mottee
εγκαταστάθηκε στο Σίδνεϊ όπου σπούδασαν τα παιδιά της Κώστας,
Τζιμ και Γιώργος.
Το 1969 αξιώθηκε να δει την μητέρα της στο νησί. Δυστυχώς
απεβίωσε εννέα μήνες μετά.
Τελικά την κέρδισε το South West Rocks, όπου σύμφωνα με το
γιο της Κώστα εξασκείτο στο βάδην. Από το 2005 φιλοξενείται σε
γηροκομείο.
Το ευχάριστο γεγονός της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής,
γιορτάστηκε το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 με γεύμα στο Kempsey
του NSW, στο οποίο παρακάθισαν η οικογένειά της, συγγενείς και
φίλοι.
Η κ. Mottee, είναι η γυναίκα που οδήγησε το πρώτο Holden στο
Kempsey.
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Βρέθηκαν τα καρφιά
της Σταύρωσης του Ιησού;
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Ένας
Ισραηλινοκαναδός
δημοσιογράφος πιστεύει ότι
κατάφερε να εντοπίσει δυο
από τα σιδερένια καρφιά που
χρησιμοποιήθηκαν από τους
Ρωμαίους για την σταύρωση του
Ιησού Χριστού.
Κατά τη διάρκεια έρευνας για
τη σειρά του History Channel «Secrets of Christianity», ο
παρουσιαστής και παραγωγός
Simcha Jacobovici έμαθε κάτι
που τον συγκλόνισε.
Το 1990 Ισραηλινοί αρχαιολόγοι,
ενώ έκαναν ανασκαφές σε έναν
τάφο 2.000 ετών, ανακάλυψαν
δυο καρφιά, κατασκευασμένα
από τους Ρωμαίους, όμως
κράτησαν
την
ανακάλυψη
κρυφή. Κοινοποίησαν βέβαια
την εύρεση δυο οστεοφυλακίων,

με τις ενδείξεις «Καϊάφας» και
«Ιωσήφ, γιος του Καϊάφα». Τα
εν λόγω οστεοφυλάκια, έκαναν
το γύρο του κόσμου, και τώρα
εκτίθενται σε επιφανές σημείο
στο Ισραηλινό Μουσείο της
Ιερουσαλήμ.
Τα δυο καρφιά έχουν μήκος
6 εκατ. το καθένα. Είχαν
πρωτοανακαλυφθεί το 1990
αλλά
είχαν
μυστηριωδως
εξαφανιστεί μέχρι σήμερα.
Στο ντοκυμαντέρ με τίτλο “Τα
καρφιά του Σταυρού” ο Σίμτσα
Γιακομποβισι υποστηρίζει οτι
μετά από επεξεργασία σε ειδικό
εργαστήριο από ανθρωπολόγους
τα καρφιά ήταν όντως αυτά με τα
οποία σταυρώθηκε ο Χριστός.
Σύμφωνα με τη θρησκεία,
ο Καϊάφας ήταν ο εβραίος
δικαστής που παρέδωσε τον
Ιησού στους Ρωμαίους για να
τον σταυρώσουν. «Κατά γενική
ομολογία, αυτός ο τάφος ανήκε
στον Καϊάφα. Εκείνη την εποχή
τα καρφιά κόστιζαν μόνο μια

δεκάρα
η
δωδεκάδα,
όμως το να
βρίσκεις
κ α ρ φ ι ά
σε
έναν
τάφο
είναι
εξαιρετικά
σ π ά ν ι ο »
λέει ο Jacobovici. «Όταν
βρήκα
την
αναφορά για
τα καρφιά στα
χαρτιά
της
α ν α σ κα φ ή ς ,
μου έπεσε το
σαγόνι» είπε.
Στην εκπομπή με τίτλο «Nails
of the Cross» (Τα καρφιά της
σταύρωσης), που θα προβληθεί
στις
20
Απριλίου
στο History
Channel, ο
Jacobovici
προσπαθεί
να εξηγήσει
το
λόγο
που
οι
αρχαιολόγοι
δ
ε
ν
θεώρησαν
ότι
τα
κ α ρ φ ι ά
ε ί χ α ν
σημαίνουσα αξία. «Όλα ήταν
πολύ σχολαστικά, κι όμως δεν
υπήρχαν ούτε φωτογραφίες,
ούτε σχέδια, ούτε διαστάσεις
των καρφιών. Όταν τα ζήτησα
από την Ισραηλινή Υπηρεσία
Αρχαιοτήτων, μου είπαν ότι
είχαν χαθεί».
«Ο Καϊάφας είναι γνωστός μόνο
για ένα πράγμα: την σταύρωση
του Χριστού» λέει ο Jacobovici και συνεχίζει: «Ίσως ένιωσε
υποχρεωμένος να πάρει αυτά τα
καρφιά μαζί του στον τάφο». Οι
αρχαίοι Ιουδαίοι πίστευαν ότι
τα καρφιά είχαν θεραπευτικές
ιδιότητες «και ήταν εισιτήριο
για την μεταθάνατον ζωή. Άλλα
αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα
στον τάφο δείχνουν ότι ήταν
πολύ προληπτικός άνθρωπος»
πρόσθεσε.
Ο Jacobovici γνωρίζει πολύ
καλά πως οι ισχυρισμοί του θα
δεχτούν σωρεία σχολιασμών
και κριτικής, όμως όπως λέει
αυτό δεν τον φοβίζει. «Ο
σκεπτικισμός είναι καλός» λέει

ο παρουσιαστής και σευνεχίζει:
«Όπως και με την Ιερά Σινδόνη
του Τορίνο, δε μπορείς να είσαι
100% σίγουρος, όμως οι πιστοί
δεν χρειάζονται το 100%. Αυτό
που θέλουν είναι ένα σοβαρό
“μπορεί”, και αυτό είναι που
προσφέρουμε».

Xρυσό και ασήμι βρήκαν Καναδοί στη Κρήτη
Δευτέρα,11 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Από 4,5 γραμ. μέχρι και 6,1 γραμμάρια καθαρού χρυσού ανά τόνο πετρωμάτων, κατέγραψαν τα ειδικά
εργαστήρια της καναδικής «Νorthern Lion Gold Corp». Το ποσοστό χρυσού στα πετρώματα, ποικίλει
ανάλογα με το βάθος της γεώτρησης από το οποίο λήφθηκαν τα δείγματα και κυμαίνεται από βάθος 10
μέτρων κάτω από την επιφάνεια μέχρι και 37 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.
Ως «πολύ ικανοποιημένος» από τα αποτελέσματα αυτά δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της
«Νorthern Lion Gold Corp», Τζων Λάντο. Οι πρώτες αξιολογήσεις για την περιεκτικότητα σε χρυσό,
αποδεικνύουν «το χρυσό δυναμικό της Κύπρου» και δικαιώνουν τους τεχνικούς και τους συμβούλους
τους που πίστευαν στην ύπαρξη του χρυσού. Γίνεται επίσης αναφορά σε ιστορικά δεδομένα που
δείχνουν χρυσό 6 γραμμαρίων ανά τόνο και ασήμι με 67 γραμμάρια ανά τόνο.
Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου διεξάγονταν εργασίες εξόρυξης μεταλλευμάτων κατά τη δεκαετία
του 1950 από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία.
Τα δείγματα από την «Νorthern Lion Gold Corp» από την περιοχή, λήφθηκαν κατά το τέλος του 2010
με γεωτρήσεις και επιβεβαιώνουν τα «ιστορικά δεδομένα» που υπάρχουν.
Στην περιοχή Αγίου Νικολάου, η καναδική εταιρεία έχει διενεργήσει επτά γεωτρήσεις συνολικού
βάθους 505 μέτρων και τα υπόλοιπα δείγματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία.

Δεν έδωσαν βίζα στην κόρη Ερντογάν
για τις ΗΠΑ λόγω ...μαντίλας!
Η αμερικανική πρεσβεία στην
Άγκυρα αρνήθηκε να δώσει βίζα στην
κόρη του Τούρκου πρωθυπουργού
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρει
η αγγλική έκδοση της εφημερίδας
Hurriyet Daily News. Η Πρεσβεία
των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση
σε απάντηση της αντίδρασης του

Τούρκου πρωθυπουργού σχετικά με
την απόρριψη της αίτησης για τη
θεώρηση.
«Η
αμερικανική
πρεσβεία
τηρεί κανόνες σχετικά με τις...
φωτογραφίες
των
αιτούντων
θεωρήσεις. Βάσει αυτών οι αρχές
υποχρεούνται να βλέπουν ολόκληρο
το πρόσωπο του υποψήφιου» γράφει

η ανακοίνωση της αμερικανικής
πρεσβείας.Διευκρινίζεται ότι η
κόρη του Τούρκου πρωθυπουργού
φορούσε μαντίλα.
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Μανιτάρια γεμιστά
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο
1 μαραθόριζα (φινόκιο)
250 γρ. πολτό ντομάτα
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
2 κουταλάκια βασιλικό
1 κουταλάκι πάπρικα
1 κουταλάκι πιπέρι
1 κουταλάκι μπούκοβο (προαιρετικά)
1 αυγό (προαιρετικά)
1 κουταλιά ελαιόλαδο
αλάτι

Εκτέλεση
• Πλένουμε καλά τα μανιτάρια, τα
στεγνώνουμε και κόβουμε τα ποδαράκια
τους, κρατώντας τα ξεχωριστά. Αφαιρούμε
το σκληρό μέρος από τη μαραθόριζα (όπως
σε λάχανο) και την κόβουμε σε φετάκια
(σαν κρεμμύδι για σαλάτα). Ψιλοκόβουμε τα
ποδαράκια από τα μανιτάρια.
• Βάζουμε τα μανιτάρια σε ταψί με την πλευρά
των σπόρων προς τα κάτω και ψήνουμε 15-20
λεπτά να βγάλουν το νερό τους στους 200
βαθμούς.
• Εντωμεταξύ, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Σε
κατσαρόλα με καπάκι σωτάρουμε το κρεμμύδι
και το σκόρδο σε 1 κουταλιά ελαιόλαδο.
Ρίχνουμε τα ποδαράκια των μανιταριών, τη
μαραθόριζα και 1/4 ποτήρι νερό. Κλείνουμε
το καπάκι και αφήνουμε να μαλακώσει η
μαραθόριζα για 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά.
• Ανοίγουμε το καπάκι, προσθέτουμε
τη ντομάτα, 1 κουταλάκι βασιλικό και
δυναμώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε περίπου
10 λεπτά να πιει το νερό. Προσθέτουμε 1
κουταλάκι βασιλικό, την πάπρικα, το πιπέρι
και αλάτι κατά βούληση. Προαιρετικά,
αν θέλουμε να είναι πιο δεμένη η γέμιση,
προσθέτουμε ένα αυγό, ανακατεύοντας καλά.
• Βγάζουμε τα μανιτάρια από το φούρνο,
αδειάζουμε το νερό και τα αναποδογυρίζουμε.
Τα γεμίζουμε και αν θέλουμε πασπαλίζουμε με μπούκοβο. Ψήνουμε
για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς.

Onion rings με honey mustard sauce
Υλικά
Για τα onion rings
* 2-3 μεγαλα κρεμμύδια κατα προτιμηση λευκα
* 1 κουπα φαριν απ
* 2 κ.σ κορν φλαουρ
* 1 κ.γ μπεικιν
* 1/2 κουτακι μπυρα
* 1 κ.γ παπρικα
* 1/2 κ.γ αλατι
* Λευκο πιπερι
Για τη honey mustard sauce
* 2 κ.σ μαγιονεζα
* 1 κ.σ μελι
* 1 1/2 κ.σ καυτερη
μουσταρδα
* Χρωματιστα τριμμενα
πιπερια
Εκτέλεση
* Κοβουμε τα κρεμμυδια σε φετες παχους 1 ποντου και πολυ
προσεκτικα για να μην σπασουν ξεχωριζουμε σε δαχτυλιδια
* Σε ενα μωλ ανακατευουμε το αλευρι με το κορν φλαουρ, το
μπεικιν και τα μπαχαρικα και προσθετουμε τη μπυρα.
* Φτιαχνουμε ενα λειο χυλο και βουταμε μεσα τα κρεμμυδια.
* Τα μεταφερουμε με πηρουνι στη φωτια και τηγανιζουμε σε
καυτο λαδι μεχρι να χρυσισουν και απα τις 2 μεριες (περιπου 3
λεπτα).
* Τα ακουμπαμε σε απορροφητικο χαρτι και αλατιζουμε.
* Για να φτιαξουμε τη σως ανακατευουμε ολα τα υλικα μαζι στο
μουλτι μας και τη διατηρουμε στο ψυγειο (βαζουμε περισσοτερη
μουσταρδα ή μαγιονεζα αναλογα τα γουστα μας).
Καλή επιτυχία!

ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ρύζι με μπέικον και μανιτάρια

250 γρ. ρεβύθια
1 μεγάλο κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες
1 κουταλάκι τοΰ γλυκοΰ
τριμμένο δεντρολίβανο 1 ‘/2
φλυτζάνι τσαγιού ντοματάκια
αποφλοιωμένα ή πολτός
ντομάτας
1/2 φλυτζανιοϋ τσαγιοϋ λάδι
αλάτι πιπέρι

Συνοδεύει τα κρεατικά μας αλλά και μόνο του αποτελεί πλήρες
γεύμα

Βάζουμε αποβραδίς τά ρεβύθια
σέ κρύο νερό νά μουσκέ¬ψουν.
Τό πρωί τά στραγγίζουμε καί
τά βάζουμε νά βράσουν, ώσπου
νά μαλακώσουν. Τά βάζουμε
σέ πυρέξ μαζί μέ 1 φλυτζάνι
τσαγιού ζουμί (τό υπόλοιπο
ζουμί τό φυλάμε καί τό
προσθέτουμε άν χρειασθεί κατά
τή διάρκεια τοΰ ψησίματος). Τό
φαγητό πρέπει νά είναι ζουμερό.
Ξανθαίνουμε τό κρεμμύδι καί τό
σκόρδο στό λάδι.
Προσθέτουμε τήν ντομάτα
καί τό δεντρολίβανο καί τά
σιγοβράζουμε μέχρι νά δέσει
ή σάλτσα. Ρίχνουμε τή σάλτσα
στά ρεβύθια καί τά ψήνουμε σέ
μέτριο φούρνο γιά 1/2 ώρα.

Υλικά
* 2 κούπες ρύζι
* 5 κούπες νερό ή ζωμό
* 4 κ. σούπας λάδι
* 4 φέτες μπέικον
* 6-7 μανιτάρια
* Μισή πιπεριά πράσινη
* Μισή πιπεριά κόκκινη
* Αλάτι
* 1/3 κούπας κρασί λευκό
* 2 κ. σούπας παρμεζάνα τριμμένη
Εκτέλεση
* Για το ρύζι μας, βάζουμε το λάδι σε κατσαρόλα και ρίχνουμε
το μπέικον να ροδίσει ελαφρά και τις πιπεριές ψιλοκομμένες.
* Αφού τις αφήσουμε λίγο να μαραθούν προσθέτουμε τα
μανιτάρια να βγάλουν τα υγρά τους. Έπειτα ρίχνουμε το κρασί
και λίγο αλάτι και αφού εξατμιστεί τα βγάζουμε από την
κατσαρόλα με τρυπητή κουτάλα και τ΄ αφήνουμε στην άκρη.
* Ρίχνουμε το ρύζι μας στην κατσαρόλα και αφού βραχεί με
το λάδι προσθέτουμε το νερό μας ή το ζωμό (που πρέπει να είναι
βραστό) και λίγο αλάτι.
* Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και σκεπάζουμε.
* Αφήνουμε να βράσει για 20’ λεπτά περίπου κλείνουμε το
μάτι, ρίχνουμε την παρμεζάνα, ανακατεύουμε και αφήνουμε
να σταθεί το ρύζι μας για 10 λεπτά σκεπασμένο με μια πετσέτα
κουζίνας.
Καλή επιτυχία

Μανιτάρια με φέτα
στο φούρνο
Νόστιμο σαν ορεκτικό και
εξαιρετικό συνοδευτικό για
κρέατα.
Υλικά
* 2 συσκευασίες των 500 γρ.
ασπρομανίταρα
* Μισή κούπα αποξηραμένα
μανιτάρια(προαιρετικά)
* 1/3 κούπας λάδι
* 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
* 2 κρεμμυδάκια φρέσκα
* Μισή κόκκινη πιπεριά
* Μισή πράσινη πιπεριά
* 2 κ,σ γεμάτη μουστάρδα
* Μισή κούπα κρασί
* Αλάτι, πιπέρι , ρίγανη
* Φέτα (τριμμένη)
* Άνηθο ή μαϊντανό για το
σερβίρισμα
Εκτέλεση
* p1010631_420Βάζουμε
στο κρασί τα αποξηραμένα
μανιτάρια και τα΄αφήνουμε για
1 ώρα να μουλιάσουν καλά.
* Πλένουμε ελαφρά τα φρέσκα
μανιτάρια και τα κόβουμε σε
φέτες (εμένα μου αρέσουν
χοντροκομμένα). Βγάζουμε τα
μανιτάρια από το κρασί και τα
προσθέτουμε στα άλλα.
* Σουρώνουμε με ψιλό
σουρωτήρι το κρασί που
μούλιαζαν τα μανιτάρια και
μέσα σ΄αυτό αραιώνουμε την
μουστάρδα.
* Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα
υλικά, ανακατεύουμε καλά και
ψήνουμε στο φούρνο στους 180
βαθμούς για 50 λεπτά περίπου.
Στη φάση αυτή προσθέτουμε τη
φέτα και τον άνηθο και βάζουμε
στο φούρνο για λίγο λεπτά έως
ότου λιώσει η φέτα.

ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ
Ή μπαμπανάτσα είναι ένας χυλός πού χρησιμοποιείται άντί
φύλλου στίς χορτόπιττες. Γίνεται εύκολα καί γρήγορα καί είναι
πολύ νόστιμη.
Υλικά
1/2 κιλό αλεύρι πού φουσκώνει μόνο του 1 κουταλάκι τοϋ
γλυκού αλάτι 5 κουταλιές σούπας λάδι, νερό όσο πάρει (4-5
φλυτζάνια τσαγιού περίπου)
Εκτέλεση
Βάζουμε τό αλεύρι σέ λεκάνη καί προσθέτουμε τό αλάτι, τό
λάδι καί αρκετό νερό, όσο χρειάζεται γιά νά γίνει ένας χυλός
μάλλον πηκτός. Λαδώνουμε τό ταψί πού θά χρησιμοποιήσου¬με
καί χύνουμε μέσα τό μισό άπό τό χυλό, απλώνοντας τον ώστε
νά έχει παντού τό ίδιο πάχος. Κατόπιν, απλώνουμε τή γέμιση
όπως καί στίς άλλες πίττες καί, τέλος, ρίχνουμε σιγά-σιγά τόν
υπόλοιπο χυλό καί τόν απλώνουμε, έτσι πού νά καλύ¬ψει παντού
τή γέμιση. Ρίχνουμε 3-4 κουταλιές σούπας λάδι άπό πάνω καί
φουρνίζουμε τήν πίττα σέ μέτριο φούρνο γιά 45 λεπτά έως 1
ώρα.
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B.C. teen artists shine on
Earth Day art show
SURREY - An art competition in high schools throughout British Columbia inspired a strong creative response from students
expressing their environmental views in honour of Earth Day.
High school artists representing 53 schools and 30 school districts
across British Columbia submitted 250 works of art to Earthwise,
a student Earth Day art competition offering $3,500 in prize
money. The contest marks the first time that all B.C. high school
students have been linked provincially to a single juried art show
and competition.
Sponsored by the Ministry of Community, Sport and Cultural
Development, the competition attracted submissions from grades
9-12 students in public and private schools in communities large
and small across the province. Submissions include paintings in
acrylic, tempera, oil and watercolour, as well as works in coloured
pencils, India ink, collage, computer art, silkscreen and photography.
The Arts Council of Surrey established a panel representing
B.C.’s arts community to jury the student submissions. The panel
identified first-, second- and third-place winners and 12 honourable mentions. In addition to the prize winners and honourable
mentions, 49 students will receive
certificates of achievement.

Prize Winners are:
First Prize - Thomas Nelles, Sullivan Heights Secondary school,
$2,000 Second Prize - Shirley Liu, Steveston-London Secondary
school, $1,000 Third Prize - Ju Young Lee, Langley Fine Arts
school, $500

Quotes:
Community, Sport and Cultural Development Minister Ida Chong
“Congratulations to all the great young British Columbia artists
participating in Earthwise. You really made the project a success.
Parents and teachers can be very proud of your ideas, energy and
talent.”
Marc Pelech, Surrey art teacher and competition/art show coordinator “I’m really impressed with the enthusiastic and creative response
from students to this unique opportunity to express their ideas
through art. I’m grateful to my colleagues - school administrators
and teachers who supported this project and encouraged their students to participate.”

EDDIE PETROSSIAN DECLARES CANDIDACY AS AN INDEPENDENT IN THE MAY 11TH, 2011 BY-ELECTION IN THE RIDING OF VANOUVER-POINT-GREY.
VANCOUVER-POINT GREY
– (Thursday, April 21nd, 2011) –
Eddie Petrossian, Fight HST Regional Organizer (North Shore)
and former BC Conservative
Candidate (West VancouverCapilano) has decided to enter
the race to become the next MLA
for the riding of Vancouver-Point
Grey. ”I have never felt such a
calling in my life until today,
where I hear the cries for an independent thinker to represent and

serve the people of this diverse
community.” Petrossian says.

calling a quick and fast by-election,” says Petrossian.

“People have been pouring their
hearts out to me in the past few
months, indicating their desire
for true democracy with more
than just two candidates from
which to choose.” To assume
that this riding is a shoe-in for
the Premier Designate is highly
presumptuous, and raises serious
concerns about the intentions of

Petrossian indicates that just a
few thousand BC Liberal members elected Christie Clarke, who
now expects to be elected into the
BC Legislature and to be made
Premier by just another few thousand electors in Point Grey. What
about the other 2.5 million plus
citizens of this Province?
(Continued on Page 19)
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Μπάσκετ: Play off ενόψει!

ÁèëçôéêÜ

Μυρτώ Τσιτσιού

Η ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο κερδίζοντας με 3-0
Σάββατο, 30 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Τον πρώτο της τίτλο μετά από
εννέα χρόνια κατέκτησε η ΑΕΚ,
επικρατώντας 3-0 του Ατρόμητου
στον τελικό του Κυπέλλου
Ελλάδας στο ΟΑΚΑ. Ο Νίκος
Λυμπερόπουλος άνοιξε το σκορ
στο 28΄, ενώ ο Ναμπίλ Μπάχα
στο 78΄ και ο Παντελής Καφές
στο 85΄ διαμόρφωσαν το τελικό
3-0.
Συνθέσεις:
Ατρόμητος: Ιτάνζ, Νάστος,
Μπαζίντσκι,
Νεμπεγλέρας,
Καμαρά,
Αναστασάκος,
Σφακιανάκης,
Σαγκανόφσκι,
Τάτος, Ολιβέιρα, Σκόνδρας
ΑΕΚ: Σάχα, Μανωλάς, Δέλλας,
Μάκος, Καράμπελας, Μπλάνκο,
Λαγός, Ντιόπ, Γεωργέας, Σκόκο,
Λυμπερόπουλος
Στα πρώτα δέκα λεπτά οι δύο
ομάδες μπήκαν δυνατά με στόχο
να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Ο Ατρόμητος έδειξε να πατάει
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο,
εν αντιθέση με τους παίκτες του
Μανόλο Χιμένεθ που έψαχναν
να βρούν τα πατήματα τους. Στο
18 ο Κώστας Μανωλάς πήγε να
κάνει το λάθος μέσα στην περιοχή
της ΑΕΚ, υπό την πίεση του
Αναστασάκου, αλλά διόρθωσε τα
πράγματα πριν γίνουν επικίνδυνα.
Το παιχνίδι παιζόταν περισσότερο
στο χώρο του κέντρου από το
12ο λεπτό και μετά. Στο 23 ο
Ατρόμητος προσπάθησε να βγει
μπροστά με τον Καμαρά από τα
δεξιά, αλλά ο Τραϊανός Δέλλας,
έδιωξε τον κίνδυνο, ενώ στην
αμέσως επόμενη φάση ήταν
η σειρά της ΑΕΚ να ψάξει το
γκολ, με τον Γεωργέα να βγάζει
τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά ο
Μπλάνκο δεν έπιασε την κεφαλιά
με την μπάλα να εξουδετερωνεται
από την άμυνα του Ατρομήτου.
Το πρώτο σουτ της ΑΕΚ στον
αγώνα έγινε στο 27 από τον Νίκο
Λυμπερόπουλο, όταν βρήκε το
χώρο λίγο έξω από την περιοχή
του Ιτανζ, αλλά η μπάλα πέρασε
άουτ. Ένα λεπτό αργότερα όμως
η μπάλα του έκανε το χατήρι.
Ο Σκόκο έβγαλε τη σέντρα
στο κεφάλι του Λυμπε και με
καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0.
Η κάμερα έδειξε τον επιθετικό
του δικεφάλου σε θέση οφσαιντ.
Στο 33 ο Σκόκο βγήκε τραυματίας
και ο Μπάχα μπηκε ως αλλαγη.
Ο Ατρόμητος προσπάθησε να
αντιδράσει και πίεσε την ΑΕΚ
αλλά χωρίς να μπορέσει να
δημιουργήσει κάποια φάση.

Στο 37’ η ΑΕΚ βγήκε στην
αντεπίθεση με τον Μπάχα, αλλά
το σουτ που επιχείρησε έδιωξε ο
Ιτάνζ. Η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό.
Η απάντηση των παικτών του
Γιώργου Δώνη ήταν άμεση, όταν
πήγε να βγάλει και πάλι φάση
από λάθος του Μανωλά, αλλά
ο νεαρός αμυντικός διόρθωσε
το λάθος βγάζοντας τη μπάλα
σε κόρνερ. Μέχρι το τέλος
του ημιχρόνου οι δύο ομάδες
κοντραρίστηκαν στο χώρο του
κέντρου χωρίς να δημιουργηθεί
κάποια
αξιόλογη
ευκαιρία.
Τελευταία φάση ένα σούτ στα
άστρα, από πλευράς Ατρομήτου
Γενικά η εικόνα του πρώτου
ημιχρόνου είχε πολά νεύρα και
πάθος από τους παίκτες των δύο
ομάδων, με τον Ατρόμητο να
δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει
την ΑΕΚ στα μάτια, ενώ από
την πλευρά της Ένωσης το άγχος
ήταν φανερό, ειδικά στα πρώτα
λεπτά.

Οι δύο ομάδες αποζημίωσαν
τους περίπου 50.000 φιλάθλους
που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ με το
εκρηκτικό ξεκίνημά τους στο β΄
ημίχρονο. Ειδικά ο Ατρόμητος
ήταν
μεταμορφωμένος
και
έδειξε
αποφασισμένος
να
ανατρέψει την κατάσταση. Στο
47΄ από σέντρα του Καμαρά
και κεφαλιά του Αναστασάκου
η μπάλα έφυγε λίγο άουτ, ενώ
στο 53΄ ο Μπαζίνσκι έχασε
σπουδαία ευκαιρία με κεφαλιά
μέσα από τη μικρή περιοχή,
την μπάλα να αναπηδά και να

φεύγει πάνω από το δοκάρι.
Ωστόσο, τη μεγαλύτερη ευκαιρία
δημιούργησε η ΑΕΚ στο 57΄ με
εκτέλεση Λαγού και κεφαλιά
του Δέλλα, με τον Ιτάντζ να
πραγματοποιεί
απίστευτη
απόκρουση και με τη βοήθεια
του δοκαριού να κρατάει τον
Ατρόμητο στη διεκδίκηση του
τροπαίου. Δύο λεπτά αργότερα
ο Μανωλάς με σωτήρια προβολή
κόντραρε το σουτ του Τάτου
μέσα από την περιοχή.
Ο Δώνης “ανακάτεψε την
τράπουλα” ρίχνοντας στο ματς
τον Μπρίτο, ενώ ο Χιμένεθ έδωσε
σύνθημα για… υποχώρηση,
αντικαθιστώντας τον Μπλάνκο
με τον Καφέ. Η τελευταία
κίνηση είχε αποτέλεσμα, αφού
η ΑΕΚ ισορρόπησε το παιχνίδι
στο κέντρο και περιόρισε
την πίεση του Ατρόμητο. Η
κατάκτηση του Κυπέλλου για
την Ενωση οριστικοποιήθηκε
στο 78΄ όταν η άμυνα των
Περιστεριωτών αδράνησε και
πάλι, Λυμπερόπολος και Καφές
δεν μπόρεσαν να στείλουν την
μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Μπάχα
εντελώς αμαρκάριστος από
το σημείο του πέναλτι έγραψε
πανεύκολα το 2-0. Το... κερασάκι
στην τούρτα έβαλε ο Παντελής
Καφές στο 85΄ με πλασέ, μετά
από ασίστ του Λαγού.
Το τελικό σφύριγμα του Τάσου
Κάκου βρήκε τους οπαδούς
της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν
και λίγο αργότερα το Νίκο
Λυμπερόπουλο να σηκώνει στα
χέρια του το Κύπελλο Ελλάδας.
Ένα τρόπαιο με ιδιαίτερη αξία
για τον 35χρονο άσο, καθώς
είναι το πρώτο στην καριέρα του.
Ωστόσο, το φινάλε του τελικού
συμαδεύτηκε
από
άσχημες
εικόνες, καθώς μερίδα οπαδών
της ΑΕΚ, που μπήκαν στον
αγωνιστικό χώρο για να
πανηγυρίσουν, επιτέθηκαν στους
ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου
και χρειάστηκε η επέμβαση
αστυνομικής δύναμης, για να
σταματήσει το κακό που έγινε.

Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου
ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτος και
αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας,
γεγονός που είχε συμβεί τελευταία
φορά με τον Άρη τη σεζόν 1985-86.
Δεύτερος ακολουθεί ο Παναθηναϊκός.
Στην Τρίτη θέση βρίσκεται ο Π.Α.Ο.Κ..
Τέταρτος είναι ο Άρης. Μαρούσι,
Καβάλα, Περιστέρι και Κολοσσός Ρόδου
συμπληρώνουν την οχτάδα των play off.
Ο Ίκαρος Καλλιθέας, ο Ηλυσιακός και ο Πανελλήνιος ήταν οι τρεις
ομάδες που έμειναν εκτός play off. Η ΑΕΚ -για πρώτη φορά στην
ιστορία της- και η Καβάλα ήταν οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται
στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Παρόλα αυτά η ΑΕΚ κατέθεσε ένσταση
για τη συμμετοχή του Ηλυσιακού
στο Πρωτάθλημα, θεωρώντας
παράνομη εμπλοκή του μάνατζερ
Τάσου Δελημπαλταδάκη με την
ομάδα των Ιλισίων. Αν και δεν
υπήρχαν πολλά στοιχεία γι’ αυτή
την καταγγελία, η απόφαση
βγήκε
ιδιαιτέρως
γρήγορα
και η «Ένωση» δικαιώθηκε.
Ο Ηλυσιακός όμως ξεκίνησε
αγώνα για την αποκατάσταση
της αδικίας που έγινε εις βάρος
του, καταθέτοντας νέα ένσταση.
Η εκδίκαση της υπόθεσης θα
γίνει στις 12 Μαΐου και τότε θα
μάθουμε αν τελικά η ΑΕΚ θα
είναι αυτή που θα υποβιβαστεί ή
ο Ηλυσιακός.
Και
τώρα
ας
περάσουμε στους
αγώνες των play
off. Τα ζευγάρια
που προέκυψαν από
την
βαθμολογία
είναι Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου,
Παναθηναϊκός
Περιστέρι,
Π.Α.Ο.Κ.
Καβάλα
και
Άρης - Μαρούσι.
Οι αγώνες του Παναθηναϊκού διεξήχθησαν νωρίτερα από τους
υπόλοιπους λόγω του ότι η ομάδα πρέπει να
αναχωρήσει για την Ισπανία, για το Final 4 της
Euroleague. Στον πρώτο αγώνα οι «πράσινοι»
κέρδισαν το Περιστέρι στο Ο.Α.Κ.Α. με σκορ
88-60. Στον δεύτερο αγώνα, μέσα στην έδρα
του Περιστερίου, το «τριφύλλι» δυσκολεύτηκε
πολύ περισσότερο καθώς η ομάδα των Δυτικών
Προαστίων φάνηκε να είναι «σκληρό καρύδι».
Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, όπου εκεί ο
Παναθηναϊκός κέρδισε με 74-72 και έτσι πήρε
το εισιτήριο για τους «4» των play off. Τα άλλα
ζευγάρια έχουν παίξει έναν αγώνα το καθένα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε
εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 90-55. Ευχάριστα νέα έχει η
ομάδα των Πειραιωτών, ο Γιώργος Πρίντεζης γύρισε από τη Μάλαγα
ώστε να ενισχύσει τον Ολυμπιακό. Ο Π.Α.Ο.Κ. δυσκολεύτηκε αλλά
κέρδισε τελικά την Καβάλα με 65-61. Την μεγάλη έκπληξη έκανε το
Μαρούσι καθώς κέρδισε εύκολα εκτός έδρας τον Άρη με σκορ 86-72
και αν κερδίσει και τον επόμενο αγώνα θα είναι εκείνο που θα πάρει
μια θέση στους «4».

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Μετά από δεύτερη πρόσκληση προς μέλη της Κοινότητας
συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα 27 Απριλίου 2011, περίπου 50
άτομα συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικου
Συμβουλίου, για την πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση.
Μετά την προσευχή του ιερέα π. Ευάγγελου Αραβαντινού,
ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος,
επέτρεψε στον κ. Κώστα Ροκανά να προεδρεύσει στη συνέχεια
κατόπιν από απόφαση που πήραν τα μέλη για πρόεδρο της
βραδιάς.

Μετά από την ανάγνωση των πρακτικών, και τις αναφορές
του ταμεία, του προέδρου της κοινότητας, της υπεύθυνης για
το σχολείο και του υπεύθυνου για την οικοδομική επιτροπή.
΄Εγιναν διάφορες ερωτήσεις από τα μέλη και δόθηκαν οι
ανάλογες απαντήσεις.
Η εικόνα της αίθουσας όπως δείχνει και η φωτογραφία δεν
ήταν καθόλουν ενθαρρυντική για το μέλλον της κοινότητας.
Ενώ τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
νεαρά κάτω των 45-50 χρόνων εκτός ενός ή δύο ατόμων,
τα μέλη που παρευρέθηκαν ήταν άνω των 60. Και στη
σύζήτηση, έβλεπες μια αδιαθεσία απ’ όλους που ο πρόεδρος

αναγκαζόταν δυο και τρείς φορές να ζητήσει να δευτερόσουν
μια πρόταση με το ζόρι.
Τα έσοδα της κοινότητας λιγοστεύουν, οι ανάγκες για την
συντήρηση του κτιρίου της εκκλησίας και του χωλ ανέφερε ο
πρόεδρος έχουν προτεραιότητα.
Εν συντομία έγιναν μερικές ερωτήσεις για τα πλάνα να
κτίσουν που είχαν κάνει τα προηγούμενα Δ. Συμβούλια, και
υποσχέθηκε ο πρόεδρος να καλέσει γενική συνέλευση ιδικά
για το θέμα αυτό.
Η απειρία του νέου διοικητικού συμβουλίου φάνηκε από
την αναφορά του προέδρου ο οποίος χωρίς να θέλουμε να
το ρίξουμε την ευθύνη, ολόκληρη σ’ αυτόν, διότι υπήρχαν
και δυο-τρία άλλα μέλη που υπηρέτησαν σε άλλα διοικητικά
συμβούλια, θα μπορούσαν να τον συμβουλεύσουν, ότι σε
μια γενική συνέλευση τα μέλη περιμένουν να ακούσουν το
πρόγραμμα του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα επόμενα δυο
χρόνια που ανέλαβαν. Και δεν ήταν δικαιολογία του προέδρου
όταν ρωτήθηκε ποιό είναι το πρόγραμμά τους για τα επόμενα
δυο χρόνια, να απαντήσει ότι έχουν δυο μήνες που ανέλαβαν
και δεν ήταν δυνατόν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν
ζήτησε κανείς να λύσουν τα προβλήματα της κοινότητας,
απλώς θα πρέπει να διοργανώσουν εκδηλώσεις.
Σε λίγο καιρό έχουν το πανηγύρι και δεν ακούσαμε καμία
προετοιμασία.
Ο πρόεδρος γνωρίζοντας τις αδυναμίες που έχουν ζήτησε απ’
όλους την βοήθειά τους για να πάνε μπροστά και αυτό είναι
η αλήθεια.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα
Γιατί η νύφη φοράει λευκά
Ένα κοριτσάκι,
παρακολουθώντας για πρώτη
φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στην
μητέρα του:
- Γιατί η νύφη φοράει λευκά;
- Γιατί το λευκό είναι το χρώμα
της χαράς και σήμερα είναι η πιο
χαρούμενη μέρα της ζωής της,
απαντάει η μητέρα της, όσο πιο
απλά μπορούσε.
Το κοριτσάκι μετά από λίγη
σκέψη, λέει:
- Τότε ο γαμπρός γιατί φοράει
μαύρα;
Στον Άγιο Πέτρο
Ηταν καμμιά 10ρια άτομα στον
Αγ.Πέτρο για να τους στείλει
αναλόγως στην Κόλαση ή sτον
Παράδεισο.. Αφού έστειλε
σχετικά όλους στην Κόλαση
φτάνει και στον τελευταίο
τον οποίο τον έστειλε στον
Παράδεισο..
Πετάγεται ένας και του λέει
-Καλά τρελλός είσαι; Αυτός
είναι οδηγός λεωφορείου
και περνάει με κόκκινο, δεν
υπολογίζει τους πεζούς,τρέχει
σαν τρελλός,παρανομεί
καθημερινά τον ΚΟΚ...κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
-Μπορεί,αλλά είναι ο μόνος από
όλους εσάς που στην βάρδιά του
κάνει 50 άτομα να κάνουν τον
σταυρό τους!!
***
Πίνοντας κρασί κατά τη
διάρκεια του δείπνου, του λέει
ΕΚΕΙΝΗ:
“Οι άντρες είναι σαν το κρασί.
Ξεκινάνε σαν σταφύλια άγουροι,
και είναι δουλειά μας να τους
πατάμε και να τους κρατάμε στο
σκοτάδι μέχρι να μετατραπούν
σε κάτι που μπορείς να χαίρεσαι
στο δείπνο σου.”
Κι ΕΚΕΙΝΟΣ απαντά:
“Και οι γυναίκες σαν το κρασί
είναι. Αρχίζουν φρέσκες με
μια ελαφριά γεύση φρούτου
και μετά ωριμάζουν απότομα,
ξυνίζουν και σου προκαλούν
πονοκέφαλο.”
Mαμά έχει πάντα δίκιο!!!
Γυρνάει μία κοπέλα από το
ραντεβού της, τελείως καταπτο
ημένη.
Τι έχεις; ρωτά η
μητέρα της. Χωρίσατε;
- Όχι, αντίθετα! Ο Κώστας
μου ζήτησε να τον παντρευτώ!
- Και γιατί στενοχωριέσαι;
- Γιατί μου είπε επίσης ότι είναι
άθεος. Μαμά, δεν πιστεύει
καν ότι υπάρχει Κόλαση!!! Παντρέψου τον. Και μην
φοβάσαι, θα του δείξουμε πόσο
άδικο έχει ..
***
Ήταν ένας τύπος που πίστευε
ότι η γυναίκα του τον απατούσε.
Αποφάσισε λοιπόν ένα βράδυ
να την παρακολουθήσει για να
το διαπιστώσει με τα μάτια του.
Έτσι όταν βγήκε αυτή με το
αυτοκίνητο μπήκε αυτός σε ένα
ταξί...... και την ακολούθησε.
Σύντομα αντελήφθη ότι η
γυναίκα του εργαζόταν σε ένα
οίκο ανοχής.
Λέει ο τύπος στον ταξιτζή: “Θες
να βγάλεις 100 ευρώ;”
Ο ταξιτζής αμέσως απαντάει:
“Σίγουρα, τι θες να κάνω;”
Ο τύπος του απάντησε ότι το
μόνο που είχε να κάνει ήταν
να μπει στον οίκο ανοχής, να
αρπάξει τη γυναίκα του και να
την φέρει στο ταξί.
Έτσι πάει ο ταξιτζής μέσα και

δυο λεπτά αργότερα η πόρτα
του οίκου ανοίγει με μια δυνατή
κλωτσιά και εμφανίζεται ο
ταξιτζής τραβώντας μια γυναίκα
που κλωτσάει, ρίχνει μπουνιές
και τσακώνεται σε όλη τη
διαδρομή μέχρι το ταξί με τον
ταξιτζή.
Ο ταρίφας ανοίγει την πόρτα,
πετάει τη γυναίκα μέσα στο
ταξί και λέει στον τύπο: “Κράτα
την!”
Ο άντρας την κοιτάει και
φωνάζει στον ταξιτζή: “Τι
έκανες ρε ηλίθιε; Αυτή δεν είναι
η γυναίκα μου!”
“Το ξέρω”, απαντάει ο ταξιτζής,
“Αυτή είναι η δικιά μου...!!!
Τώρα πάω πίσω για τη δικιά
σου...”!!!!!!!!!!
***
Πρωί πρωί ο Σήφης έκανε
εξωτερικά μερεμέτια στο σπίτι
του, ανεβασμένος σε μια σκάλα.
Περνόντας ο Μανούσος για την
στάνη, τον βλέπει και του λέει
για να τον πειράξει:
- “Μωρέ Σήφη, εμένα δε με
κόφτει μωρέ, που θα πέσεις απ`
τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα
θα σπάσει μωρέ η κεφαλή σου
και θα γεμίσει ο τόπος άχερα.”
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη
σκάλα:
- “Και `συ μωρέ Μανούσο, πρωί
πρωί το φαΐ σκέφτεσαι...”
***
Κατά τη διάρκεια του Μυστικού
Δείπνου ρωτάει ο Ιούδας τον
Ιησού:
“Δάσκαλε, μήπως το φαΐ έχει
πολύ κρεμμύδι;;;”
Και ο Ιησούς του απαντάει:
“Και τι σε πειράζει; Θα φιλήσεις
κανέναν;;;
***
Κάπου στα βόρεια προάστια
ένας καλοντυμένος κύριος
περπατάει αμέριμνος τη νύχτα...
Ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο
πετάγεται ένας μασκοφορεμένος,
του κολλάει ένα πιστόλι στα
πλευρά και του ψιθυρίζει:
-Τα λεφτά σου και γρήγορα...
-Μα τι λες; αντιδράει ο κύριος.
Ξέρεις ποιός είμαι εγώ; Εγώ
είμαι ο Τάδε Ταδόπουλος,
Βουλευτής και πρώην
Υπουργός…
-Ε, τότε αλλάζει, λέει
ο μασκοφορεμένος, τα
λεφτά ΜΟΥ και γρήγορα
κουφάλα!!!!!!!!!!!
***
Ο ανθρωπάκος κοιμάται
εξαντλημένος από την
καθημερινή δουλειά (ελέω
Γιώργου και ΔΝΤ). Ξαφνικά τον
ξυπνάει ένας θόρυβος. Ανάβει το
φως και βλέπει έναν διαρρήκτη.
-Τι κάνεις εσύ εδώ; ρωτάει.
-Ψάχνω για λεφτά, απαντάει ο
διαρρήκτης.
-Περίμενε να ντυθώ, απαντάει
ο ανθρωπάκος, για να ψάξουμε
μαζί.
***
Ο Εβραίος μπαμπάς καθόταν σε
μια ξαπλώστρα στην παραλία
και χάζευε το μικρό του γιό που
έπαιζε ανέμελα στο κύμα με το
κουβαδάκι του...
Ξαφνικά σηκώνεται ένα
τεράστιο κύμα που παρασύρει
το παιδί στα βάθη της θάλασσας
και το εξαφανίζει μπροστά στα
έκπληκτα μάτια του πατέρα
του. Απελπισμένος ο πατέρας
σηκώνει τα μάτια και τα χέρια
του στον ουρανό, γονατίζει στην
άμμο και αρχίζει να ουρλιάζει
σαν δαιμονισμένος:
ΚΥΡΙΕΕΕΕΕΕΕΕΕ....
ΚΥΡΙΕΕΕΕΕ.....
Θεέ μου γύρνα πίσω το παιδί
μου,
Θεέ μου στείλε μου πίσω το
μονάκριβό γιό μου,

Είναι το φώς της ζωής μου...
Είναι η ζωή μου όλη....
Θεέ του Ισραήλ κάνε το θαύμα
σου, στείλε πίσω τον Αλόν,
Θεέ μου άκου τη φωνή του
δούλου σου και λυπήσου με.....
ΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
ΠΙΣΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ !!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ξαφνικά....ένα δεύτερο μεγάλο
κύμα επιστρέφει το παιδί του...
και τότε ό
άντρας κοιτώντας τον ουρανό με
ευλάβεια και ταπεινοφροσύνη
ψελλίζει...
.......και το κουβαδάκι ;
Τι κοινό έχουν η γαλοπούλα και
οι Έλληνες
Τι κοινό έχουν η γαλοπούλα και
οι Έλληνες;
Την βγάζουν δεν την βγάζουν
μέχρι τα Χριστούγεννα
Ελάτε θα πνιγείτε...
Έβρεχε, έβρεχε και το χωριό
πλημμύριζε. Οι κάτοικοι
έφευγαν με βάρκες να
γλυτώσουν. Ένας βαρκάρης είδε
μια οικογένεια και πήγε να την
σώσει.
-Ελάτε θα πνιγείτε.
-Όχι δεν ερχόμαστε, πιστεύουμε
στον θεό, είμαστε δούλοι του
και αυτός θα μας σώσει.
Η βάρκα έφυγε.
Το νερό ανέβαινε σκέπασε
το σπίτι και η οικογένεια για
να γλυτώσει ανέβηκε στα
κεραμίδια. Τους είδε ένα
ελικόπτερο πήγε από πάνω τους
και τους πέταξε ανεμόσκαλα.
-Ελάτε θα πνιγείτε.
-Όχι δεν ερχόμαστε. Πιστεύουμε
στον θεό, είμαστε δούλοι του
και αυτός θα μας σώσει.
Το ελικόπτερο έφυγε.
Το νερό ανέβηκε και πνίγηκαν
όλοι, οι ψυχές τους ανέβηκαν
στον ουρανό και πήγαν να
διαμαρτυρηθούν στον θεό.
-Γιατί θεέ μου μας έπνιξες;
είμαστε τόσο καλοί χριστιανοί κι
είχαμε εμπιστοσύνη σε σένα ότι
θα μας σώσεις.
Κι ο θεός απαντά
-Δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε…
είχα στείλει μια βάρκα… ένα
ελικόπτερο…
***
Μια Ασιάτισσα είχε παντρευτεί
με έναν Άγγλο και ζούσαν στο
Λονδίνο. Η καημένη δεν ήξερε
καλά Αγγλικά, αλλά κατάφερνε
να συνεννοηθεί με τον άντρα
της. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν
όταν έπρεπε να πάει για ψώνια...
Μια μέρα πήγε στο κρεοπωλείο
και ήθελε να αγοράσει μπούτια
κοτόπουλου. Δεν ήξερε πως να
το πει και πάνω στην απελπισία
της, σήκωσε την φούστα της
και του έδειξε τα μπούτια της.
Ο κρεοπώλης κατάλαβε και την
έδωσε μπούτια κοτόπουλου.
Μιαν άλλη μέρα, ήθελε να
αγοράσει στήθος κοτόπουλου.
Δεν ήξερε πως να το πει και
πάνω στην απελπισία της,
ξεκούμπωσε την μπλούζα
της και του έδειξε το στήθος
της. Έτσι πάλι πήρε αυτό που
ήθελε...
Μία άλλη φορά ήθελε να πάρει
λουκάνικο. Μη βρίσκοντας έναν
τρόπο να το πει στον κρεοπώλη,
έφερε μαζί της τον άντρα της
στο κρεοπωλείο...
Μα τι σκεφτήκατε;;;
Ντροπή σας! Τον έφερε επειδή
μιλάει Αγγλικά...
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Ο π. Δημ. Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα και κυρίες της Φιλοπτώχου μπροστά στον επιτάφειο
του Αγίου Γεωργίου μετά το στόλισμα των λουλουδιών.

Ήθη και Έθιμα του Πάσχα στον Κόσμο
Ο Επιτάφειος του καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωγίου Βανκούβερ

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Το Πάσχα δεν είναι καθαρά
ελληνική υπόθεση και σε κάποιες
χώρες τα βαμμένα κόκκινα αυγά,
τα τσουρέκια και οι λαμπάδες
δεν είναι must για τις παραδόσεις
τους, διαβάστε μερικά παράξενα
έθιμα και αντιλήψεις από όλο
τον κόσμο αποκλειστικά για τη
νεκρανάσταση του Ιησού που
προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Σε κάποιες χώρες υπάρχουν
παραδόσεις του Πάσχα, σε
κάποιες άλλες υπάρχουν τα ήθη
και έθιμα αλλά συγκεκριμένα σε
μερικές χώρες υπάρχουν και οι
δεισιδαιμονίες.
Στη
Σουηδία,οι
άνθρωποι
έχουν ορισμένες δεισιδαιμονίες
για το Πάσχα. Έτσι αυτή την
εποχή οι Σουηδοί υποστηρίζουν
ότι οι μάγισσες δουλεύουν
περισσότερο και η μαύρη μαγεία
τους εξαπλώνεται σε ολόκληρη
τη χώρα.

Ο Επιτάφειος του Ι.Ν των Αγίων Νικολάου- Δημητρίου
του Ανατολικού Βανκούβερ

Την Μεγάλη Πέμπτη υποτίθεται
ότι αρχίζουν να πετούν με τις
σκούπες τους για να δουν τον
Σατανά και ξαναγυρίζουν πίσω
στη γη το Μεγάλο Σάββατο.
Άλλη δεισιδαιμονία για την
Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο
Σάββατο είναι όταν τα παιδιά
ντύνονται με κουρελιασμένα
ρούχα και πάνε στους γείτονες
τους για επίσκεψη. Μερικοί
αφήνουν μια πασχαλινή κάρτα
προσμένοντας κάποιο γλύκισμα
ή καραμέλα. Επίσης το κάθε ένα
χωριό ανάβει φωτιές έτσι ώστε
στο τέλος να αναδειχθεί νικητής
το χωριό με την μεγαλύτερη
φωτιά. Κατά την διάρκεια του
Πάσχα ανάβουν πυροτεχνήματα
και
βεγγαλικά
τα
οποία
διασκεδάζουν τα παιδιά και τους
μεγάλους.
Μια άλλη παράδοση στη Σουηδία
γίνεται το πρωί της Μεγάλης
Παρασκευής, όπου τα αγόρια
του χωριού μαζεύουν κλαδιά και
τρέχουν πίσω από τις κοπέλες
έτσι ώστε να τις κτυπήσουν.
Αυτό συνεχίζεται ωσότου οι
κοπέλες δώσουν στα αγόρια
κάτι να πιουν. Η παράδοση όμως
αντιστρέφεται, τη Δευτέρα μετά
το Πάσχα. Έτσι τώρα έχουμε τις
κοπέλες να τρέχουν πίσω από τα
αγόρια και να κάνουν ακριβώς τα
ίδια πράγματα.

Ο Επιτάφειος του Ι.Ν των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
στο SURREY

Κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο

κάνουν οι άνθρωποι στο
Μεξικό. Μπορεί να σας φανεί
λίγο παράξενο, αλλά πιστέψτε
το γιατί γίνεται κάθε χρόνο
με πάρα πολλή αφοσίωση και
πίστη. Οι Μεξικάνοι έχουν ως
παράδοσή τους να κάνουν κάθε
χρόνο διάφορες αναπαραστάσεις
του τελευταίου δείπνου, της
προδοσίας του Κυρίου, της
δίκης, της Σταύρωσης και της
Ανάστασης Του. Μάλιστα σε
κάποιες περιοχές γίνεται αληθινή
η Σταύρωση του Κυρίου. Εκείνοι
που λαμβάνουν μέρος σε αυτές
τις
παραστάσεις
ντύνονται
με ρούχα της εποχής εκείνης
και ετοιμάζονται για αυτή την
αναπαράσταση από ένα χρόνο
πριν, έτσι ώστε να βγει τόσο
αληθινή και να αγγίξει της
καρδιές όλων ανθρώπων.
Το Πάσχα στην Αυστραλία
γιορτάζεται με διάφορα ήθη και
έθιμα. Πολλοί είναι οι πιστοί οι
οποίοι πάνε στις εκκλησίες, ενώ,
διάφορα ζώα όπως κουνέλια,
κυκλοφορούν στην πόλη για
να δώσουν την χαρούμενη
αίσθηση του Πάσχα. Φυσικά
η διασκέδαση δεν λείπει και
όλοι μαζί ενώνονται για να
γιορτάσουν όσο πιο ωραία

την γιορτή της χαράς και της
ευτυχίας. Κάτι πολύ διαφορετικό
από εμας, τις χώρες τις Ευρώπης,
είναι η εποχή. Τι στιγμή που
εμείς γιορτάζουμε το Πάσχα
την Άνοιξη, στην Αυστραλία το
γιορτάζουν Φθινόπωρο. Στην
μεγάλη πόλη της Αυστραλίας,
το
Σίδνεϋ,
διοργανώνονται
διάφορα σόου, εκθέσεις, όπου η
διασκέδαση κατέχει την πρωτιά,
ενώ διάφορα ζώα διασκεδάζουν
τους μικρούς φίλους και
τα
βεγγαλικά
δημιουργούν
κάτι το εξωπραγματικό και
ανεπανάληπτο.
Στη Γερμανία το Πάσχα ξεκινά
με την μεταφορά του Σταυρού
την Μεγάλη Πέμπτη. Οι
Γερμανοί έχουν ως παράδοση
την Μεγάλη Πέμπτη να τρώνε
μόνο ψάρι. Το Πάσχα ξεκινά
με δοξολογίες στην εκκλησία
το βράδυ και τελειώνει την
Κυριακή του Πάσχα το πρωί. Η
Κυριακή θεωρείται οικογενειακή
μέρα στην Γερμανία και υπάρχει
ειδικό μενού για το μεσημέρι,
όπως βαμμένα αυγά και μια
τούρτα σε σχήμα αρνιού. Επίσης
ίδια μέρα τρώνε και αλλά γλυκά
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

11 Γνώμη

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

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !! ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙA!!
Ο πέμπτος μήνας του χρόνου
πήρε το όνομά του από την
ρωμαϊκή θεότητα Maja
(Μάγια).
Το όνομα Maja προήλθε από τη
λέξη Μαία (τροφός) τη μητέρα
του θεού Ερμή στον οποίο ήταν

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
3 ½ star Las Palmas Hotel
June 4,11,18,25 departures
One Week all inclusive holiday

αφιερωμένος.Είναι ο μήνας
των λουλουδιών και την 1η
Μαΐου πλέκουμε στεφάνια με
λουλούδια και τα κρεμάμε στις
εξώπορτες μέχρι τις 24 Ιουνίου
που τα καίμε στις φωτιές του
Άι- Γιάννη.

Από 7 Μαϊου μέχρι 18 Ιουνίου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure
5 star Grand Sirenis Mayan Beach
June 5,12 and 19 departures
One week all inclusive holiday in a

MEXICO
Puerto Vallarta

Vancouver Departure

CAD 439 plus 332 in taxes

CAD 779 plus 332 in taxes

junior suite

4 star Holiday Inn Puerto Vallarta
June 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 429 plus 332 in taxes

MEXICO

MEXICO

MEXICO

4 star Barcelo Costa Cancun
June 5,12 and 19 departures
One week all inclusive holiday
CAD 719 plus 332 in taxes

Vancouver Departure
4 star Allegro Playacar
June 5,12 and 19 departures
One week all inclusive holiday
CAD 569 plus 332 in taxes

Mayan Riviera
Vancouver Departure

Puerto Vallarta

$

1,159+Ταχ
MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
4 star Sheraton Buganvilias Resort
June 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 549 plus 332 in taxes

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure

Riviera Nayarit
Vancouver Departure

5 star Gran Bahia Principe Akumal
June 5,12 and 19 departures
One week all inclusive holiday
CAD 819 plus 332 in taxes

4 star Royal Decameron Complex
June 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 329 plus 332 in taxes

12 Γνώμη

Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ : Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ (11ος -15ος ΑΙΩΝΑΣ)
Στη διάρκεια των τετρακοσίων ετών που μεσολάβησαν
από τη μάχη του Μαντζικέρτ (1071) μέχρι την άλωση της
Κωνσταντινούπολης (1453), η παρακμή του βυζαντινού
Ελληνισμού και ο εξισλαμισμός της Μικράς Ασίας ακολούθησαν
συγκλίνουσα πορεία για τελευταία φορά. Η μεγάλη αυτή χρονική
περίοδος καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή και την
ιστορία πολλών και διαφορετικών λαών που σχετίστηκαν,
συγκρούστηκαν, επέδρασαν ο ένας στον άλλον και τελικά
συμβίωσαν στο χωνευτήρι της ανατολικής Μεσογείου -μια ιστορία
που περιμένει ακόμα τους ερευνητές της. Η εξαφάνιση θεσμών
που στήριξαν την αυτοκρατορία, η διαφθορά της αριστοκρατίας,
ο συγκεντρωτισμός κράτους και Εκκλησίας και ο διχασμός της
ηγεσίας σε ενωτικούς και ανθενωτικούς ήταν οι σημαντικότερες
αιτίες που άνοιξαν την κερκόπορτα στους νικητές.
Το έργο του Σπύρου Βρυώνη περιγράφει νηφάλια τη διαδικασία
του εξισλαμισμού και παράλληλα δείχνει πώς ο βυζαντινός
πολυεθνικός πολιτισμός κατάφερε με τη σειρά του να επιδράσει
στον τουρκικό, ώστε να γεννηθεί ένας καινούριος: ο λαϊκός
πολιτισμός της Μικράς Ασίας.

Ημερίδα για τις ελληνοϊσραηλινές
σχέσεις σχέσεις στο Μόντρεαλ
Δευτέρα, 04 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Η οργάνωση ΑΧΕΠΑ του Καναδά, η Επιτροπή Καναδά-Ισραήλ,
το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και το Εβραϊκό Κογκρέσο του
Κεμπέκ οργάνωσαν από κοινού ημερίδα με θέμα “Η Εξέλιξη των
Ελληνοεβραικών σχέσεων” στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο του
Μόντρεαλ.

Εκδοτικός Οίκος: ΜΙΕΤ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ο Σπύρος Βρυώνης, κορυφαίος βυζαντινολόγος της γενιάς του, γεννήθηκε το 1928 στο Μέμφις του
Τεννεσή των Η.Π.Α. από οικογένεια κεφαλληνιακής καταγωγής. Μετά το τέλος των μεταπτυχιακών
σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ξεκίνησε την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία του
διδάσκοντας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας
(όπου χρημάτισε και διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Εγγύς Ανατολής G. E. von Grunebaum),
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της
Νέας Υόρκης (όπου κατείχε και τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Αλέξανδρος
Σ. Ωνάσης), από το οποίο αποχώρησε με τον τιμητικό τίτλο του ομότιμου καθηγητή Ελληνικού
Πολιτισμού. Μέλος πολλών επιστημονικών φορέων, επίτιμος διδάκτορας πολλών πανεπιστημίων
(μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου),
ο Σπύρος Βρυώνης έχει τιμηθεί με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις: έχει εκλεγεί τακτικό μέλος
της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, της Αμερικανικής Ακαδημίας Μεσαιωνικών
Σπουδών, της Αμερικανικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του αφορά το Βυζάντιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
τα Βαλκάνια και τον αραβικό κόσμο και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων και άρθρων. Κυριότερα
βιβλία του: “Η παρακμή του μεσαιωνικού πολιτισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του
εξισλαμισμού, 11ος έως 15ος αιώνας” (ΜΙΕΤ 1997)• “Η καθ` ημάς Ανατολή: Η πνευματική παράδοση
του μεσαιωνικού ελληνισμού στον σλαβικό και ισλαμικό κόσμο” (Βάνιας 1995)• “Byzantium and
Europe” (“Βυζάντιο και Ευρώπη”), Harcourt, Brace and World, 1967• “Byzantium: Its Internal History
and Relations with the Islamic World” (“Βυζάντιο: Η εσωτερική του ιστορία και οι σχέσεις του με τον
ισλαμικό κόσμο”), Variorum Reprints, 1971• “Studies on Byzantium, Seljuks and Ottomans” (“Μελέτες
για το Βυζάντιο, τους Σελτζούκους και τους Οθωμανούς”), Undena Publications, 1982• “Studies in
Byzantine Institutions and Society” (“Μελέτες για τους θεσμούς και την κοινωνία του Βυζαντίου),
Aristide D. Caratzas, 1997. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται και τα εξής βιβλία, τα οποία
επιμελήθηκε σε συνεργασία με άλλους: “Aspects of the Balkans: Continuity and Change” (“Όψεις των
Βαλκανίων: Συνέχεια και αλλαγή”) σε συνεργασία με τον Henrik Birnbaum, Mouton, 1972• “Islam
and Cultural Change in the Middle Ages” (“Ισλάμ και πολιτιστική αλλαγή στον Μεσαίωνα), Harrassowitz, 1975• “Individualism and Conformity in Classical Islam” (“Ατομικισμός και συμμόρφωση στο
κλασικό Ισλάμ”) σε συνεργασία με τον Amin Banani, Harrassowitz, 1977• “Islam`s Understanding of
Itself” (“Το Ισλάμ και η αυτοκατανόησή του”) σε συνεργασία με τον Richard G. Hovannisian, Undena
Publications, 1983• “Essays on the Slavic World and the Eleventh Century” (“Δοκίμια για τον σλαβικό
κόσμο και τον 11ο αιώνα”), Aristide D. Caratzas, 1992.

ΗΠΑ: Ξεπερνούν τους 230
οι νεκροί από τις καταιγίδες
28 Απρίλιος 2011
Ξεπερνούν τους 230 οι νεκροί από τις σφοδρές καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους που
πλήττουν τις νοτιανατολικές πολιτείες της Αμερικής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε
η Αλαμπάμα όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 130 άνθρωποι.
Eξαφανίστηκαν ολόκληρα τετράγωνα
Σύμφωνα με τις αρχές του Τενεσί
30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους
ανεμοστρόβιλους και τις πλημμύρες που
έπληξαν την Πολιτεία, ανεβάζοντας το
συνολικό αριθμό των θυμάτων από τις
πρωτοφανείς καταιγίδες στους 230.
Μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί
στην Αλαμπάμα, το Μισισίπι, την
Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και το Κεντάκι.
Στις πόλεις Τουσκαλόσα και Μπέρμιγχαμ
της Αλαμπάμα ισοπεδώθηκαν ολόκληρα
οικοδομικά τετράγωνα ενώ δεκάδες δρόμοι
έχουν γίνει αδιάβατοι από τα δέντρα που
έπεσαν ή από συντρίμμια κτιρίων.
Στο Μπέρμιγχαμ ο δήμαρχος Γουίλιαμ Μπελ είπε ότι η ζώνη της καταστροφής έχει πλάτος 1.500
μέτρα. Οι δρόμοι της πόλης είχαν κατακλυστεί από ασθενοφόρα. “Ήταν σαν τις ουρές των ταξί
στη Νέα Υόρκη”, είπε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, Κρις Όσμπορν.
ΠΗΓΕΣ: ΝΕΤ FM, ΑΠΕ/ΜΠΕ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Η ημερίδα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της βελτιούμενης
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής, στην ημερίδα
εξετάσθηκαν οι τρόποι ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ
Ελλάδας και Ισραήλ με τη βοήθεια της Ελληνοκαναδικής και
Ισραηλινοκαναδικής ομογένειας του Καναδά.
Στην ημερίδα μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες, πολιτικοί και
ακαδημαϊκοί από τις δύο εθνικές κοινότητες, ενώ εισαγωγικές
ομιλίες έκανα τόσο ο πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ.
Ελευθέριος Αγγελόπουλος όσο και η πρέσβης του Ισραήλ στον
Καναδά κα Μίριαμ Ζίβ.
Έγιναν δυο εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μελών από την Ελληνική
και την Εβραϊκή παροικία,για να τονισθεί η διακοινοτική μορφή
των εκδηλώσεων, αυτές πραγματοποιήθηκαν η μια στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο του Μόντρεαλ και η άλλη στο Εβραϊκό
Συνεδριακό Κέντρο.
Η πρώτη εκδήλωση, στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, ήταν μια
Ημερίδα στην οποία παρουσιάσθηκαν πτυχές των διαχρονικών
σχέσεων μεταξύ των δύο λαών, και εξετάσθηκαν εθνικά θέματα
που τώρα απασχολούν την Ελλάδα και το Ισραήλ. Ομιλητές ήταν
οι καθηγητές Κυριάκος Ματζιορίνης (McGill University), Amikam
Νachmani (Bar-Ilan University), Ανδρέας Γερολυμάτος (Simon
Fraser University), και Harold Waller (McGill University).
Η ημερίδα τελείωσε με δεξίωση στο Εβραϊκό Κέντρο, όπου τα μέλη
των δύο κοινοτήτων είχαν την δυνατότητα κοινωνικής γνωριμίας
και ανταλλαγής απόψεων.
Το Ισραήλ και η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την σύμπτωση
γεωστρατηγικών συμφερόντων καθώς και τις δυνατότητες
ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ τους σε πολλούς τομείς, έχουν
τελευταία προχωρήσει σε σημαντική αναβάθμιση των διακρατικών
τους σχέσεων.
Οι οργανισμοί της Ελληνικής και της Εβραϊκής παροικίας του
Καναδά, καλωσορίζουν αυτήν την εξέλιξη και την αντιμετωπίζουν
ως ένα καλό έναυσμα για σύσφιξη της δικής τους συνεργασίας.
Οι σχέσεις μεταξύ της Εβραϊκής και της Ελληνικής παροικίας
του Καναδά, είναι παραδοσιακά θερμές, αλλά υπάρχουν πολλοί
τομείς (η παιδεία γενικά και η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας,
η διατήρηση της παράδοσης στις νεώτερες γενεές, η στήριξη του
έθνους, κ.λπ.) στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω
αντλώντας από τις διαφορετικές εμπειρίες τους.
Για την προώθηση αυτών των στόχων, τις εκδηλώσεις της 4ης
Απριλίου θα ακολουθήσουν και άλλες διαπαροικιακές συναντήσεις
ομάδων εργασίας με συγκεκριμένα αντικείμενα συζήτησης και
μελέτης.
Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από κοινού από τους κορυφαίους
οργανισμούς των δύο παροικιών στον Καναδά, την «Επιτροπή
Ισραήλ – Καναδά», την ΑΧΕΠΑ, το «Ελληνο-Καναδικό
Κογκρέσο», και το «Εβραϊκό Κογκρέσο του Κεμπέκ». Εκτός
των παροικιακών οργανισμών οι εκδηλώσεις έγιναν με την
συμπαράσταση και συμμετοχή των πρέσβεων Ισραήλ και Ελλάδος,
Miriam Ziv και και Ελευθερίου Αγγελοπούλου αντίστοιχα, των
γενικών προξένων τους στο Μόντρεαλ, Yoram’s Elron και Θάνου
Καφόπουλου, καθώς και των Καναδών γερουσιαστών Ελληνικής
και Εβραϊκής καταγωγής, Λεωνίδα Χουσάκου, Panagiota’s Merchant, και Linda’s Frum.
Από την Ελληνική πλευρά, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
ήταν οι: Φώτης Αντωνίου, Νίκος Αρουτζίδης, Ανδρέας
Γερολυμάτος, Νίκος Καταλιφός, Χρήστος Καράτζιος, Γεώργος
Μανωλικάκης, Κυριάκος Ματζιορίνης, Ιωάννης Μπουγάς, και
Θεόδωρος Χαλάτσης.
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Οι Ν.Ε.Ο.Ι. στηρίζουν το έργο του Συλλόγου
Αλληλεγγύης «ΕΛΠΙΔΑ» Ν. Γρεβενών
Οι ημέρες των γιορτών του Πάσχα είναι και ημέρες αγάπης, και
προσφοράς προς το συνάνθρωπο, ειδικά στους δύσκολους καιρούς
που διανύουμε.

American Hellenic Council of
California (AHC) Awards
Dinner 2011
Η οργάνωση ΝΕΟΙ συμμετείχε στο Πασχαλινό Bazaar του
Συλλόγου «Ελπίδα» με 80 χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες
της artmania – Μάνια Καψή, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την
ευαισθησία των νέων και την έμπρακτη συμπαράσταση τους σε
Συλλόγους που παράγουν ουσιαστικό έργο.
Την Κυριακή το πρωί, 17 Απριλίου 2011, στο Ξενοδοχείο
Αίγλη στα Γρεβενά, με εντυπωσιακή προσέλευση κοινού,
παρά το βροχερό καιρό, ο κόσμος των Γρεβενών έδειξε το
ανθρώπινο πρόσωπό του και τη χαρά της ουσιαστικής προσφοράς
προσφέροντας τον οβολό του για την υποστήριξη του έργου του
Συλλόγου.
Το Πασχαλινό Bazaar περιλάμβανε 50 χειροποίητα ζωγραφισμένα
αυγά της Μπέσης Τζιουβάρα (Ζωγράφος) και Μαίρη – Έλεν
Τζιουβάρα (Αγρονόμος, Τοπογράφος), λαμπάδες και χειροποίητα
κοσμήματα από το 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών και πολύχρωμα
γλαστράκια με ανοιξιάτικα λουλούδια.
Όλα τα έσοδα από το Bazaar θα διατεθούν για την οικονομική
ενίσχυση του Συλλόγου «Ελπίδα» που εδώ και 13 χρόνια έχει
προσφέρει οικονομικά σε συνανθρώπους μας που το έχουν
ανάγκη, μεταξύ άλλων σε περίπου 100 άπορες οικογένειες, 38
ορφανά ανήλικα παιδιά, σε 10 άπορους φοιτητές και 8 χρόνια
ασθενείς.
Ο σύλλογος «Ελπίδα» σήμερα έχει 250 ενεργά μέλη, τα οποία
κάθε μήνα προσφέρουν οικονομικά με τις συνδρομές τους, ενώ τη
δραστηριότητα βοηθούν και περίπου 1.000 φίλοι του συλλόγου.
Η Πρόεδρος της οργάνωσης ΝΕΟΙ και Δικηγόρος, κ. Άννα
Ευθυμίου υπογραμμίζει: «Για ακόμα μία φορά οι νέοι μέσα από
την οργάνωση ΝΕΟΙ απέδειξαν ότι όταν υπάρχει καλός σκοπός
είναι όχι μόνο παρόντες, αλλά συνδράμουν όπως μπορούν για την
επίτευξή του. Η οργάνωση ΝΕΟΙ βρίσκεται πάντα στο πλευρό
συλλόγων ανά την Ελλάδα που αποδεδειγμένα προσφέρουν στο
συνάνθρωπό μας με το εθελοντικό έργο τους.»
Σε μια εποχή που ο ανθρωπισμός παραγκωνίζεται, η οργάνωση
ΝΕΟΙ, συνεχίζει την ανθρωπιστική της δράση με την υποστήριξη
και ενεργή συμμετοχή των νέων, αναδεικνύοντας και
αγκαλιάζοντας τη χαρά της ουσιαστικής προσφοράς.

A big thank you to everyone
who supported and attended our
Annual Awards Dinner.
For those of you who honored us
with your presence, please take a
moment to send us your feedback by submitting this online
survey.
On Saturday April 9, 2010 the
American Hellenic Council of
California (AHC), hosted its 36
th Annual Honors Dinner Dance
at the Omni Hotel in Downtown
Los Angeles. For the second
consecutive year, with more than
400 people in attendance the
event was sold out.
“This year we had a top-notch
cadre of honorees and based
on the attendees’ feedback,
the event was deemed one of
the most successful and wellplanned l in the history of the
Council. On behalf of our Board
of Directors, I would like to
thank all the organizations,
businesses and individuals that
supported us again this year and
have been standing by our efforts and causes in the past. We
would have never been able to
grow stronger without everyone’s support and commitment.”
stated Alexander Mizan, Executive Director of the organization.
This year, with award-winning
actor John Aniston as the event’s
MC, the Council recognized the
accomplishments of four exceptional honorees – Chancellor.
Linda Katehi, Mr. Van Vlahakis,
Professor Georgios Anagnostopoulos, and Congresswoman
Ileana Ros-Lehtinen (R-FL).

With several VIPs of the
Greek-American community in
attendance, the event acted as a
great chance for the community
to gather like it does every year.
The award ceremony was exceptional and the honorees engaged
everyone in attendance with
their unique speeches. After the
meal, the night was filled with

Greek music from Margarita
and the Takis Kokotas Band.
On occasion, singers Alexia and
Ariana Savalas who were also
in attendance, took the stage and
sang along and the bars were
serving Metaxa in what turned
out to be a night of dancing and
truly Greek “kefi”.
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ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
Ένας δημοκράτης θυμάται και
γράφει…

περιπέτειες με τους καλούς μας
γείτονες τους Τούρκους;

Καταραμένε Παπαδόπουλε, 40
χρόνια μετά, και ακόμα τυραννάς
τα καημένα παιδιά της νέας
τάξης.

Μια χαρά δεν κοιμόμασταν
ήσυχοι; Ήθελες να μας κάνεις
παραγωγούς πετρελαίου σαν
τους αραπάδες; Tα εργοστάσια
ενέργειας που κατασκεύασες
π.χ. στην Πτολεμαΐδα ή στους
Φιλίππους που τα έφτιαξες
μάλιστα με τους Ρώσους
κομουνιστές για ποιόν λόγο
τα έκανες; Σώνει και καλά να
καταργήσεις όλες τις λάμπες
πετρελαίου στα χωριά και
γέμιζες στύλους και καλώδια όλη
την ύπαιθρο! Βρε μανία.

Γιατί βρε άθλιε;
Νομίζεις πώς δεν θυμάμαι ότι
μου στέρησες στο χωριό μου
την λάμπα πετρελαίου και
τον χωματόδρομο που τόσο
αγαπούσα και μου έφερες
ηλεκτρικό,
άσφαλτο
και
τηλέφωνο στην καλύβα μου, και
που έδωσες 20ετες άτοκο δάνειο
για να κάνω σπίτι, με μόνο όρο
μάλιστα να έχει την τουαλέτα
μέσα!
Και ειλικρινά τσατίζομαι γιατί
ο άθλιος ο χουντικός κατάφερνε
να φτιάχνει τόσα έργα σχεδόν
δωρεάν, χρησιμοποιώντας την
στρατιωτική ΜΟΜΑ!
Γιατί ρε χάλασες την....πιάτσα;
Σε πείραζε να δώσεις την δουλειά
σε κανένα εργολάβο; Πέθαναν
της πείνας οι άνθρωποι …και
κοντά σ’ αυτούς και τόσοι άλλοι
μεσάζοντες και σύμβουλοι.
Ποιός σου είπε ρε παλιάνθρωπε
ότι
θέλαμε
να
γίνουμε
Βιομηχανική χώρα και ξεκίνησες
να φτιάχνεις σε όλη την
Ελλάδα Βιομηχανικές περιοχές
ξεκινώντας από τα Οινόφυτα;
Αλλά ξέρω γιατί τα έκανες… Για
να βρίσκουν χιλιάδες Έλληνες
δουλειά εκεί, τόσα χιλιόμετρα
μακριά από την Αθήνα και
να ταλαιπωρούνται λες και
πείραζε να είχαμε λίγο νέφος
περισσότερο;
Ποιός σου είπε ρε ότι θέλαμε
να παράγουμε προϊόντα; Εμείς
να καταναλώνουμε θέλαμε! Δεν
φτάνει αυτό παλιοδικτάτορα,
αλλά διέγραψες τα αγροτικά
χρέη του πατέρα μου και όλων
των αγροτών; Τους καλόμαθες,
τους έλυσες τα προβλήματά τους
και τώρα κάθε τρεις και λίγο
μπλόκα!
Σαν να μην έφταναν όλα
αυτά έστελνες και εκείνο τον
Μακαρέζο και έκανε συμφωνίες
ακόμη και με τους Κινέζους
και τους πουλούσες τα αγαθά
που έκανε εξαγωγή η χώρα και
πέταξες στον δρόμο τόσους
μεσάζοντες.
Άσε εκείνος ο Πατακός με το
μυστρί του! Βρε μανία.. Κάθε
μέρα εγκαίνια για σχολεία,
νοσοκομεία,
εργοστάσια,
γέφυρες, δρόμους και εργατικές
κατοικίες! Μας ζάλιζες στα
επίκαιρα
όποτε
πηγαίναμε
σινεμά!
Τι κατάφερες ρε; Τί μαγείρεψες
και πήρες βραβείο οικονομικής
ανάπτυξης το 73 χωρίς να πάρεις
δάνεια και να αφήσεις χρέη; Δεν
ντράπηκες να ταπεινώσεις το
δολάριο επί τόσα χρόνια;Ακούς
εκεί! Η δραχμή ισχυρότερη από
το δολάριο!
Τί σου κάναμε και μας
καταράστηκες για να φτάσουμε
τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ
χρέη; Αχρείε Παπαδόπουλε,
αφού έτρωγες μόνο το φαγητό
σου, στο τέλος δεν είχες τίποτα
να αφήσεις. Το μόνο σου
περιουσιακό στοιχείο να ήταν η
στολή σου!
Και αντί να την δωρίσεις
τρομάρα σου στο κράτος είχες
ζητήσει να σε θάψουν με αυτήν!
Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι
γιατί ξεκίνησες την ιστορία να
βγάλεις τα πετρέλαια στον Πρίνο
και ξεκίνησες να μας βάζεις σε

Χώρια τα στάδια αθλητισμού σε
όλη τη χώρα. Άκου λέει «κάθε
πόλη και στάδιο κάθε χωριό
και γυμναστήριο»! Άσχημα
περνάει τώρα η νεολαία πίνοντας
φραπέδες στις καφετέριες;
Βρε άχρηστε αναχρονιστικέ,
αντιδημοκράτη ποιός σου είπε
ότι ήθελα να μπορώ να κοιμάμαι
με την πόρτα ανοιχτή και να μην
φοβάμαι μην μπει κανένας μέσα
το βράδυ για πλιάτσικο; Ακούς
εκεί να μου κάνει κουμάντο
στον αν θα αμπαρώσω την πόρτα
μου ή όχι… Ποιός σου είπε ότι
ήθελα να νιώθω ασφαλής ρε
παλιοφασίστα;
Τέλος σιχαμερέ φασίστα αντί
να κάνεις μνημεία για τον
Ζαχαριάδη και όλα τα καλά
παιδιά που πάλεψαν να μην
υπάρχει Έλληνας πάνω από
τον Όλυμπο, εσύ τους έστειλες
εξορία και ακύρωσες όλα τα
σχέδια τους που θα μας έκαναν
ένα όμορφο παράδεισο με
κολεχτίβες και κολχόζ, όπως
τα κατάφεραν οι ευτυχισμένοι
γείτονες μας οι Βούλγαροι οι
Αλβανοί οι Ρουμάνοι και λοιποί
τυχεροί των Ανατολικών χωρών
που εισπράττουν τώρα τόσο
συνάλλαγμα από τα εργαζόμενα
κορίτσια τους στο εξωτερικό,
ενώ οι δικοί μας επιστρέφοντας
πήραν συντάξεις και τους
κοροϊδεύουν.
Αλλά μετά την γκέλα του
πολέμου του Γιομ Κιπουρ,
πλήγωσες ανεπανόρθωτα τους
φίλους μου τους Ισραηλίτες.
Ακούς εκεί να μην δώσεις
διευκολύνσεις στους Αμερικάνους και τους Εβραίους για χάρη
των Αράβων που μας παίρναν
όλο το ελληνικό τσιμέντο για τα
έργα τους σε μια εποχή που όλοι
οι πολίτες και το κράτος εδώ
έκτιζαν και τα τσιμεντάδικά μας
είχαν τρελαθεί στην δουλειά;
Ευτυχώς που μετά τα πούλησε η
Νέα Δημοκρατία στους ξένους
αφού το – ΠΑΣΟΚ πρώτα τα…
κοινωνικοποίησε και τα έκανε
ζημιογόνα – και τώρα επιτέλους
έτσι ησυχάσαμε!
Δεν ντρέπεσαι βρε άθλιε εχθρέ
της Δημοκρατίας;
Μας στέρησες ένα από τα
βασικότερα
ανθρώπινα
δικαιώματα να μην τραγουδάμε
14 τραγούδια του Θεοδωράκη;
Ξέρεις τι ψυχολογικά τραύματα
μας προκάλεσε εκείνη η
απαγόρευση; Τραύματα βαθιά
που δεν έχουν επουλωθεί ακόμη!
.Όλα αυτά τα γράφω γιατί μετά
από τόσα χρόνια εξακολουθώ να
ακούω τον έξαλλο τον γείτονα
μου, που μου τα πρήζει και να
φωνάζει κάθε τέτοια μέρα ΖΗΤΩ
Η 21 AΠΡΙΛΙΟΥ!
.Bαρέθηκα να ακούω συνέχεια
«Πού είσαι Παπαδόπουλε…»
όταν πέφτω στα μπλόκα της
Εθνικής οδού όπου διάφορες
κοινωνικές ομάδες αγροτών –
ποδοσφαιρόφιλων και άλλων
διαμαρτυρομένων
ανθρώπων
ασκούν το δημοκρατικό τους
δικαίωμα – πάντοτε υπό την

προστασία της αστυνομίας – να
σταματούν την κυκλοφορία,
καθώς και κάθε φορά όταν
βρίσκομαι στο κέντρο των
Αθηνών όπου φιλήσυχοι πολίτες
εκφράζουν πολιτισμένα και
ειρηνικά την αγανάκτησή τους
για τις αδικίες σε βάρος τους,
έχοντας επιπλέον παράλληλα την
ευθύνη να προστατεύσουν τα
καταστήματα, τους εργαζομένους
και τους περαστικούς από τους
προβοκάτορες φασίστες που
σπάνε, καίνε και καταστρέφουν
τα πάντα.
.
Άσε και αυτούς τους ταξιτζήδες
που είναι όλοι τους πρώην
χαφιέδες της ασφάλειας. Ούστ
Φασισταριά!
Εγώ είμαι Δημοκράτης ρε, και ας
πεινάω, και ας μου έχει βγάλει
στο σφυρί η Τράπεζα το σπίτι, και
ας είμαι άνεργος και εγώ και τα
παιδιά μου και ας ταλαιπωρούμαι
όποτε χρειαστεί να πάω στα
νοσοκομεία και ας κοιμάμαι
κλειδαμπαρωμένος το βράδυ
μπας και κάνει ντου κανένας
οικονομικός μετανάστης… αφού
βέβαια ενημερωθώ πρώτα από
την τηλεόραση για τις κλοπές,
τις κομπίνες και τις μίζες τόσων
και τόσων πρώην υπουργών –
πράσινων και γαλάζιων – που οι
άνθρωποι τι έκαναν τελικά;
Εξαργύρωσαν τους κόπους
και τους αγώνες τους για την
εδραίωση της Δημοκρατίας μετά
την μεταπολίτευση!
.Λίγο το έχεις αυτό; Είμαι
Δημοκράτης ρέ! Τ’ ακούς;
44 χρόνια μετά και ο Στρατηγός
Παττακός μπορεί και ψωνίζει στη
λαική ακούγοντας επεφημίες…..
Πόσοι από τους προδότες
πολιτικάντηδες μπορούν να
κάνουν το ίδιο;;
Όλοι
οι
“αντιδημοκράτες”
έμειναν πιστοί στα ιδανικά
τους,απέναντι σε ένα ελεεινό και
ανθελληνικό κράτος,πεθαίνοντας
φυλακισμένοι
και
φτωχοί
στη χώρα που αγάπησαν και
τίμησαν…..Πόσοι “δημοκράτες”
θα πεθάνουν έτσι;;
Α
ΡΕ
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ……ΜΙΣΕΣ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΚΑΝΕΣ……..

Ιταλός Βουλευτής
παρακολουθεί πορνό
στη βουλή
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Τα σκάνδαλα του Μπερλουσκόνι φαίνεται πως έχουν επηρεάσει
τόσο τους πολίτες, όσο και τους πολιτικούς.. Στο κοινοβούλιο
της Ιταλίας, ένας βουλευτής του κόμματος του Μπερλουσκόνι
πιάστηκε στα πράσα την ώρα που σέρφαρε στο διαδίκτυο με το
iPad..
Για συνοδούς πολυτελείας έψαχνε μέσω iPad, βουλευτής
της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι και μάλιστα την ώρα της

συνεδρίασης. Για κακή του τύχη τον συνέλαβε η κάμερα. Δείτε
πώς προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα
Είναι βαρετό να κάθεσαι στα έδρανα της βουλής χωρίς να κάνεις
τίποτα. Γιʼ αυτό το λόγο λοιπόν... έρχεται η τεχνολογία και
βοήθα τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού, να περάσουν
δημιουργικά το χρόνο τους.
Κάποιοι από αυτούς ίσως παίζουν πασιέντζα, άλλοι ίσως να
ελέγχουν την αλληλογραφία τους, να διαβάζουν εφημερίδα και
άλλοι να σερφάρουν απλά στο ιντερνέτ.
Ο Σιμεόνε Ντι Καγκλό Αμπρεσια, βουλευτής στην Ιταλία και
μέλος του κόμματος του Μπερλουσκόνι (καμία έκπληξη),
αποφάσισε παίζοντας με το νέο του iPad να εστιάσει σε πιο
προσωπικά σάιτ αλλά δύστυχως γιʼ αυτόν η κάμερα τον
κατέγραψε.
Ο 66χρονος Σιμεόνε, χωρισμένος τρεις φορές, νιώθοντας στιγμές
μοναξιάς αποφάσισε να αφήσει τη συζήτηση στη βουλή και
ασχοληθεί με την Ντόλι και τη Ντέιζι, συνόδους πολυτελείας
που χρεώνουν τον πελάτη από 500 έως 1500 ευρώ το τρίωρο
ραντεβού ανάλογα με τις ορέξεις του πελάτη.
Όταν ρωτήθηκε ο 66χρονος για τη αποκαλυπτική αυτή
φωτογραφία απάντησε “Έψαχνα στα μηνύματα μου όταν ξαφνικά
άνοιξε ένα παράθυρο και εμφανίστηκε αυτή η ιστοσελίδα.
Έχουμε μόλις ένα μήνα παραλάβει τα iPad και δεν το έχω ακόμη
συνηθίσει”.
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Ένας παραμυθένιος γάμος
(Συνέχεια από σελίδα 1)
κατάφερε να παραστεί ενώ στο
Αββαείο βρέθηκε και ο πρώην
Πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ.

Όλη η πόλη έχει
σημαιοστολιστεί, ενώ οι δρόμοι
που θα ακολουθήσει η γαμήλια
πομπή έχουν κλείσει τα δύο
τελευταία εικοσιτετράωρα.
Χιλιάδες οδοκαθαριστές
βρίσκονται στον δρόμο και
επιμελούνται την καθαριότητα
της πόλης, ενώ ελικόπτερα
πετούν πάνω από το Αββαείο
επιτηρώντας την ασφάλεια των
επίσημων καλεσμένων. 1.900
θα είναι οι καλεσμένοι στο

Αβαείο του Ουέστμινστερ, ενώ
στο Μπάκιγχαμ για το γεύμα
η Βασίλισσα έχει προσκαλέσει
τους 650. Στη βραδινή δεξίωση
όπου θα ακολουθήσει δείπνο και
χορός ο πρίγκιπας της Ουαλίας
και η νύφη του κάλεσαν μόνο
300 φίλους
Το χρονικό του πριγκιπικού
γάμου
10.00 π.μ. Άνοιξε η βόρεια
πύλη του Αββαείου κι άρχισε
η προσέλευση των επίσημων
προσκεκλημένων υπό
δρακόντεια μέτρα.
Λίγη ώρα πριν από την τελετή
ανακοινώθηκαν επίσημα από
το Παλάτι και οι τίτλοι που
απονέμονται στο πριγκιπικό
ζευγάρι। Έτσι ο πρίγκιπας
Ουίλιαμ θα είναι πλέον και
Δούκας του Κέιμπριτζ, ενώ
η Κέιτ θα είναι η Αυτού
Μεγαλειότης Δούκισσα
του Κέιμπριτζ. Επιπλέον, ο
πρίγκιπας Ουίλιαμ πήρε τον
τίτλο Κόμης του Στράτχερν και
Βαρόνος του Καρικφέργκους,
αλλά και η Κέιτ ονομάστηκε
Κόμισσα του Στράτχερν και
Βαρόνη του Καρικφέργκους.
στο κόκκινο χαλί, 3,5 λεπτά
που την συνέδεσαν από την
πραγματικότητα στο παραμύθι.
10.30 π.μ. Οι κυρίες όλες με
καπέλο κατά παράδοση - οι

παραγγελίες στον περίφημο
οίκο Φίλιπ Τρέισι είχαν αρχίσει
αμέσως μετά την αναγγελία

των αρραβώνων του ζευγαριού
- και μαντώ, ενώ οι κύριοι
φορούν φράκο.Είναι ο πρώτος
γάμος που έχει επιτραπεί στους
κυρίους να φορέσουν κοστούμι
κάτι που απότελεί επανάσταση
για έναν πριγκιπικό γάμο.
Οι καλεσμένες θα πρέπει να
αποφύγουν το λευκό και το μπεζ
ενώ απαγορεύεται δια ροπάλου
το μίνι. Τα έντονα χρώματα
κυριάρχησαν στις επιλογές των

γυναικών ενώ οι κύριοι επέλεξαν
γραβάτες σε χρώματα ροζ και
σιέλ.
11.00 π.μ. Με ένα πολύβουο
και πολύχρωμο μελίσσι
έμοιαζε το Αββαείο του
Γουέστμινστερ αμέσως μόλις
άνοιξε η βόρεια πύλη και
άρχισαν να προσέρχονται οι
“χαμηλόβαθμοι” καλεσμένοι
στον πριγκιπικό γάμο. Τα
καπέλα με φτερά και άλλα
τινά είχαν την τιμητική τους.
Κάποιοι από τους κυρίους
φόρεσαν ακόμα και κιλτ! Ενώ
οι κάμερες απαθανάτισαν
κάποιους από τους καλεσμένους
που...φωτογράφιζαν και
φωτογραφίζονταν! με τα κινητά
τους αλλά και με φωτογραφικές
μηχανές που κρατούσαν.
11.05 π.μ. Έφτασε στο
Αββαείο ο Γουίλεμ Μάρξ,
πρώην αγαπημένος της Κέιτ
Μίντλεντον, ο οποίος διατηρεί
μέχρι σήμερα φιλική σχέση με
την δούκισσα του Κέιμπριτζ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
οι δυό τους πολλές φορές
διασκεδάζουν μαζί. Με πράσινο
φόρεμα έφτασε στο Αββαείο
μαζί με τους “χαμηλόβαθμους”
καλεσμένους και η αγαπημένη
του πρίγκιπα Χάρι, Τσέλσι.
11.20 π.μ.Το ζεύγος Μπέκαμ
έφτασε στο Αββαείο κάτω από
τις επευφημίες του κόσμου.

Αββαείο όλοι σχολίασαν
το πόσο όμορφοι είναι και
οι δύο. Σε αντίθεση με το
αυστηρό πρωτόκολλο ο
Γουίλιαμ χαμογελούσε όση
ώρα περπατούσε στο κόκκινο

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ
χαμογελαστός φορούσε
το παράσημο που
του έχει απονείμει η
Βασίλισσα Ελισάβετ
για την προσφορά του,
ήταν ελαφρώς αξύριστος
ενώ μπορούσε να
διακρίνει κανείς ένα από
τα τατουάζ του στον
λαιμό. Η Βικτώρια,
έγκυος στο τέταρτο
παιδί τους,φορούσε ένα
bleu black φόρεμα, ένα
ιδιαίτερα κομψό καπέλο
του οίκου Φίλιπ Τρέισι.

12.30 Έφτασε στο
Αββαείο η μητέρα
της Κέιτ, Κάρολ
Μίντλεντον, μαζί
με τον 26χρονο γιό
της Τζέιμς. Η Κάρολ
πρώην αεροσυνοδός
με πατέρα
ανθρακωρύχο η οποία
χαρακτηρίζεται από
πολλούς ως “σιδηρά
κυρία” που...έσπρωξε
την κόρη της σ’ αυτόν
το γάμο.

11.40 π.μ. Ξεκίνησε
η προσέλευση οι
Πρωθυπουργοί της
Κοινοπολιτείας, των
διπλωματών και
των διακεκριμένων
καλεσμένων.
11.45 π.μ. Μαζί με τον
σύζυγο του Ντέιβιντ
Φέρνις έφτασε ο Ελτον
Τζον πολύ καλός φίλος
της πριγκίπισσας
Νταιάνα. Ο Ελτον Τζον
είχε δηλώσει ότι είναι
ενθουσιασμένος για το
γάμο του Γουίλιαμ.
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για να
τιμήσει τον φίλο της μητέρας
του έδωσε στον Ελτον Τζον και
τον σύντροφο του μία από τις
καλύτερες θέσεις στο Αββαείο.
Αξίζει να πούμε ότι ο πρώτος
ύμνος που θα ακουστεί μέσα στο
Αββαείο θα είναι ο τελευταίος
που ακούστηκε στην κηδεία της
Νταιάνα το 1997 που έγινε στον
ίδιο χώρο.
12.00 Έφτασε στο Αββαείο ο
Πρωθυπουργός της Βρετανίας
Ντέιβιντ Κάμερον με τη σύζυγο
του η οποία ήταν η μοναδική
που έφτασε χωρίς καπέλο. Οσο
για τον βρετανό πρωθυπουργό;
Για μέρες ήταν θέμα συζήτησης
αν θα φόραγε φράκο ή απλό
κοστούμι, τελικά επέλεξε φράκο.
12.15 Εφτασε στο Αββαείο ο
πρίγκιπας Γουίλιαμ μαζί με τον
πρίγκιπα Χάρι.
Αμέσως μόλις έφτασαν στο

Βασιλιάς των νησιών Τόγκα,
ο πρίγκιπας Αλβέρτος του
Μονακό, ο τέως Βασιλιάς
Κωσταντίνος με τη σύζυγο
του Αννα-Μαρία που θα
ολοκληρωθεί μέσα σε 20 λεπτά.

χαλί ενώ δίπλα του ο πρίγκιπας
Χάρι, χαλαρός με τα χέρια στην
πλάτη μοίραζε χαμόγελα. Σε
μία κίνηση χαρακτηριστική και
συμβολική ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
έσπευσε πρώτα να μιλήσει
στους συγγενείς της μητέρας
του Νταϊάνα, που κάθονταν στις
πρώτες σειρές.
Αμέσως μετά θα ξεκινήσει
η άφιξη των γαλαζοαίματων
ξένων οίκων τους οποίους θα
υποδεχθούν οι δύο πρίγκιπες. Ο
πρίγκιπας Χάρι φοράει τη μπλε
σκούρα στολή του Ναυτικού την
ίδια που φορούσε ο πατέρας του
Κάρολος στο γάμο του με την
πριγκίπισσα Νταιάνα πριν από
30 χρόνια. Η Κέιτ Μίντλεντον,
δούκισσα του Κέιμπριτζ πλέον,
θα “στήσει” το γαμπρό για
περίπου 45 λεπτά.
2.25 Στο Αββαείο άρχισε
και η προσέλευση των
γαλαζοαίματων. Εφτασε ο
σουλτάνος του Μπρουνέι, ο

12.40 Με τη στολή
των γρεναδιέρων
με την οποία
παντρεύτηκε πριν
από 30 χρόνια την
πριγκίπισσα Νταιάνα
εμφανίστηκε ο
πρίγκιπας Κάρολος
συνοδευόμενος
από τη δούκισσα
της Κορνουάλης,
Καμίλα. Φανερά
συγκινημένος
χαιρέτησε τον
κόσμο που ήταν
συγκεντρωμένος και
τον επευφημούσε
θερμά. Η Καμίλα σε χρώματα
παλ.Λίγο νωρίτερα είχαν
φθάσει στο Αββαείο και
τα μέλη της βρετανικής
οικογένειας. Τα αδέλφια του
πρίγκιπα Καρόλου, πρίγκιπες
Εντουαρντ και Αντριου, αλλά
και οι πριγκίπισσα Αννα με το
σύζυγο της. Με ιδιαίτερα εξτημ
καπέλα και φορέματα πάνω
από το γόνατο! εμφανίστηκαν
οι πριγκίπισσες Βεατρίκη
και Ευγενία κόρες της Σάρα
Φέργκιουσον η οποία δεν ήταν
καλεσμένη στο γάμο.
12.45 Εφτασε στο Αββαείο
η Βασίλισσα Ελισάβετ
συνοδεύομενη βέβαια από
το Φίλιππο, δούκα του
Εδιμβούργου, ο οποίος έχει
συμπληρώσει τα 90 του
χρόνια.Στα 85 της χρόνια η
μακροβιότερη Βασίλισσα της
Βρετανίας που λατρεύει τα
έντονα χρώματα προκάλεσε για
μία ακόμα φορά συζητήσεις
(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Ατέρμονες συζητήσεις
για το ελληνικό χρέος
● Συνεδριάζει ξανά το Υπουργικό Συμβούλιο
ΑΘΗΝΑ-Του συνεργάτη μας ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Συνεδριάζει ξανά την Πέμπτη (28/4) το ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο για επανεξέταση του
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου 2012-2015, αφού γίνει σχετική εξειδίκευση των μέτρων
ανά υπουργείο. Επιδίωξη είναι να κατατεθεί στις 15 Μαΐου στην Ελληνική Βουλή, ώστε να ψηφιστεί το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ως τότε, θα γίνονται προσπάθειες για διαμόρφωση συναντίληψης
στο εσωτερικό της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είναι καθόλου δεδομένη, αν θυμηθεί κανείς
τις απειλές της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΓΕΝΕΠΔΕΗ) για ανένδοτο αγώνα και τις διαφωνίες υπουργών σχετικά με την πώληση ποσοστού της ΔΕΗ σε
ιδιώτη.
Η ελληνική κυβέρνηση δέχεται κριτική από δύο κατευθύνσεις: άλλοι καταγγέλουν ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας σε τιμή ευκαιρίας και άλλοι ανοχλούνται από την αοριστία και την υπερβολή (ως
προς τα προσδοκώμενα έσοδα) των εξαγγελιών που έχουν γίνει.
Είναι αμφίβολο αν θα επιτευχθεί η συντεταγμένη δράση και η καθολική αποδοχή σε επίπεδο
κυβέρνησης και Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Και αυτό, ενώ είναι σαφές ότι για τους δανειστές, ειδικά
για το Βερολίνο, η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος και η προσήλωση στο Μνημόνιο αποτελούν
απαράβατο όρο για οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τη διαχείριση του υπέρογκου χρέους.
«Πιάστε τους στόχους και μετά όλα τα άλλα». Αυτή είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στις κουβέντες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό με κάθε
μυστικότητα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, με ενημερώνει αξιόπιστη και υψηλόβαθμη
πηγή του υπουργείου Οικονομικών.
Η συζήτηση για το «τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος» συνεχίζει η ίδια πηγή, ξεκίνησε στην έδρα του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Washington, αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου,
πέρυσι τον Μάιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού χρέος ύψους 150%
δεν είναι βιώσιμο. Έλαβε δε μεγάλες διαστάσεις, όταν προσελήφθη ο πρώην υπουργός Οικονομικών
της Ιταλίας Τομάσο Σιόπα (απεβίωσε τον Δεκέμβριο) ως σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, αφού
ήταν ειδικός σε θέματα αναδιαρθρώσεων και ξεκίνησε επαφές με το club του Παρισιού, επισημαίνει
η πηγή μου, ένα όργανο στο οποίο μετέχουν οικονομικοί παράγοντες από 19 χώρες και έχει ως
αντικείμενο τη διαμεσολάβηση σε Τράπεζες και Funds, ύστερα από αίτημα κυβερνήσεων για την
αναδιάρθρωση χρεών (τελευταία μεγάλη υπόθεση –καταλήγει η πηγή μου– που έφερε σε πέρας, ήταν
το «κούρεμα» του χρέους του Κονγκό, κατά 50% το Νοέμβριο).

COMING AHEPA EVENTS:
Ahepa Day & District Convention. Sunday May 15, 2011.
Visitation by: AHEPA CANADA PRESIDENT. Nick Arountzidis
B. C. AHEPA District# 26 will celebrate Ahepa Day with artoclasia at St. George’s Church.
After Church services we will have coffee, pastries and donuts
at the media room,followed by the convention meeting, approximately 2 hours.
All members are invited to both the Church services and the
convention meeting.
6th Annual Ahepa Golf Tournament - Sunday June 12, 2011;
at the Green Acres Golf Club at 5040 No. 6 Road, Richmond,
BC. starting at 11:00 am.
Participation fees for players are $130 including BBQ steak dinner and for dinner guests are $35.00. Dinner is served at 6:00 pm.
Cocktails start at 5:00 pm
Hole Sponsorships are $250.00 and tax deductible
Please pass on the information and bring your golfer friends. For
entry forms call
Paul Michael. Chairman, at 604 837-6145 – email pmichael@
shaw.ca.
Greek Day on Broadway - Sunday June 26, 2011.
Ahepa will participate with a booth as we have done in the past
Supreme Convention – July 18-24, 2011 in Miami Beach Florida
Scholarships: Applications for the Sam Nakos S1000 US Scholarship are available from Bernadette Falias Tel 604 327 4231 email
falias01@telus.net. This scholarship is offered to a student who
is finishing high school and entering university and who is the
child of a member of the Ahepa Family. Deadline for filing the
application is June 10, 2011.
Applications for the District #26
Scholarships will be available at a later date.
Paul Michael
pmichael@shaw.ca

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΝΑ ΒΥΘΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Κλείνουν τον διακόπτη

Νεκρός ο μικρός γιος του Καντάφι
από ΝΑΤΟϊκή επιδρομή
01 Μάιος 2011
Libya_NATO_epidromiΣκοτώθηκε ο μικρός γιος
του Καντάφι Σαίφ αλ-Άραμπ και τρία από τα
εγγόνια του από επιδρομή αεροσκαφών του ΝΑΤΟ
αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Τρίπολη, όπως
ανακοίνωσε επίσημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Μούσα Ιμπραήμ. Ο ηγέτης της Λιβύης Μουαμάρ
Καντάφι επέζησε τελικά από την ΝΑΤΟϊκή
επιδρομή, πρόσθεσε ο Ιμπραήμ. Ωστόσο, ο Βρετανός
πρωθυπουργός μιλώντας στο BBC δήλωσε ότι δεν
επιβεβαιώνει τον θάνατο του γιου του Καντάφι και
των τριών εγγονιών του. Το ΝΑΤΟ, από την άλλη,
διέψευσε ότι στόχος τους ήταν ο Λίβυος ηγέτης και
η οικογένεια του, αλλά ένα στρατηγείο των δυνάμεων του καθεστώτος στο κέντρο της Τρίπολης.
Επιθέσεις δέχτηκαν την Κυριακή οι πρεσβείες της Ιταλίας και της Βρετανίας στην πρωτεύουσα
της Λιβύης. Η Βρετανία απέλασε τον Λίβυο πρέσβη.

Η μεγάλη γκάφα των αμερικανικών Ταχυδρομείων!
Αντώνης Ανακέφαλος
Λάθος φωτογραφία του πιο σημαντικού
συμβόλου των ΗΠΑ εξέδωσαν τα Ταχυδρομεία.
Ήδη έχουν τυπωθεί 3 δισεκατομμύρια.
Σύμφωνα με το BBC, οι υπεύθυνοι εξέφρασαν
τη λύπη τους για το λάθος.
Αντί για το άγαλμα της Ελευθερίας που
βρίσκεται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης,
τυπώθηκε στα γραμματόσημα αντίγραφο που
βρίσκεται στην “πρωτεύουσα” του τζόγου,
το Λας Βέγκας. Το συγκεκριμένο αντίγραφο
μάλιστα “κοσμεί” καζίνο.
Το λάθος εντόπισε ένας παρατηρητικός
συλλέκτης γραμματοσήμων και γρήγορα
κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ. Τώρα ωστόσο δεν γίνεται να το πάρουν πίσω καθώς ήδη έχουν τυπωθεί
πάρα πολλά από αυτά.

Αθήνα

Του συνεργάτη μας ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

«Θα σκοτεινιάσει ολόκληρη η Ελλάδα». Αυτό είναι το «μήνυμα»
που στέλνουν οι σκληροπυρηνικοί συνδικαλιστές της Γενικής
Ομοσπονδίας Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
(ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), που είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν στα άκρα
το σχοινί και να κοντραριστούν μέχρις εσχάτων με την ελληνική
κυβέρνηση, καθώς το σχέδιο περαιτέρω μετοχοποίησης της ΔΕΗ
κάθε άλλο παρά σύμφωνους τους βρίσκει.
•
Όλα θα ξεκαθαρίσουν την Πέμπτη (28/4), στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Θα είναι αυτό που θα λάβει τις
τελικές αποφάσεις αναφορικά με τον τρόπο και το εύρος των
κινητοποιήσεων.
Ωστόσο, η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
συνδικαλιστικού φορέα, είναι να προβούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ
σε δυναμικές εκδηλώσεις με πορείες, 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 6/5, ενώ οι πλέον
ακραίοι κάνουν λόγο ακόμα και για την κατάληψη κτιρίων που
φιλοξενούνται κρατικές υποδομές, όπως υπουργεία και δημαρχεία.
Όπως και να’εχει, όλα θα ξεκαθαρίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Πέμπτης (28/4), με τις προβλέψεις πάντως, να θέλουν την
Ελλάδα να... βυθίζεται στο σκοτάδι.
Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά στη μέση θα βρεθούν οι απλοί
Έλληνες πολίτες-καταναλωτές, καθώς ναι μεν ο πρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος συμμερίζεται ότι το ρεύμα
είναι κοινωνικό αγαθό, ωστόσο, όπως λέει, είναι ο πλέον
αποτελεσματικός τρόπος αντίδρασης.
Σε πρώτη φάση, βέβαια, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ξεκινάει
εκστρατεία ενημέρωσης, τόσο των καταναλωτών, όσο και
πολιτικών παραγόντων, προκειμένου να αναλυθεί η κατάσταση
και να παρουσιαστούν τα προβλήματα, που σύμφωνα με τους
συνδικαλιστές θα προκύψουν από μία ενδεχόμενη νέα είσοδο
ιδιωτών στην Επιχείρηση.
Πάγιο επιχείρημά τους, ότι το 51% των μετοχών της ΔΕΗ, καθώς
και το Management πρέπει να ανήκουν πάντα στο Ελληνικό
Δημόσιο, ώστε να μπορεί και ο πιο φτωχός καταναλωτής να
απολαμβάνει το αγαθό του ηλεκτρισμού.
Κάτι που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,
Νίκο Φωτόπουλο, αποτελεί «κόκκινη γραμμή», την οποία θα
υπερασπίσουν μέχρις εσχάτων και με κάθε τρόπο, ακόμα και με
«κατέβασμα του διακόπτη».
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Ένας παραμυθένιος γάμος
(Συνέχεια από σελίδα 15)
με την επιλογή της εμφάνιση
της. Στο γάμο της Νταιάνα πριν
από 30 χρόνια είχε φορέσει
τιρκουάζ.
12.52 Έφτασε μαζί με τα
παρανυφάκια η αδελφή της
Κέιτ, Πίπα Μίντλεντον, με
στενό λευκό φόρεμα και ένα
αρκετά βαθύ ντεκολτέ.
13.00 Κρατώντας ένα μικρό
μπουκέτο λευκά λουλούδια η
Κέιτ Μίντλεντον έφτασε στο
Αββαείο.Το εντυπωσιακό νυφικό
σχεδίασε η Σάρα Μπάρτον λιτό
και απέρριτο με σχετικά μικρή
ουρά.
Την ουρά του νυφικού κρατάει η
αδελφή της Πίπα. Για 3,5 λεπτά
η Κέιτ Μίντλεντον περπάτησε
στο κόκκινο χαλί, 3,5 λεπτά
που την συνέδεσαν από την
πραγματικότητα στο παραμύθι.
13.05 Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ
έχοντας συνέχεια δίπλα του τον
αδελφό του Χάρι, ο οποίος του
ψιθύριζε και του έδινε κουράγιο,
χαμογελώντας και κλείνοντας
το μάτι σε κάποιους από τους
καλεσμένους, στάθηκε στο
πλευρό της Κέιτ Μίντλεντον.

Λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή
εκείνος έσκυψε δίπλα της και
της είπε: “είσαι πανέμορφη”,και
εκείνη χαμογέλασε.
13.15 Εμφανώς ταραγμένη η
Κέιτ Μίντλεντον, περισσότερο
από όσο κάποιοι περίμεναν,
επανέλαβε τους όρκους της. Ο
πρίγκιπας Γουίλιαμ της φόρεσε
τη βέρα η οποία ήταν μάλλον
στενή γιατί δυσκολεύτηκε. Οσο
για τον Γουίλιαμ επέλεξε να μη
φορέσει βέρα όπως κάνουν οι
περισσότεροι βασιλείς.
Μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά
θα διαρκέσει η τελετή. Μετά το
τέλος το ζευγάρι θα αναχωρήσει
με ιππήλατη άμαξα για τα
Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.
14.10 Έφθασε στα ανάκτορα το
νεόνυμφο ζευγάρι. Η άμαξα που
τους μετέφερε είναι η ίδια με
εκείνη που μετέφερε μετά τον
γάμο τους τον πρίγκιπα Κάρολο
με την αείμνηστη Νταϊάνα.
14.20 Αμέσως μετά τους
νεονύμφους στα Ανάκτορα
του Μπάκιγχαμ φθάνει και η
βασίλισσα Ελισάβετ.
14.40 Το πλήθος
παραληρεί
περιμένοντας το
ζευγάρι και τη
βασίλισσα να

εμφανιστούν στο μπαλκόνι των
Ανακτόρων. Όλοι περιμένουν
να δουν το πρώτο φιλί των
νεονύμφων.
14.45 Οι επίσημοι καταφθάνουν
στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.
Μόλις ολοκληρωθεί η
προσέλευση των 650
καλεσμένων στο γεύμα της
βασίλισσας, τότε οι νεόνυμφοι
θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι.
14.50 Επίσημες φωτογραφίες
βγάζουν Ουίλιαμ και Κέιτ στην
αίθουσα δεξιώσεων.
15.15 Στα επόμενα δέκα λεπτά
βγαίνει το πριγκιπικό ζεύγος στο
μπαλκόνι και να δώσει το πρώτο
του φιλί. Λαοθάλασσα έξω
από το παλάτι αδημονεί για το
μοναδικό στιγμιότυπο. Περίπου
327 εκατομμύρια φωτογραφίες
υπολογίζεται ότι θα τραβηχτούν
σήμερα τόσο από επαγγελματίες
φωτογράφους όσο και από
θεατές του γεγονότος.
15.20 Στο μπαλκόνι οι
νεόνυμφοι. Ο κόσμος τους
αποθεώνει.
15.25 Έδωσαν το πρώτο φιλί
τους ο Ουίλιαμ με την Κέιτ.
Ζητωκραυγές και συγκίνηση.
Αρχίζουν οι αεροπορικές
επιδείξεις.

Έγινε τελικά το ατυχηματάκι στο
γάμο του William και της Kate!
Αντώνης Ανακέφαλος

Η τέλεια ενορχηστρωμένη τελετή είχε σχεδιαστεί μέχρι την
τελευταία της λεπτομέρεια. Μόνο που δεν είχε προβλεφτεί
κάτι..Ένα άλογο τρόμαξε από τον κόσμο και έριξε κάτω τον
αναβάτη του και άρχισε να τρέχει προς το ζευγάρι την ώρα
που πήγαιναν προς τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο αναβάτης
έπιασε το άλογο από τα ηνία και προσπάθησε να το τραβήξει
στην άκρη, αλλά αυτό δεν σταματούσε και έτρεψε προς την
οδική αρτηρία που οδηγεί στο παλάτι... Ευτυχώς κατάφερε να
το σταματήσει η φρουρά. Οι αρχές μετά το συμβάν υποστήριξαν
πως αναβάτης και άλογο δεν τραυματίστηκαν.
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Με συλλατήρια
ο εορτασμός της εργατικής
Πρωτομαγιάς
01 Μάιος 2011

Με συνθήματα για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων
πραγματοποιούνται σήμερα οι απεργιακές συγκεντρώσεις των
εργατικών συνδικάτων για την εργατική Πρωτομαγιά. Αυτή την ώρα
είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ
στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ του ΠΑΜΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στην
πλατεία Συντάγματος. Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται
σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Λόγω της απεργίας, ακινητοποιημένοι
είναι οι συρμοί του Ηλεκτρικού, του Τραμ και του Προαστιακού, το
μετρό θα πραγματοποιεί δρομολόγια έως τις 9 το βράδυ τερματίζοντας
στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, τα τρόλεϊ κυκλοφορούν έως τις
10 το βράδυ, ενώ κανονικά λειτουργούν τα μπλε λεωφορεία. Επίσης,
ακινητοποιημένα είναι τα τρένα του ΟΣΕ, δεμένα είναι τα πλοία στο
λιμάνι του Πειραιά και χωρίς λεωφορεία είναι η Θεσσαλονίκη.
Μηνύματα πολιτικών κομμάτων
Με αναφορές στην οικονομική συγκυρία είναι τα μηνύματα των
πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων για την Πρωτομαγιά.
“Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με μια πρωτοφανή
κρίση, που απειλεί το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία, από την οποία
θα βγούμε αντιμετωπίζοντας με τόλμη τις χρόνιες παθογένειες
που κατέστησαν ευάλωτη τη χώρα”, τονίζει ο Πρωθυπουργός και
προσθέτει πως “μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν”.
Ο πρόεδρος της ΝΔ στο μήνυμά του σημειώνει ότι απαιτούνται
δράσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας ώστε να δοθεί ανάσα σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κάνει λόγο για κραυγαλέα αποτυχία
της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
Η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να αντιστρέψει τη σημερινή κατάσταση,
υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Η κ. Αλέκα Παπαρήγα προσερχόμενη στη
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ -στην πλατεία Συντάγματος- δήλωσε ότι ο
δρόμος για να βγούμε από την κρίση είναι η ανατροπή συσχετισμών
από τα κάτω, η συμπαράταξη με το ΚΚΕ και η λαϊκή οργάνωση και
πρωτοβουλία.
Η φετινή Πρωτομαγιά δεν θα έχει χαρακτήρα γιορτής, αλλά
μνημόσυνου, σημειώνει ο ΛΑΟΣ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει μήνυμα
ενότητας όλης της Αριστεράς.
Πηγές: ΝΕΤ, ΝΕΤ FM

Δέκα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Νεκρός ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, το θάνατο του
αρχηγού της Αλ Κάιντα επιβεβαίωσε ο Μπ.Ομπάμα
Ουάσινγκτον
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την 11η

Σεπτεμβρίου, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν
είναι νεκρός. Την είδηση του θανάτου
τού αρχηγού της Αλ Κάιντα επιβεβαίωσε
με τηλεοπτικό του διάγγελμα ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε στη διάρκεια
επιχείρησης μιας μικρής ομάδας
Αμερικανών πρακτόρων στα σύνορα
Πακιστάν-Αφγανιστάν. Η σορός του
«Νο 1» καταζητούμενου τρομοκράτη
στον κόσμο βρίσκεται -σύμφωνα με την
Ουάσινγκτον- στα χέρια των δυνάμεων
των ΗΠΑ. Εκατοντάδες Αμερικανοί
πανηγυρίζουν έξω από τον Λευκό
Οίκο.
«Κοσμοϊστορικό
επίτευγμα»
χαρακτήρισε το θάνατο του Μπιν
Λάντεν ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών Τζ.Μπους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα
3.000 θύματα των επιθέσεων της 11ης
Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και την
Ουάσινγκτον και, ανακοινώνοντας τον
θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα, τόνισε:
«Αποδόθηκε δικαιοσύνη».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο
Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε στη διάρκεια
συντονισμένης επιχείρησης μιας μικρής
ομάδας πρακτόρων, επιχείρηση που
διέταξε ο ίδιος, και δεν υπήρξε καμία
ανθρώπινη απώλεια είτε από πλευράς
Αμερικανών είτε από πλευράς αμάχων.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν μία
επιχείρηση, κατά την οποία σκοτώθηκε ο
Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο αρχηγός της Αλ
Κάιντα και ο τρομοκράτης που ευθύνεται
για το θάνατο χιλιάδων ανδρών, γυναικών
και παιδιών».
Σύμφωνα
με
τα
αμερικανικά
ειδησεογραφικά δίκτυα, πρόκειται για
μία τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης
Ομπάμα και των δυνάμεων ασφαλείας
της χώρας, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη
στιγμή όπου οι Αμερικανοί είχαν χάσει
κάθε ελπίδα αναφορικά με τον εντοπισμό
του αρχηγού της Αλ Κάιντα.
Άμεση ήταν η αντίδραση και του τέως
προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών
Τζ.Μπους, επί των ημερών του οποίου
χτυπήθηκε το Παγκόσμιο Κέντρο
Εμπορίου και το Πεντάγωνο, το 2001.
Πρόκειται για ένα «κοσμοϊστορικό
επίτευγμα» δήλωσε ο προκάτοχος του
Μπ.Ομπάμα, ο οποίος επανειλημμένως
είχε δηλώσει ότι ήθελε τον Μπιν Λάντεν
«νεκρό ή ζωντανό».

The 6th Annual AHEPA
Golf Tournament

«Η μάχη κατά της τρομοκρατίας
συνεχίζεται, αλλά σήμερα η Αμερική
έστειλε
ένα
ξεκάθαρο
μήνυμα:
ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο χρειάζεται,
δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται».
Newsroom ΔΟΛ

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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EDDIE PETROSSIAN DECLARES CANDIDACY AS AN INDEPENDENT IN THE MAY 11TH, 2011 BY-ELECTION IN THE
RIDING OF VANOUVER-POINT-GREY.
(Cont. from Page 7)
British Columbians will not forget how Campbell’s government brought in the HST without proper discussion, all the while
increasing the provincial debt load to an unmanageable and record
high. The status quo is clearly not acceptable, and the people are
calling for real change and new leadership.
Petrossian promises no hidden agenda and no negative campaigning, intending to run on the real issues that matter to residents living in VPG who have clearly indicated they want honest and open
leadership. Health care, secure jobs, affordable rent, and support
for small business are the major issues that should drive the vast
majority of the voters to the polls on May 11th.
Petrossian concludes that “all BC residents should have the opportunity to elect our next Premier. A by-election would serve the
interests of the BC Liberal Party, but a Provincial election is now
necessary to repair the serious damage inflicted on our democratic
system by a decade of out of control Liberal & NDP Party leadership.”
“I offer myself as a servant of the people”, Petrossian asserts. As a
young energetic, independent decision maker, who is not afraid to
speak up on issues that matter. “I look forward to a fair, and positive campaign in the weeks ahead,” says Petrossian.

Ήθη και Έθιμα
του Πάσχα στον Κόσμο
όπως μπισκότα, κέικ, σοκολάτες.
Μια παράδοση για τα παιδιά είναι
να κρύβουν αυγά μέσα στον κήπο
και να παίζουν το παιχνίδι “Κυνήγι
του Πασχαλινού Αυγού” για να
τα βρούν. Άλλη παράδοση είναι η
φωτιά του Πάσχα όπου μαζεύουν τα
παλιά Χριστουγεννιάτικα δέντρα του
χειμώνα και τα καίνε σε ένα χώρο
σαν μήνυμα ότι τέλειωσε ο χειμώνας
και ξεκινάει η Άνοιξη με το Πάσχα.
Οι φτερωτές καμπάνες στη Γαλλία,
την Ολλανδία και το Βέλγιο
Στις χώρες αυτές υπάρχει ο μύθος
ότι οι καμπάνες των εκκλησιών
ταξιδεύουν για λίγες ημέρες στη
Ρώμη και επιστρέφουν το πρωί
του Πάσχα, ενώ υποτίθεται ότι
φέρνουν μαζί τους πεσκέσια και
συγκεκριμένα, χρωματιστά αυγά και
σοκολατένια λαγουδάκια.
Καμπάνες και Άγιος Βασίλης
σημειώσατε Χ, λοιπόν.
Αυτή η παράδοση πιθανώς ξεκίνησε
εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη τη
Μεγάλη Εβδομάδα κανένας ήχος
καμπάνας δεν ακούγεται ως ένδειξη
πένθους για τον Ιησού Χριστό.
Γλυκό ή πείραγμα στη Σουηδία
Μικρά παιδιά ντυμένα σαν μικρούς
μάγους ή μάγισσες μας φέρνουν
στο μυαλό το Halloween, εντούτοις
αν βρεθείτε αυτές τις ημέρες στη
Σουηδία
μην
παραξενευτείτε
αν ακούσετε τη φράση «γλυκό
ή πείραγμα». Το Πάσχα για
τους Σουηδούς συνήθως πέφτει
παράλληλα με τη νύχτας Walpurgis, την 30η Απριλίου. Η νύχτα
Walpurgis εορτάζεται με το άναμμα
δαυλών, ώστε να διώξουν μακριά
διαβολικά πνεύματα και μάγισσες.
Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη που
προηγείται της νύχτας Walpurgis, τα μικρά κορίτσια γίνονται
μαγισσούλες, βάφουν το πρόσωπό
τους και στη συνέχεια πηγαίνουν
από σπίτι σε σπίτι για να μαζέψουν
γλυκά. Και επειδή το έθιμο
αυτό λαμβάνει χώρα το Πάσχα,
παράλληλα με τα κακά πνεύματα
διώχνουν και τον Ιούδα, ενώ το
μενού της ημέρας περιλαμβάνει
το γεύμα gravlax, δηλαδή νωπό
σολομό, μαριναρισμένο με αλάτι,
ζάχαρη και φρέσκο άνηθο.

Ξύλο στις γυναίκες με καμουτσίκι
Μπορεί οι ημέρες του Πάσχα
να είναι ημέρες κατάνυξις και
κάθαρσης, όμως, στην Τσεχία,
την Ουγγαρία και τη Σλοβακία,
η παράδοση θέλει τους άντρες να
χτυπούν τις γυναίκες ή τις φιλενάδες
τους τη Μεγάλη Δευτέρα με ένα
χειροποίητο καμουτσίκι, φτιαγμένο
από ιτιά και διακοσμημένο με μια
χρωματιστή κορδέλα στην άκρη
του. Για ποιο λόγο τις χτυπάνε;
Σύμφωνα με το μύθο το χτύπημα
είναι συμβολικό και δεν το κάνουν
επειδή το ξύλο… βγήκε από τον
Παράδεισο, αλλά για καλή τύχη
και για να διατηρήσουν οι γυναίκες
τους την υγεία και την ομορφιά τους
τον επόμενο χρόνο. (δεισιδαιμονία)
Βέβαια και οι γυναίκες παίρνουν
πίσω ένα μέρος εκδίκησης, αφού
τους «λούζουν» κανονικότατα με
κουβάδες κρύου νερού! Άλλωστε,
είναι γνωστό ότι το κρύο νερό κάνει
καλό στην επιδερμίδα. Και αυτές
για την ομορφιά των αντρών τους
νοιάζονται, βρε...
Ο χορός του θανάτου στην Ισπανία
Στην
Verges
της
Ισπανίας,
τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται ο

παραδοσιακός “χορός του θανάτου”
που περιλαμβάνει παρέλαση στους
δρόμους της μεσαιωνικής πόλης.
Όλοι όσοι παίρνουν μέρος είναι
ντυμένοι με στολές και η διαδικασία
τελειώνει με ανθρώπους ντυμένους
σκελετούς που κουβαλούν κουτιά
με
στάχτες.
Ο
τρομακτικός
χορός ξεκινάει τα μεσάνυχτα και
συνεχίζεται για τρεις ώρες.
Η αυτοσταύρωση στις Φιλιππίνες
Στις Φιλιππίνες αρκετοί ευσεβείς
Καθολικοί
δοκιμάζουν
την
αυτοσταύρωση, επαναλαμβάνοντας
ουσιαστικά το πόσο υπέφερε ο
Ιησούς. Η ιδέα πίσω από αυτή
τη νοσογόνο τελετουργία είναι
η κάθαρση και άφεση αμαρτιών.
Η ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία
προσπαθεί επανειλημμένως να
αποθαρρύνει τους οπαδούς αυτής
της πρακτικής, χωρίς όμως ιδιαίτερη
επιτυχία.
Μάλιστα,
πιστεύεται
ότι
η
αυτοσταύρωση είναι μόνο μία
από τις παραδόσεις των αρχαίων
θρησκειών των Φιλιππίνων που
διατηρήθηκαν στο χρόνο, όπως και
το αυτοσμαστίγωμα.
Άλλες
θεωρίες
υποστηρίζουν
ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε
λόγω μιας εσφαλμένης ερμηνείας
στην προς Ρωμαίους επιστολή
του Παύλου στο σημείο 8:13,
όπου γράφει: «εἰ γὰρ κατὰ σάρκα
ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν• εἰ δὲ
Πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος
θανατοῦτε, ζήσεσθε. (Απόδοση)
Διότι, εάν ζήτε κατά τας επιθυμίας
της σαρκός, μέλλετε να αποθάνετε
τον αιώνιον θάνατον. Εάν όμως,
με τας πνευματικάς δυνάμεις που
χαρίζει το Πνεύμα, αποστρέφεσθε
και νεκρώνετε τας κακάς πράξεις
του σώματος, θα ζήσετε αιωνίως
πλησίον του Θεού. Πολλοί άνθρωποι
το ερμηνεύουν ως: «Απονεκρώνω/
Ταπεινώνω τις πράξεις της σάρκας»
ως μια ενθάρρυνση να προκληθεί
πόνος στο σώμα κάποιου, ώστε να
εξαγνίσει με αυτόν τον τρόπο την
ψυχή του.
Μάλτα
Όλα τα Πάθη του Χριστού τα
αναπαραστάνουν με πολύ μεγάλα
αγάλματα που τα τοποθετούν μέσα
στην εκκλησία γύρω γύρω και ζουν
αυτές τιςμέρες με μεγάλη ευλάβεια
και περισυλλογή.

χοιρινό ή μοσχαρίσιο στο φούρνο με
σκόρδο,αλάτι και πιπέρι.
Την ημέρα του Πάσχα τα βάζουν
όλα αυτά (κουλουράκια, αυγά,
τσουρέκια, ψωμί, κρέας) σ’ένα
μεγάλο πανέρι και το πάνε στην
εκκλησία να τοευλογήσει ο παπάς.
΄Οταν γυρίσουν στο σπίτι τρώνε και
διασκεδάζουν.
Μεξικό
Στο Μεξικό , χιλιάδες κάτοικοι
την
προηγούμενη
μέρα
του
Πάσχα βγαίνουν στους δρόμους,
φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα
και το κρεμούν κάπου ψηλά σε
ένα κεντρικό σημείο, ώστε όλοι να
περνούν και να το χτυπούνε, να τον
βρίζουν τιμωρώντας τον έτσι για την
προδοσία του.
Οι Μεξικάνοι λοιπόν συνεχίζουν να
χτυπούνε την αχυρένια κούκλα του
Ιούδα, μέχρι που τα ξημερώματα
αυτή ανοίγει και χιλιάδες λιχουδιές
και σοκολάτες πέφτουν από το
εσωτερικό της κούκλας.
Αρμενία και Συρία
Στην Αρμενία και στη Συρία, οι
ιερείς δείχνουν ένα πολύ καλό
πρόσωπο προς τους αστέγους. Η
γιορτή του Πάσχα έχει να κάνει με
την φιλανθρωπία. Καλούν λοιπόν
όλους τους άστεγους να μπουν στις
εκκλησίες και τους πλένουν τα πόδια
αναπαριστώντας ακριβώς τα όσα
έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια του
Μυστικού Δείπνου.
Ιρλανδία
Στην Ιρλανδία, τη μέρα του Πάσχα
τρώνε συνέχεια αυγά , για να
δηλώσουν τη λήξη της νηστείας

και από το απόγευμα μέχρι αργά το
βράδυ χορεύουν και γλεντούν με
τους παραδοσιακούς ιρλανδικούς
χορούς , με έπαθλο πατροπαράδοτα
γλυκά.
Βουλγαρία
Στην Βουλγαρία, σε όλες τις
ορθόδοξες οικογένειες υπάρχει ένα
παλιό έθιμο . Μια δυο μέρες πριν το
Πάσχα , κόβουν ένα κομμάτι ψωμί
και μαζεύουν και δέκα με δεκαπέντε
αυγά κόκκινα, τα βάζουν σε ένα
καλάθι και τα στέλνουν σε φιλικές
τούρκικες οικογένειες, οι οποίες
τα δέχονται με μεγάλη χαρά και
συγκίνηση .
Ο
αγγελιαφόρος
αυτού
του
πασχαλινού δώρου πάντα φιλεύεται
με νομίσματα από τις τούρκικες
οικογένειες.
Καναδάς
Στον Καναδά και ιδιαίτερα στην
πόλη του Κεμπέκ ένα πολύ
ασυνήθιστο έθιμο κρατάει την
πρώτη θέση τις μέρες του Πάσχα. Οι
χωρικοί συγκεντρώνονται όλοι σε
λαϊκές αγορές με τις μαύρες κότες
τους. Η μαύρη κότα θεωρείται κάτι
το αρνητικό στο κοτέτσι , για την
Κυριακή του Πάσχα κι η πώλησης
της συμβολίζει το τέλος της
νηστείας. Ο ι γονείς διηγούνται ένα
παλιό μύθο στα παιδιά, ότι μονάχα
για αυτή την Κυριακή του Πάσχα,
όλες οι κότες , εκτός από τις μαύρες
μπορούν και γεννάνε πολύχρωμα
αυγά. Κι όλοι μαζί παίρνουν από ένα
καλάθι και πάνε να τα μαζέψουν από
το κοτέτσι. Φυσικά πρόκειται για τα
πολύχρωμα αυγά , που οι γονείς ή
άλλοι συγγενείς έχουν κρύψει από
νωρίς το πρωί στα κοτέτσια τους.

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.

Ρωσία
΄Ολη τη Μ. Σαρακοστή νηστεύουν.
Την Μ. Παρασκευή και το Μ.
Σάββατο πίνουν μόνο αγιασμό.
Δεν τρώνε τίποτα. Το Μ. Σάββατο
βάφουντ’αυγά κόκκινα και πράσινα
και φτιάχνουν κουλουράκια, ψωμί,
τσουρέκια και μαγειρεύουν κρέας

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Μπά(ρ)τσα στη Μαδρίτη
27 Απρίλιος 2011
Με την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι που πέτυχε και
τα δύο τέρματα του αγώνα (76’, 87’) η Μπαρτσελόνα
πέρασε νικηφόρα από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»
κερδίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 και βρίσκεται
με το ένα πόδι στον τελικό του Γουέμπλεϊ όπου εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου θα αντιμετωπίσει την
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ρεβάνς θα γίνει στο «Καμπ
Νου» στις 3 Μαΐου, όπου με την Ρεάλ δεν θα αγωνιστεί
ο Σέρχιο Ράμος που συμπλήρωσε κάρτες και ο Πέπε που
αποβλήθηκε στο 67’.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ

Η Μπαρτσελόνα είχε την κατοχή της μπάλας σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα και την πρωτοβουλία των κινήσεων
καθώς οι Μαδριλένοι έδωσαν γήπεδο στους Καταλανούς
και περίμεναν να δημιουργήσουν ευκαιρίες στη κόντρα. Στο 25’ ο Μέσι βρήκε με εκπληκτική κάθετη μπαλιά τον
Τσάβι μέσα στην περιοχή, αλλά ο Κασίγιας έσωσε τη Ρεάλ. Στην ανάπαυλα και ενώ οι δύο ομάδες κατευθύνονταν
στα αποδυτήρια ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Πίντο, συνεπλάκη με παίκτες της Ρεάλ
και αποβλήθηκε.
Στο δεύτερο ημίχρονο με τα νεύρα τεντωμένα και από τις δύο πλευρές ο Πέπε αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα για
αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Ντάνι Άλβες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την αποβολή του Ζοζέ Μουρίνιο
και η Μπαρτσελόνα απέκτησε αριθμητική υπεροχή. Κάπου εκεί απόφασισε να αναλάβει δράση ο Λιονέλ Μέσι ο
οποίος άνοιξε το σκορ στο 76’ (0-1) μετά από πάσα του Αφελάι, ενώ στο 87’ σφράγισε το θρίαμβο της Μπαρτσελόνα,
περνώντας πέντε παίκτες της Ρεάλ και πλασάροντας τον Κασίγιας (0-2).
Κίτρινες: Αρμπελόα,
Σέρχιο
Ράμος,
Αντεμπαγιόρ - Ντάνι
Αλβες, Μασεράνο
Κόκκινη: Πέπε (61΄)
Δ ι α ι τ η τ ή ς :
Βόλφγκανγκ Σταρκ
(Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοζέ
Μουρίνιο): Κασίγιας,
Αρμπελόα, Αλμπιόλ,
Ράμος,
Μαρσέλο,
Πέπε, Τσάμπι Αλόνσο,
Λασανά Ντιαρά, Οζίλ
(46΄
Αντεμπαγιόρ),
Ρονάλντο, Ντι Μαρία
Μπαρτσελόνα (Πεπ
Γκουαρντιόλα):
Βαλντές, Ντάνι Αλβες,
Πικέ,
Μασεράνο,
Πουγιόλ, Μπούσκετς,
Τσάβι, Κεϊτά, Πέδρο
(71΄ Αφελάι), Μέσι,
Βίγια (90΄
Σέρχι
Ρομπέρτο)
ΠΗΓΗ ert.gr

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.

