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Obama’s Kind Words for
Greece Non – Committal
March 26, 2012 By Greek News

U.S. President hosted a White House reception commemorating Greek Independence Day.
Archbishop Demetrios: Obama promised to continue the pressure on the Europeans
to help Greece.

PRIME MINISTER HARPER ANNOUNCES
EXPLORATORY TALKS TOWARDS A CANADA-THAILAND FREE TRADE AGREEMENT

Increased trade will create jobs, growth and long-term prosperity
BANGKOK, THAILAND – Date: March 23, 2012
Prime Minister Stephen Harper and Yingluck Shinawatra, Prime
Minister of Thailand, today announced that their two countries will
pursue exploratory discussions towards a free trade agreement. The
announcement was made during Prime Minister Harper’s official
visit to Thailand.
(Continued on page 7)

Washington, DC.- By Apostolos Zoupaniotis

Prime Minister Stephen Harper and Yingluck Shinawatra, Prime
Minister of the Kingdom of Thailand, shake hands after witnessing the
signing of two agreements in Bangkok, Thailand (23 March 2012)

President Barack Obama reiterated his support for the efforts of
the government and the people of
Greece to overcome the economic crisis, addressing on Thursday
the annual White House reception commemorating the March
25 Greek Independence Day,
in the presence of Archbishop
Demetrios of America, Greek
deputy foreign minister for overseas Greeks Dimitrιs Dollis, who
represented the Greek government, Greek and Cypriot ambassadors in Washington Vassilis
Kaskarelis and Pavlos Anastassiades respectively, members of
Congress and about 200 leading
members of the Greek American
Community.
In a private meeting he had earlier with Archbishop Demetrios,
President Obama promised to
continue the pressure on the Europeans, to help Greece to overcome its present difficulties, according to the head of the Greek
Orthodox Church in America.
Archbishop Demetrios told an
audience at the Greek Embassy
– following the White House
event – that he thanked President

Obama on behalf of all Greeks
and told him that “he expects
from him a dramatic move that
will push those who are reluctant, inactive or even fight
Greece.”
Speaking at the White House
event Obama reaffirmed the
bonds of friendship and coop-

eration shared with Greece and
paid tribute to the immense impact of the Greeks in life in the
US, but also the ideals that affected the entire world.
He also said that the US will continue to stand in solidarity with

Celebration of the 191st Anniversary of Greek Independence Day
in Vancouver

(Continued on page 4)

Παρέλασαν για την Ελλάδα στην 5η Λεωφόρο
March 26, 2012 By Greek News

Το κρύο δεν
φόβισε τους
Ομογενείς
της Νέας
Υόρκης
οι οποίοι
εκδήλωσαν
την
αλληλεγγύη
τους προς
την Ελλάδα.

On Saturday March 24, 2012, the three communities of the Lower
Mainland (Hellenic Community of Vancouver, Greek Orthodox
Community of East Vancouver and the Greek Orthodox Commu(Continued to page 3)

Νέα Υόρκη.Φωτογραφίες:
Δημήτρης
Πανάγος

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

2 Γνώμη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Παραχώρηση
υποτροφιών από
το Πανεπιστήμιο
Κύπρου
σε Κύπριους
Απόδημους

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

28 Μαρτίου, 2012
ΑΑ /2012

Την Τρίτη και Τετάρτη,
27, 28 Μαρτίου, έγινε ο
ετήσιος διάλογος μεταξύ
Ρωμαιοκαθολικών και
Καθολικών Αρχιερέων στο
Τορόντο. Έλαβαν μέρος 4
Ρωμαιοκαθολικοί Αρχιερείς και
4 Ορθόδοξοι και συνεζήτησαν
διάφορα θέματα. Ο διάλογος
αυτός συνεστήθη το 2001 με
τις ευλογίες του Παναγιωτάτου
Οικομενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου και από τότε
συνεχίζεται ανελλιπώς μία
φορά το έτος. Στο ήμισυ των
συνεδριάσεων προεδρεύει ο
Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος
Jan-Louis Plouffe και στο
άλλο ήμισυ ο Μητροπολίτης
Σωτήριος. Ο Διάλογος γίνεται
πάντοτε σε πνεύμα αμοιβαίου
σεβασμού και ειλικρινούς
αγάπης. Συζητούνται δε διάφορα
θέματα.
ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΝΑΔΑ
Συνήλθε στην ετήσια συνδρία
της η Σύναξη Ορθοδόξων
Αρχιερέων Καναδά, υπό την
προεδρία του Μητροπολίτη
Σωτηρίου, την Πέμπτη 29
Μαρτίου, στην Ιερά Μητρόπολη
Τορόντο Καναδά.
Η Σύναξη αυτή συνεστήθη με

τις ευλογίες του Οικουμενικού
μας Πατριάρχου κ. κ.
Βαρθολομαίου το έτος 2000.
Συνεδριάζει μία φορά το έτος
πάντοτε υπό την προεδρία του
Μητροπολίτη Σωτηρίου.
Στον Καναδά υπάρχουν 15
Ορθόδοξοι Αρχιερείς και στην
εφετινή Συνεδρίαση προσήλθαν
13.
Η Ημερησία Διάταξη περιείχε
πολλά θέματα τα οποία
συνεζητήθησαν με αγαστή
συνεργασία και ελήφθησαν
οι δέουσες αποφάσεις για
την προαγωγή του έργου της
Ορθοδοξίας στον Καναδά.
Για πρώτη φορά εφέτος,
εκλήθησαν στο γεύμα 7
Ορθόδοξοι Γενικοί Πρόξενοι
των Χωρών Ελλάδας, Κύπρου,
Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας,
Βουλγαρίας, και Ουκρανίας.
Οι Γενικοί Πρόξενοι
ξεναγήθησαν στους χώρους
της Ιεράς Μητρόπολης και
της Ορθοδόξου Θεολογικής
Ακαδημίας και εξέφρασαν
τον θαυμασμό τους και την
εκτίμησή τους για το έργο το
οποίον επιτελεί η Ελληνική
Ορθόδοξη Μητρόπολη Τορόντο.

....... 9.1.1
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Κοιν.: Επίτιμο Γεν. Πρόξενο
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Επίτιμο Πρόξενο Βανκούβερ
From left to right: The Hon. Mr. Ivo Mouskourov, Consul General of the Republic of Bulgaria, The Hon. Mr. I. Giragosian, Consul Geneneral of CyprusThe
Hon. Mr. Vladimir Pavlov, Consul General of the Republic Serbia,The Hon. Mr.
D. Azemopoulos, Consul General of GreeceHis Eminence Metropolitan Sotirios, Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada),The Hon. Mr. Vladimir N.
Pavlov, Consul General of the Russian Federation,
The Hon. Dr. Valentin Naumescu, Consul General of Romania,
The Hon. Mr. Anatolii Oliinyk, Consul of Ukraine
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ÅëÝíçò: 604-597-2411

Προς : Πρόεδρο Κυπριακής
Ομοσπονδίας Καναδά

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

Θέμα: Παραχώρηση
υποτροφιών από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου σε
Κύπριους Απόδημους για
φοίτηση στα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών του

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Διαβιβάζονται Ανακοινωθέντα
του Πανεπιστημίου Κύπρου
σχετικά με την παραχώρηση

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.

(α) 15 Υποτροφιών σε Κύπριους
Αποδήμους για μεταπτυχιακές
σπουδές επιπέδου Master
και Διδακτορικού σε όλα τα
μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών του.

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

(β) 10 Υποτροφιών σε Κύπριους
Απόδημους για μεταπτυχιακές
σπουδές επιπέδου ΜΒΑ.
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3 Γνώμη

Celebration of the 191st Anniversary of
Greek Independence Day in Vancouver
(Continued from page 1)

nity of Surrey and Fraser Valley)
hosted a dinner/dance commemorating this very important
day in our nation’s proud history.
For the first time in many years,
the March 25th dinner/dance
returned to Vancouver, and the
evening’s event was a wonderful
success with over 370 people in
attendance.

President of HCV Peter Kletas

The purpose of the evening’s
event was to commemorate
those men and women that
sacrificed their lives for independence of our homeland. The
atmosphere was festive with
pictures of the Heroes of 1821
throughout the Centre, a slideshow presentation with various
depictions of the struggle for independence and blue and white
Greek flags both on the tables
and throughout the community
centre.

General Consul of Greece
Georgios Ayfantis
After the dinner service, the
evening’s program included
greetings from all levels of government in celebration of Greek
Independence Day. Throughout
the evening the following

Kostas Nikolaou representative
of the Greek East Community
messages were read: official
proclamation from the Mayor of
the City of Vancouver declaring as March 25, 2012 as Greek
Independence Day in the City
of Vancouver, a message from
Premier Christy Clark, and messages from Bob Rae/Joyce Murray and Minister of Immigration,
Jason Kenney.

During the evening’s program,
the Consul General of Greece
in Vancouver, Mr. Georgios
Ayfantis offered his greetings
on behalf of the Government of
Greece.
The program would not be
complete without traditional
dances from all parts of Greece,
and throughout the evening the
Diaspora Hellenic Dance Group,
Cretan Association Dancers, and
Dimitrios Greek Dance School.
These dancers entertained those
in attendance with their wonderful performances.
At the evening’s event was
the Consul General of Greece
in Vancouver, Mr. Georgios
Ayfantis, Vice-Consul for
Maritime Affairs in Vancouver,
Mr. Antonios Mazis, Honorary Consul for the Republic of
Cyprus, Mrs. Tasoula Berggren,

Protopresbyter Rev. Demetrios
Partsafas, Reverend Konstantinos Tsiolas, Reverend Evangelos
Aravantinos, Reverend Constantinos Economos, President of the
Hellenic Community of Vancouver, Peter P. Kletas, President of
the Greek Orthodox Community
of Surrey and Fraser Valley, Mr.
George Giannacopoulos, Board
member of the Greek Orthodox
Community of East Vancouver,
Mr. Kosta Nicolakou, President of the Hellenic Canadian
Congress of British Columbia,
Mr. Mike Christopoulos, and
District Governor for the Order
of AHEPA.
The Greek community of Vancouver welcomed the reintroduction of the March 25th dance,
and it is our hope that the three
communities will re-host this
wonderful event next year!
(See more on page 10)

4 Γνώμη
U.S. President hosted a White House reception commemorating Greek Independence Day.
(Continued from page 1)
the Greek people in these troubled
economic times, he told the 150
guests attending the reception commemorating the 191st anniversary of
the March 25 revolution against Ottoman rule.
Obama further stressed the common
values and ideals shared by the US
and Greece. The US president noted
that although the bonds between
Greece and America are old, the
values and ideals shared by the two
counties grow deeper in time.
President Obama finally praised
Archbishop Demetrios, saying he is
proud to call him his friend.
Vice President Joe Biden stressed his
long friendship with Greek American
community, with which he shares
common views on many issues. He
also mentioned his recent visit he
paid at the Fanar, where he met with
Ecumenical Patriarch Bartholomew.
ARCHBISHOP DEMETRIOS
In his remarks before Vice President
Biden (Obama arrived after the Vice
President’s remarks), Archbishop
Demetrios thanked the President for
the great honor bestowed upon the
Greek American Orthodox Community, by organizing every year the
event, “an honor revealing the generosity of your heart and your unwavering commitment to the democratic
ideals promoted by ancient Greece.”
He stressed the religious and national
importance of the 25th of March for
all Greeks and he focused his speech
on the problems Greece faces today.
“In the last two years, a dramatic
change in the life of the Greek people. Various factors have contributed
to the creation of a very dismal financial situation with extremely negative consequences on the life of the
people of Greece.”
He said that “while enthusiastically
saluting the astounding achievements of our heroic ancestors in
1821, we are painfully aware of the
terrible ordeal to which at this very
moment the descendants of those
heroes are subjected. These descendants, the people of Greece, are by
no means desperate. In the more than
6,000 years long history of Greece,
her people have been frequently confronted with enormous difficulties
and devastating crises. However,
they have ultimately been victorious.
We strongly believe that this will
happen again with the present crisis.
But in this case there is an urgent
need for substantial assistance.”
Archbishop Demetrios thanked President Obama, Vice President Biden
and Secretary of State Clinton for
their support for issues of great concern for the Greek American Community, such as “the establishing of
religious freedom for our Ecumenical Patriarchate, the resolution of
the problem of the re-unification of
Cyprus, and the proper closing of the
Macedonian issue.”
His Eminence said that he counts on
the continuation and dramatic enhancement of Obama’s strong support in the case of the present ordeal
of the people of Greece.
“Yes! We can! We can, when our
America has you as President”,
Archbishop Demetrios said, expressing optimism that Greece will come
out of the crisis, because “the Cross
is always followed by the Resurrection.”
Following

the

event,

President

Obama and Vice President Biden
greeted various community leaders
and listened to some of their concerns on Cyprus and the Patriarchate. Joe Biden spent at list 20 minutes chatting and taking pictures with
Greek Americans.
The catering was prepared by known
Greek chef Maria Lois, while a performance was given by the Archdiocesan Metropolitan Youth Choir.
Many of the people attended the
event pointed out that Obama once
again avoided any mention to Cyprus and other issues he promised
to support when he was a candidate
in 2008. The event was closed to the
press and no text of president’s remarks was made public.
PRESIDENTIAL PROCLAMATION
In proclamation signed by President
Obama, March 25th was proclaimed
as “Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek
and American Democracy”.
“Two hundred and thirty-six years
ago, a new American Nation was
founded on an old Greek principle
— democratic rule by a free people.
We trace this enduring idea to ancient Hellas, where Greeks brought
forth the world’s first democracy and
kindled a philosophical tradition that
would stand the test of time. Over
two millennia later, the Greek people
rose up to reclaim their heritage as
citizens of a sovereign nation. Today,
on the 191st anniversary of Greece’s
independence, we commemorate
that struggle to restore democracy in
its birthplace, renew the bonds that
bring our countries together, and celebrate the Hellenic ideals that continue to shape the American experience.
As America’s Founders built a Government of the people, by the people,
and for the people, they drew inspiration from the democratic pioneers
who shaped a small group of ancient
Greek city states. In the years since,
Greece and America have strengthened that connection through shared
history and deep partnerships between our people. During the American Civil War, Greek Americans
served and fought to preserve our
Union. Through two World Wars
and a long Cold War, America and
Greece stood as allies in the pursuit
of peace. And for generations, Greek
Americans have profoundly enriched
our national life. They stand as leaders in every field and every part of
our society, and their cultural legacy
still echoes in classrooms, courtrooms, and communities across our
Nation.
On Greek Independence Day, we
commemorate the proud traditions
that tie our nations together and honor all those who trace their lineage
to the Hellenic Republic. Nearly 200
years after the Greek people won
their war to return democracy to their
homeland and become a sovereign
state, we reaffirm the warm friendship and solidarity that will guide
our work together in the years ahead.
NOW, THEREFORE, I, BARACK
OBAMA, President of the United
States of America, by virtue of the
authority vested in me by the Constitution and the laws of the United
States, do hereby proclaim March
25, 2012, as Greek Independence
Day: A National Day of Celebration
of Greek and American Democracy.
I call upon all the people of the United States to observe this day with appropriate ceremonies and activities.”

Παρέλασαν για την Ελλάδα
στην 5η Λεωφόρο
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ο μουντός καιρός και το κρύο
που επικρατούσε το μεσημέρι
της Κυριακής στη Νέα Υόρκη
δεν έδειξε να πτοεί τους χιλιάδες
Ελληνοαμερικανούς που έβαψαν και
φέτος στα γαλανόλευκα χρώματα της
Ελληνικής Σημαίας την 5η Λεωφόρο
του Μανχάτταν, τιμώντας την 191η
επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας
και διατρανώνοντας την αγάπη και
την αλληλεγγύη τους για την πατρίδα
που σήμερα δοκιμάζεται.
Με κεντρικό σύνθημα “Αλληλεγγύη
στην Ελλάδα” περισσότεροι από 110
ομογενειακοί φορείς, εθνικοτοπικοί
σύλλογοι, ομοσπονδίες, κοινότητες
και σχολεία, φοιτητικοί σύλλογοι
και άλλες οργανώσεις, με 46 άρματα
και 18 μπάντες, παρέλασαν, για
πρώτη φορά ανήμερα της εθνικής
επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, με
ενθουσιασμό και καμάρι, στο κέντρο
της αμερικανικής μεγαλούπολης
μεταφέροντας μήνυμα συμπαράστασης στην Ελλάδα από τα
απόδημα παιδιά της.
Στα πρόσωπα όλων έντονη η αγωνία
για την κατάσταση στην πατρίδα,
που έκανε ακόμη πιο δυναμική και
ενθουσιώδη τη συμμετοχή τους
ιδιαίτερα στη φετινή παρέλαση.
“Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει”,
παιάνιζε η μπάντα του ελληνικού
σχολείου “Πλάτων”, δίνοντας τον
τόνο του εορτασμού, κατά την
έναρξη της φετινής παρέλασης,
μοναδικός τελετάρχης της οποίας
ήταν ο φιλέλληνας Δημοκρατικός
γερουσιαστής της Νέας Ιερσέης,
Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Ως επίτιμος τελετάρχης παρέλασε
ο Ελληνας Ολυμπιονίκης της
Αρσης Βαρών Πύρρος Δήμας, ενώ
μεταξύ των τμημάτων που βάδισαν
υπερήφανα στην 5η Λεωφόρο ήταν
για πρώτη φορά οι μαθητές του
Μουσικού Γυμνασίου Λάρισας, μια
ομάδα φοιτητών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
που βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη
για εκπαιδευτική εκδρομή, και
η
Επιτροπή
Συμπαράστασης
στην Ελλάδα που οργάνωσε το
συλλαλητήριο για την Ελλάδα
στο Ζουκότι Παρκ τον περασμένο
Φεβρουάριο.
Τη συμπαράστασή τους στους
“αδελφούς Ελληνες” διατράνωσαν
και μέλη της Σερβικής κοινότητας
και εκκλησίας στη Νέα Υόρκη
που παρέλασαν με σερβικές και
ελληνικές σημαίες στα χέρια, καθώς
και της αρμενικής κοινότητας.
Στη Νέα Υόρκη ήρθε δυναμική
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας
Ελληνικών
Σωματείων
Νέας
Ιερσέης, και της Ιεράς Μητρόπολης
Νέας Ιερσέης, με επικεφαλής
τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης,
Ευάγγελο, ο οποίος δέχθηκε και
τις θερμότερες ευχές όλων για τα
ονομαστήρια του την Κυριακή,
ημέρα του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου. Μαζί τους βρέθηκε και
η μακρινή κοινότητα των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης από την
Ανάπολη του Μέριλαντ.
Για μια ακόμη χρονιά όσοι βρέθηκαν
στην 5η Λεωφόρο, αλλά και
όσοι παρακολούθησαν ζωντανά
την παρέλαση από το Κανάλι 9
του δικτύου FOX θαύμασαν και
χειροκρότησαν το άγημα των
Ευζώνων της Ελληνικής Προεδρικής
Φρουράς που με το αγέρωχο ύφος
τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη
την εικόνα της ελληνικής ανδρείας
και λεβεντιάς, ενώ εντυπωσιακή
ήταν και η συμμετοχή των μικρών
παιδιών και των φοιτητών.

Πέρα από το κεντρικό σύνθημα για
“Αλληλεγγύη στην Ελλάδα” δεν
έλειψαν τα συνθήματα για μια δίκαιη
λύση στην Κύπρο, για τα δίκαια
του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
για σεβασμό των δικαιωμάτων της
μειονότητας στη Βόρεια Ηπειρο, για
την ελληνικότητα της Μακεδονίας
και την αναγνώριση της γενοκτονίας
του Ελληνισμού του Πόντου και της
Μικράς Ασίας.
Εντ
“Ζήτω η Ελλάς” βροντοφώναξε ο
δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ
Μπλουμπεργκ, ενώ η βουλευτής
Κάρολυν Μαλόνι έσπευσε να
χαιρετίσει τους ομογενείς στην
πρώτη εξέδρα και να φωτογραφηθεί
μα τα μικρά παιδιά δίπλα στις
ελληνικές σημαίες.
Ο γερουσιαστής Τσαρλς Σούμερ, οι
πολιτειακοί γερουσιαστές Μιχάλης
Γιάνναρης, Ντην Σκέλος και
Μάρτυ Γκόλντεν, οι πολιτειακοί
βουλευτές Αραβέλα Σιμωτά και
Νικόλ Μαλλιωτάκη, ο οικονομικός
ελεγκτής της Πολιτείας Τομ Ντι
Νάπολι, ο οικονομικός ελεγκτής
της κομητείας Νάσο, Γιώργος
Μαραγκός, όλοι έδωσαν το παρών
στην ξεχωριστή αυτή ελληνική
γιορτή.
Την
Βουλή
των
Ελλήνων
εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της
Διακομματικής
Επιτροπής
για
τον Απόδημο Ελληνισμό, Ηλίας
Καρανίκας και ο βουλευτής Καβάλας
της ΝΔ, Νίκος Παναγιωτόπουλος,
ενώ την κυπριακή κυβέρνηση ο
υπουργός Δικαιοσύνης, Λουκάς
Λουκά.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ – ΠΙΕΡ
Η μέρα ξεκίνησε με Θεία Λειτουργία
και Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό
της Αγίας Τριάδας στο Μανχάτταν
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου
Δημητρίου, με τη συμμετοχή
του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης
Ευαγγέλου και των Επισκόπων
Φασιανής Αντωνίου και Φιλομηλίου
Ηλία, παρουσία των Ευζώνων της
Προεδρικής Φρουράς.
Ακολούθησε
η
καθιερωμένη
δεξίωση στο ξενοδοχείο Πιέρ με
χαιρετισμούς των επισήμων, την
οποία συντόνισαν ο πρώην πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Τάσος Μάνεσης
και ο πρώην βουλευτής Μάθιου
Μυρώνης.
“Και
μόνο
επειδή
έχουμε
μια
κοινότητα
σαν
την
ελληνοαμερικανική στην Αστόρια
πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνατό για
να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα
θα ξεπεράσει την κρίση”, τόνισε ο
δημοτικός σύμβουλος Πίτερ Βαλόν
Τζούνιορ.
“Η σημερινή μέρα αποτελεί
μια
ξεχωριστή
ευκαιρία
να
αναγνωρίσουμε
τη
μεγάλη
συνεισφορά της Ελλάδας στον
κόσμο και της ελληνοαμερικανικής
κοινότητας στην χώρα μας”, τόνισε ο
οικονομικός ελεγκτής της πολιτείας
Τομ Ντι Νάπολι.
“Τιμούμε όχι μόνο τους ήρωες
του ’21, αλλά και τους ήρωες του
σήμερα που βοηθούν την Ελλάδα
και την Κύπρο να ξεπεράσουν τα
προβλήματά τους”, είπε η βουλευτής
Κάρολιν Μαλόνι.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ικανοποιημένος για την παρουσία
του κόσμου και που τελικά δεν
έβρεξε την ώρα της παρέλασης,
δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας, Ηλίας Τσεκερίδης.
Ημέρα προβολής του Ελληνισμού
της Αμερικής και των εθνικών μας
θεμάτων χαρακτήρισε την παρέλαση
ο συμπρόεδρος της επιτροπής
και πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ
Κρίστοφερ, επισημαίνοντας ότι
η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα
διακρίνεται για τη μόρφωσή της και
την οικονομική της πρόοδο.
«Ο κόσμος μας αψήφησε το κρύο και
είναι εδώ», δήλωσε ικανοποιημένος ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος,
που μετέφερε το χαιρετισμό του
Οικουμενικού Πατριάρχη προς τους
συγκεντρωμένους Ομογενείς οι
οποίοι έχουν το νου τους στο 1821
και στη σύγχρονη Ελλάδα.
«Αγκαλιάζουμε την Ελλάδα με
βαθύτατη αγάπη και τη βεβαιότητα
ότι οι δυσκολίες του παρόντος θα
επιλυθούν. Αν η Ελλάδα έκανε
το 1821 την επανάσταση, μπορεί
να κάνει πολλά περισσότερα το
2012 και να γράψει μια καινούργια
ιστορία και πολιτισμού για όλα τον
κόσμο. Ζήτω η Ελλάδας»
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
αντιπροσωπείας βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ,
Ηλίας
Καρανίκας,
συνεχάρη τους οργανωτές για την
επιτυχημένη παρέλαση και τον
ενθουσιασμό του κόσμου.
«Το σύνθημα αλληλεγγύη στην
Ελλάδα και το είμαστε όλοι Ελληνες
των φιλελλήνων με γεμίζει ελπίδα
για την Ελλάδα», είπε.
Ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ,
Νίκος Παναγιωτόπουλος είπε πως αν
η Ελλάδα χρειάζεται μία εκστρατεία
δημοσίων σχέσεων, ο Ελληνισμός
της διασποράς της την πρόσφερε
απλόχερα με τις εκδηλώσεις του,
εδώ στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι το
μήνυμα που λάβαμε στην τριήμερη
παρουσία μας για τις εκδηλώσεις της
εθνικής παλιγγενεσίας.».
Με τα συνθήματα «Ευχαριστούμε
Γερουσιαστή Μενέντεζ» και «Έξω
τα τουρκικά στρατεύματα από την
Κύπρο» παρέλασε η Κυπριακή
Ομοσπονδία Αμερικής και τα
σωματεία μέλη της.
Ο τελετάρχης της παρέλασης,
Ρόμπερτ Μενέντεζ είπε πως είναι
υπερήφανος που είναι ο τελετάρχης
στην παρέλαση και αναφέρθηκε
στην μακρά του γνωριμία με την
ελληνοαμερικανική κοινότητα, της
οποίας εξήρε τις προσφορές στην
αμερικανική κοινωνία.
«Είχα το προνόμιο να μιλήσω στο
Κογκρέσο για τα ελληνικά εθνικά
θέματα και είμαι θαυμαστής της
ελληνικής δημοκρατίας, όπως και
της σύγχρονης Ελλλάδας, μιας
συμμάχου και φίλης των ΗΠΑ, όπως
και του ελληνικού λαού», είπε.
Αναφορικά με την κατάσταση στην
Ελλάδα, ο κ. Μενέντεζ εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι καλύτερες μέρες θα
έλθουν.
«Ξέρω
πως
σήμερα
καθώς
παρελαύνουμε πίσω από την
ελληνική σημαία, τις οποίες οι
γραμμές σημαίνουν ‘ελευθερία ή
θάνατος’, ξέρω πως παρελαύνουμε
και για την οικονομική ελευθερία
της Ελλάδας».

Επ’ ευκαιρία του Ελληνικού Πάσχα και τις δύσκολες μέρες
που πολλά άτομα στην πατρίδα μας περνάνε
είναι μια ευκαιρία σε όλους μας
να θυμηθούμε τα δύσκολα χρόνια που όλοι έχουμε
περάσει και με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε
να ενισχύσουμε τα συσήτια του Δήμου Αθηναίων
και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Ελλάδος.

5 Γνώμη

Mεγαλόπνοο πρόγραμμα Ωνάσειου για την Αθήνα
Ευρωκίνηση

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα).
Ενα
φιλόδοξο,
αλλά όχι άπιαστο όνειρο,
παρουσίασε χθες το Ιδρυμα
Ωνάση
ανακοινώνοντας
την
έναρξη
ευρωπαϊκού
αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού
για την ανασυγκρότηση του
κέντρου της Αθήνας με άξονα
την Πανεπιστημίου.

διαλόγου με τη συμμετοχή όλων
των πολιτών, εγγυώμενος «ότι
θα ακουστούν όλες οι φωνές και
ότι οι μελετητές θα υποχρεωθούν
να έρθουν σε διαβούλευση με
όλους».
Ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής
του
ΕΜΠ,
Παναγιώτης
Τουρνικιώτης,
εξήγησε
τα
δεδομένα και κυρίως τις

Αλλαγής και ο Μάκης Βορίδης
του υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και ο
δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος
Καμίνης. Ολοι δήλωσαν ανοιχτά
την επιθυμία τους να στηρίξουν
αυτή την παρέμβαση και
δήλωσαν ικανοποιημένοι που ένα
τέτοιο έργο πρόκειται να αλλάξει
προς το καλύτερο το αστικό
τοπίο και την καθημερινότητα
των πολιτών της Αθήνας.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος
του
Ιδρύματος
Ωνάση,
Αντώνης
Παπαδημητρίου,
ο
αντιπρόεδρος
Γιάννης
Ιωαννίδης και η γραμματέας
Μαριάννα
Μόσχου,
συναντήθηκαν με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια, τον οποίο και
ενημέρωσαν εκτενώς για το
πρόγραμμα Re-think-Athens.
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Τι είπε ο κ. Παπαδημητρίου

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο
πρόεδρος
του
Ιδρύματος
Ωνάση,
Αντώνης
Παπαδημητρίου,
παρουσιάζοντας
το
προαναφερθέν
πρόγραμμα,
είπε μεταξύ άλλων:

Στην
παρουσίαση
του
προγράμματος «Re-think-Athens
/ Ξανα-σκέψου την Αθήνα, όπου
παραβρέθηκε όλη η πολιτική
ηγεσία της Ελλάδας, από τη
ΝΔ έως και το ΚΚΕ, ενώ την
χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός
και ο πρόεδρος της ΝΔ,
ανακοινώθηκαν οι άξονες στους
οποίους θα κινηθεί το έργο και
δόθηκαν διευκρινίσεις για τον
τρόπο υλοποίησής του.
Για το μεγαλόπνοο έργο,
που αφορά την ανάπτυξη της
οικονομίας της πόλης και τη
βελτίωση της καθημερινότητας
του πολίτη, μίλησε ο πρόεδρος
του
Ιδρύματος
Ωνάση,
Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου,
σημειώνοντας
την
ανάγκη
συνεργασίας του ιδιωτικού με τον
δημόσιο φορέα. Αναφερόμενος
ειδικά στο δημόσιο χαρακτήρα
του έργου, αλλά και την πολιτική
σημασία της παρέμβασης, ο
κ. Παπαδημητρίου τόνισε την
ανάγκη διενέργειας δημόσιου

προοπτικές που ανοίγονται για
τους πολίτες μέσω του Rethink
Athens, δίνοντας σαφή στοιχεία
για το εύρος του έργου, αλλά
και τους τρόπους εφαρμογής της
μελέτης που θα προκύψει από
τον διαγωνισμό.
Την
ουσιαστική
αυτή
πρωτοβουλία
χαιρέτισε
ο
Πρωθυπουργός,
Λουκάς
Παπαδήμος, εκφράζοντας τη
συμπαράστασή του και την
αισιοδοξία του για ένα καλύτερο
μέλλον της πόλης, δηλώνοντας
ότι «η διάσωση του κέντρου είναι
επείγουσα ανάγκη και κορυφαία
προτεραιότητα».
Τη δέσμευσή τους ότι θα
υποστηρίξουν την εν λόγω
πρωτοβουλία
εξέφρασαν
επίσης ο πρόεδρος της ΝΔ,
Αντώνης Σαμαράς, οι υπουργοί
των συναρμόδιων φορέων, ο
Γιώργος
Παπακωνσταντίνου
του υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιματικής

«Ξέρουμε
όλοι
ότι
η
συγκυρία είναι εξαιρετικά
δύσκολη: ανεργία, μειώσεις
μισθών, ύφεση, ανέχεια και
κατήφεια. Στη μιζέρια της
εποχής μας όμως πρέπει να
αντιδράσουμε με θετικές
ενέργειες: με ενέργειες ουσίας
και όχι βιτρίνας: με ενέργειες
που θα φέρουν ανάπτυξη και
θέσεις εργασίας: με ενέργειες
που θα μας κάνουν να αλλάξουμε
νοοτροπία και θα βελτιώσουν
την καθημερινότητά μας. Εχουμε
συνηθίσει την Αθήνα μας. Μία
πόλη αρχαία που χτίστηκε
στα τελευταία 40 χρόνια. Μία
πόλη που κατοικείται από την
παλαιολιθική εποχή, αλλά όπου
οι Αθηναίοι τρίτης γενιάς ή
δεύτερης γενιάς σπανίζουν, ιδίως
στο κέντρο της. Μία πόλη χωρίς
πολεοδομία, χωρίς όραμα.
Η πρόκληση είναι επιτέλους
εμείς οι πολίτες να αντιδράσουμε
θετικά, με μία ‘μεταμόσχευση’.
Να ξαναφτιάξουμε την πόλη
μας ξεκινώντας από την καρδιά
της, από το κέντρο της. Για τον
σκοπό αυτό το Ιδρυμα Ωνάση
αποφάσισε σε σύμπραξη με τους
πολιτειακούς φορείς και τους
εκλεγμένους εκπροσώπους μας
να οργανώσει διεθνή διαγωνισμό

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

για την αρχιτεκτονική μελέτη
της ανάπλασης του κέντρου της
Αθήνας.
Η
ανάπλαση
αυτή
έχει
στόχο
τη
διαβαθμισμένη
αρχιτεκτονική και πολεοδομική
ανασυγκρότηση του άξονα που
ορίζεται από την Λεωφόρο
Αμαλίας (ύψος Φιλελλήνων),
την Πλατεία Συντάγματος, την
οδό Πανεπιστημίου, την Πλατεία
Ομονοίας και την Πατησίων
μέχρι το ύψος της οδού Ηπείρου
(Αρχαιολογικό Μουσείο), καθώς
και την Πλατεία Δικαιοσύνης,
την Πλατεία Κλαυθμώνος και
τις παρόδους τους. Είναι η
αποκαλούμενη
‘πρωτεύουσα
περιοχή
παρέμβασης’
που
αποτελεί και το κατ’ εξοχήν
αντικείμενο της αρχιτεκτονικής
μελέτης.
Σκοπός του προγράμματος είναι
η περιοχή αυτή του Ιστορικού
και Διοικητικού Κέντρου της
Αθήνας να αναζωογονηθεί, να
καταστεί ξανά πόλος ασφαλούς
και ευχάριστης κατοικίας και
εργασίας, αλλά και κάθε είδους
δράσης οικονομικής, πολιτισμού,

παιδείας
και
αναψυχής.
Ταυτόχρονα, θα αναβιώσουν
και θα αναπτυχθούν σε αυτήν το
εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών,
με αποτέλεσμα την αύξηση της
απασχόλησης και των θέσεων
εργασίας και θα διευκολυνθεί η
προστασία / προβολή στοιχείων
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η
περιοχή της τριλογίας, αυτό το
θαυμάσιο αρχιτεκτονικό σύνολο
θα αναδειχθεί. Εχουμε ξεχάσει
ότι στο κέντρο της Αθήνας
υπάρχει μία πανεπιστημιούπολη
με δεκάδες κτίρια και χιλιάδες
φοιτητές. Επιτρέψτε μου να
σάς θυμίσω τις συζητήσεις,
τις προσδοκίες αλλά και την
απογοήτευση της υπόθεσης της
Ομόνοιας. Με το Rethink Athens,
η Ομόνοια επιστρέφει. Θα ληφθεί
μέριμνα για κυκλοφοριακή
αποφόρτιση του Κέντρου της
πόλεως από τη διαμπερή κυρίως
κυκλοφορία με την εξυπηρέτηση
του Κέντρου από επίγεια Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς σταθερής
τροχιάς (δηλαδή το ΤΡΑΜ)».
Πηγή: Εθνικός Κήρυξ Ν.Υ
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HAPPY

ÊÁËÇ ÁÍÁÓÔÁÓÇ

EASTER

ÊÁÉ
ÊÁËÏ ÐÁÓ×Á

6 Γνώμη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΜΕ ΑΜΜΩΝΙΑ
ΥΛΙΚΑ

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΗ
ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ
Τη συνταγή ετοίμασε ο chef Κώστας Στάμος
του εστιατορίου Life Cuisine
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1/2 κιλό μανιτάρια πλευρώτους
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 μαρούλι
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1/3 φλ. του καφέ ρύζι κίτρινο
1/2 κούπα άνηθος
3 αβγά
1 κ.σ. κορν φλάουρ
αλάτι, πιπέρι
χυμός 2 λεμονιών
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα μανιτάρια και
τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Πλένουμε
και χοντροκόβουμε το μαρούλι.
• Βάζουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα να
κάψει και σοτάρουμε τα μανιτάρια να
πάρουν χρώμα.
• Προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια και το
μαρούλι να μαραθούν.
• Στη συνέχεια βάζουμε 2 λίτρα ζεστό νερό και
τα αφήνουμε να βράσουν για 15
λεπτά.
• Προσθέτουμε το ρύζι και το αφήνουμε να
βράσει για ακόμη 20 λεπτά.
• Στο τέλος χτυπάμε τα αβγά με τον χυμό των
λεμονιών και το κορν φλάουρ για
να κάνουμε αβγολέμονο. Το προσθέτουμε σιγά
σιγά στο φαγητό μαζί και τον άνηθο. Ανακατεύουμε και η μαγειρίτσα είναι
έτοιμη.
Ο Μάρτης, όπως λέει και η λαϊκή ρήση, είναι κατά παράδοση
η περίοδος της μεγάλης νηστείας που πρεσβεύει η θρησκεία μας.
Μη θέλοντας να «παραστρατήσουμε», σας παρουσιάζουμε πολύ
ενδιαφέροντα πιάτα, τα οποία θα ανανεώσουν το καθημερινό σας
μενού!
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ IΩANNAΣ
ΧΛΙΑΡΗ σαλατα
ΜΕ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1/2 κιλό φασόλια μαυρομάτικα
1/2 κιλό διάφορα χόρτα ή σπανάκι
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
κομμένα σε ροδέλες
3 ντομάτες κομμένες σε κυβάκια
1 κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες
50 ml ξίδι μπαλσάμικο
ελαιόλαδο
θυμάρι
αλάτι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Βράζουμε και στραγγίζουμε τα μαυρομάτικα φασόλια. Βράζουμε
(να «κρατάνε» λίγο) τα χόρτα.
• Σε μεγάλο τηγάνι ή σε ρηχή κατσαρόλα βάζουμε λάδι να κάψει
και ρίχνουμε τα χόρτα να σοταριστούν. Ρίχνουμε τα φρέσκα
κρεμμυδάκια και τα κυβάκια από τις 2 ντομάτες.
• Μόλις το φαγητό πάρει βράση, προσθέτουμε και τα μαυρομάτικα
φασόλια. Ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
• Αδειάζουμε το μείγμα σε μπολ, προσθέτουμε λάδι, το ξερό
κρεμμύδι, τους κύβους της τρίτης ντομάτας, το ξίδι, φρέσκο θυμάρι,
αλατίζουμε, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
Συμβουλές: Η σαλάτα αυτή μπορεί να πάρει και τη θέση κυρίως
πιάτου.
• Σε αυτή τη σαλάτα ταιριάζουν πολύ τα αρωματικά χόρτα, π.χ.
μυρώνια, καυκαλήθρες, μάραθος και μαραθόριζα. Είναι εύκολο να
τα βρείτε σε μεγάλα μανάβικα, στη λαϊκή ή να τα παραγγείλετε στο
δικό σας μανάβικο, αν δεν τα φέρνει.
• Τα μυρώνια είναι λεπτά και ευαίσθητα αρωματικά, γι’ αυτό τα
τυλίγετε σε χαρτί κουζίνας και τα φυλάτε στο συρτάρι του ψυγείου
για 3-4 ημέρες.
Πηγή Real News.gr

610 γρ. αλεύρι μαλακό
200 γρ. ζάχαρη άχνη
140 γρ. φρέσκο βούτυρο γάλακτος
50 ml γάλα χλιαρό
4 αβγά
15 γρ. αμμωνία (3 γεμάτα κ.γ. περίπου)
3 βανίλιες άρωμα
1 κρόκος αβγού για το άλειμμα
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Βάζουμε στο μίξερ τη ζάχαρη, το βούτυρο, τα
αβγά και τις βανίλιες και τα
χτυπάμε
καλά για
3-4 λεπτά,
σε μεσαία
προς
δυνατή
ταχύτητα.
•
Διαλύουμε
την
αμμωνία
στο γάλα
και την
προσθέτουμε στα υπόλοιπα υλικά. Τα χτυπάμε όλα μαζί για λίγο.
• Στο τέλος προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε
πολύ καλά όλα τα υλικά.
Η ζύμη θα είναι αρκετά μαλακή, πιθανόν να
θεωρήσετε ότι χρειάζεται και
άλλο αλεύρι, αλλά δεν χρειάζεται.
• Βάζουμε τη ζύμη σε μεγάλο μπολ, τη σκεπάζουμε
με μία καθαρή πετσέτα
και την αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για μισή ώρα.
• Στη συνέχεια πλάθουμε λεπτά κουλουράκια στο
σχήμα που θέλουμε. Τα
αραδιάζουμε -με κάποια απόσταση μεταξύ τουςσε λαμαρίνα, στην οποία
έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί. Τα
αλείφουμε με τον κρόκο αβγού αραιωμένο με ελάχιστο νερό.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°
C για περίπου 15 λεπτά.
Σημείωση: Η δόση είναι για 2 λαμαρίνες, αν και
εξαρτάται και από το μέγεθος
που θα πλάσετε τα κουλουράκια.

Λαγάνα
Η παραδοσιακή συνταγή για το λαχταριστό ψωμί
της Καθαράς Δευτέρας
Λαγάνα
Υλικά για 3 λαγάνες
1 κιλό αλεύρι κίτρινο, π.χ. Λήμνου
650 ml νερό, χλιαρό
15 γρ. μαγιά νωπή
15 γρ. αλάτι
έ.π. ελαιόλαδο για το ταψί
100 γρ. σουσάμι
Εκτέλεση
Διαλύουμε τη μαγιά σε 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό
και την αφήνουμε για 15 λεπτά. Στο μπολ του
μίξερ αναμειγνύουμε το αλεύρι, το αλάτι και τη
μαγιά και αρχίζουμε να ζυμώνουμε προσθέτοντας
σταδιακά το υπόλοιπο νερό. Συνεχίζουμε το
ζύμωμα για ακόμη 5 λεπτά. (Αν δεν έχουμε μίξερ,
ζυμώνουμε με τα χέρια δυνατά για 10 λεπτά).
Βγάζουμε τη ζύμη από το μίξερ, την πλάθουμε
σε μπάλα, τη βάζουμε σε διάφανη λεκάνη και
τη σκεπάζουμε πρώτα με διάφανη μεμβράνη,
έπειτα με μια πετσέτα και τέλος με μια κουβέρτα
ώστε να βρίσκεται σε ζεστό περιβάλλον. Με
έναν μαρκαδόρο, μαρκάρουμε το σημείο στο
οποίο φτάνει η ζύμη. Ετσι θα ξέρουμε πότε θα
διπλασιαστεί σε όγκο. Την αφήνουμε σε ζεστό
και σχετικά υγρό μέρος για 1 ώρα ώστε να
διπλασιαστεί.
Ξεσκεπάζουμε, αφαιρούμε την μεμβράνη και
χωρίζουμε τη ζύμη σε 3 ίσα μέρη. Βάζουμε κάθε
κομμάτι στο ταψί που έχουμε λαδώσει και το
ανοίγουμε με τα χέρια. Βρέχουμε τα χέρια μας
και κάνουμε «δαχτυλιές». Πασπαλίζουμε με το
σουσάμι, σκεπάζουμε τα ταψιά με μια πετσέτα
κουζίνας και τα αφήνουμε σε ζεστό και υγρό
μέρος για 40 λεπτά να φουσκώσουν.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
Ψήνουμε για 50 λεπτά. Αφήνουμε τη λαγάνα να
κρυώσει προτού την κόψουμε.

Χταπόδι με κρεμμυδάκια στο ταψί
Υλικά για 4 άτομα
1 χταπόδι, περίπου 1.500 γρ., πλυμένο
250 γρ. κρεμμυδάκια για στιφάδο, καθαρισμένα
1½ φλ. έ.π. ελαιόλαδο
2 δαφνόφυλλα
1 ποτήρι Μαυροδάφνη
1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ
3-4 μπαχάρια
1 αστεροειδής γλυκάνισος
2-3 φυλλαράκια αρμπαρόριζας
2-3 κλωναράκια φρέσκιας μαντζουράνας,
ψιλοκομμένα
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Κόβουμε με το μαχαίρι το κεφάλι του χταποδιού
και αφαιρούμε τα μάτια και το «δόντι» του.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
Βάζουμε το χταπόδι στο κέντρο του ταψιού και
απλώνουμε τα κρεμμυδάκια και τα υπόλοιπα υλικά.
Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για
περίπου 2-2½ ώρες.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΠΑΣΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1 φύλλο βακαλάος αλμυρός
(περίπου 1 με 1,5 κιλό)
4 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα
7 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
350 ml λάδι
5 λεμόνια (περίπου 200 ml χυμός)
πιπέρι σε σπυριά
λίγη ρίγανη
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Ξύνουμε τα λέπια, καθαρίζουμε και ξεπλένουμε
τον βακαλάο για να φύγουν τα αλάτια του και τον
κόβουμε σε κομμάτια. Tο φύλλο αυτό θα μας δώσει περίπου πέντε ώς oκτώ κομμάτια. Tα φύλλα
του βακαλάου συχνά είναι λεπτά και τότε
απαιτείται οι μερίδες να συντίθενται από δύο
κομμάτια.
• Βάζουμε τα κομμάτια του βακαλάου σε μία
μεγάλη λεκάνη με άφθονο νερό για να ξαλμυρίσει.
Το νερό πρέπει να το αλλάζουμε κάθε 4-5 ώρες και,
για να ξαλμυρίσει καλά ο βακαλάος, πρέπει να
παραμείνει στο νερό περίπου 24 ώρες.
• Αφού ξαλμυρίσει καλά, βγάζουμε τις μαύρες
μεμβράνες (πέτσες) από την εσωτερική πλευρά
του ψαριού και το βάζουμε στο τρυπητό για να
στραγγίσει.
• Οπως και στα χοντρά ψάρια, έτσι και τον
βακαλάο τον τοποθετούμε στον ταβά, προσθέτουμε
κρύο νερό -τόσο, ώστε να σκεπαστεί το ψάρι- και
κατόπιν βάζουμε τον ταβά σε πολύ δυνατή φωτιά.
Οταν αρχίσει να βράζει, αφού ξαφρίσουμε με μια
τρυπητή κουτάλα, ρίχνουμε το λάδι, το πιπέρι, το
ψιλοκομμένο κρεμμύδι και τα σκόρδα.
• Ο ταβάς βράζει δυνατά για περίπου 45 λεπτά.
Κατόπιν χαμηλώνουμε τη φωτιά και κουνάμε (δεν
ανακατεύουμε) τον ταβά μας, ώσπου να χυλώσει το ζουμί του. Περίπου στα 60 λεπτά ρίχνουμε
το λεμόνι, κουνάμε πολύ καλά τον ταβά για να πάει
ο χυμός του λεμονιού παντού, ώστε να ασπρίσει
η σάλτσα και κατόπιν κατεβάζουμε αμέσως το
φαγητό μας από τη φωτιά.
• Από τη στιγμή που πέσει το λεμόνι, το ψάρι δεν
πρέπει να μείνει πάνω στη φωτιά περισσότερο από
μισό λεπτό. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη ρίγανη
και σκεπάζουμε τον βακαλάο. Σερβίρεται ζεστός.
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PRIME MINISTER HARPER ANNOUNCES
EXPLORATORY TALKS TOWARDS A CANADA-THAILAND FREE TRADE AGREEMENT
(Continued from page 1)

“Our Government is working hard to create jobs, growth and
long-term prosperity in Canada by expanding free and open trade
with the world,” said Prime Minister Harper. “A free trade agreement with Thailand – one of the fastest growing economies in the
world – stands to significantly benefit farmers and businesses across
Canada.”
The exploratory talks will examine the potential economic benefits
of a free trade agreement and how such an agreement would enhance
the existing relationship between the two countries. The Government
will also be engaging with Canadians and stakeholders, including
provincial and territorial partners, on the scope of a possible free
trade agreement with Thailand.
Thailand is Canada’s largest bilateral merchandise trading partner
within the 10-member Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN). In 2011, the year that marked 50 years of diplomatic
relations between the two countries, Canada’s bilateral merchandise
trade with Thailand totalled nearly $3.5 billion, an increase of 14.8
percent over 2010.
In less than six years, Canada has concluded free trade agreements
with nine countries: Colombia, Honduras, Jordan, Panama, Peru
and the European Free Trade Association states of Iceland, Norway,
Switzerland and Liechtenstein. It is also in negotiation with many
others, including India and the European Union.

Conservative numbers to obscure the true facts
Canada is a country of immigrants. Save the First Nations,
we, or our ancestors, came from
somewhere else. There are legions of stories of someone arriving in Canada, with a few dollars in their pocket – they found
a job, worked hard, saved their
money and finally were able to
bring their families – wives, children, parents and grandparents –
to share in the bounty of Canada.
Their stories are the very foundation upon which our society has
been built.
In a January release, the Conservative Party of Canada stated that
the Conservative Government
was solving the immigration
problems created by the former
Liberal Government.
Kevin Lamoureux, Liberal Critic
for Citizenship and Immigration,
and the Honourable Jim Karygiannis, Liberal Critic for Multiculturalism, believe it is time to set

the record straight. They will be
discussing the following issues
at an Immigration Town Hall
Meeting this evening (March
16, 2012), at Falconridge/Castleridge Community Association,
95 Falshire Drive NE, Calgary
from 6:00pm-9:00pm.
VISAS
Temporary Resident Visas
In 2006, in order to have a Temporary Resident Visa application
approved, the applicant was required to attend an “in person”
interview. Today, “in person”
interviews are rarely required.
While the approval rate for
Temporary Resident Visas has
remained the same at 82%, it is
taking longer for an application
to be approved. In 2006, 62% of
the applications were approved
in within two days. In the last
twelve months, the approval rate
within two days has fallen to

39%. The Conservative Government only catches up to the approval rate of the Liberal Government when the sixty-three day
mark has been reached.
Study Permits
Canadian post-secondary institutions are working hard to attract
foreign students. In 2006, after
fourteen days, the Liberal Government had approved 56% of
the applications. In 2010, for the
same time frame, the Conservative Government approved 50%
of the applications and, again,
only catches up to the Liberal
Government when the sixtythree day mark has been reached.
Temporary Work Permits
The approval rates in 2006 and in
2010 are within one or two percentage points throughout the approval process.
IMMIGRATION
TIONS

APPLICA-

Immigrant Investor Program
To deal with a backlog, the Conservative Government capped
the Immigrant Investor Program
at 700 applications per year on
July 1, 2011. The Conservative
Government is not accepting any
new applications under the Immigrant Investor Program. The
Conservative Government has
not indicated when, or if, it will
accept new applications under
the Immigrant Investor Program.
Skilled Worker Program
In 2004, under the Liberal Government, the processing time for
a Skilled Worker application was
forty-three months. In February
2009, under the Conservative
Government the processing time
for Skilled Worker applications
had risen to sixty-eight months.
In order to deal with the backlog,
the Conservative Government
introduced twenty-nine eligible
occupations to the Skilled Worker Program in June 2010 and
on July 1, 2011, set a limit of a
maximum of 10,000 applications
to be processed in the following
twelve months. The Conservative Government is not accepting
any new applications under the

Skilled Worker Program.
The Conservative Government is
allowing the provinces and territories to “cherry-pick” applications from the Skilled Worker
Program instead of dealing with
the applications on a first come,
first serve basis.
Family Class Sponsorship (Parents and Grandparents)
On November 5, 2011, the Conservative Government announced
that effective November 5, 2011,
it was “putting in place a temporary pause of up to 24 months on
the acceptance of new sponsorship applications for parents and
grandparents.” This ‘temporary
pause’ was to “prevent the buildup of an unmanageable number

of new applications during these
consultations and to further reduce the 165,000-strong backlog
of parent and grandparent applicants”.
In order to allow parents and
grandparents to visit Canada, the
Conservative Government introduced the “Parent and Grandparent Super Visa”. Unfortunately,
the financial commitments required to obtain a ‘Super Visa’
are prohibitive for most new Canadians.
While working on the backlog,
by not accepting new applications, the Conservative Government is creating a situation
where, once the moratorium is
lifted an instant backlog will be
created.

Hellenic Canadian Senior’s Society
of Metropolitan Vancouver
#107 -2609 East 49th Avenue Vancouver,BC V5S 1J9
Tel:604-568-3994

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητά μας μέλη,
Σας κανουμε γνωστό ότι η πρώτη ετήσια Φενική Συνέλευση των
ηλικιωμένων του Βανκούβερ και περιχώρων θα γίνει την Κυριακή
29 Απριλίου 2012 και ώρα 4:00 μ.μ. στη λέσχη του Συλλόγου:
#107-2609 East 49th Avenue, Vancouver, BC.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.
2.
3.
4.

Έγκριση Ημερησίας Διάταξης
Αναφορά Προέδρου επι των πεπραγμένων
Οικονομική αναφορά από τον Ταμία
Νέα θέματα

Επίσης ο ανοιξιάτικος χορός του Συλλόγου μας θα γίνει την
Κυριακή 6 Μαϊου 2012 και ώρα 7:00 μ.μ. στο κοινοτικό κέντρο
της Ανατολικής Κοινότητας, 4641 Boundary Road, Vancouver,
BC.
- Η τιμή του εισιτηρίου είναι $35.00
- ‘Ενα μπουκάλι κρασί δωρεάν σε κάθε τραπέζι
- Μουσική Μπουζούκια
Για το τραπέζι σας αποτανθείτε στα μέλη του Δ/Συμβουλίου
ή στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Τσούκα

τηλ:604-644-3837

Σας περιμένουμε όλους
Για το Δ/Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Τσούκας
Ο Γραμματέας: Παντελής Νταλαχάνης
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ÁèëçôéêÜ
Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, 1-0 στο Αγρίνιο
Κυριακή, 01 Απριλίου 2012 Πηγή: ΕΡΤ

Ο Αμπντούν σε μια προσπάθειά του στον αγώνα του Αγρινίου
Τον 39ο τίτλο του κατέκτησε μαθηματικά ο Ολυμπιακός που νίκησε για την
27η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα με 1-0 τον Παναιτωλικό μέσα στο Αγρίνιο με
γκολ του Κέβιν Μιραλάς από το 54΄ της αναμέτρησης και μετέτρεψε σε τυπική
διαδικασία τις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος.
Σε δεινή πλέον βαθμολογική θέση η ομάδα του Τάκη Λεμονή που καθηλώθηκε
στην 14η θέση της βαθμολογίας. Βαλβέρδε: “Φέτος ήταν πιο δύσκολο” Φωταγωγήθηκε ο δήμος Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός από την αρχή του αγώνα ήταν συγκεντρωμένος στον στόχο του και
δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να αμφισβητήσουν την ανωτερότητά του. Σε
όλο το 1ο ημίχρονο είχε πολλές ευκαιρίες με τους Μανιάτη (9΄), Τοροσίδη (10΄),
Χολέμπας (32΄), είχε δοκάρι με τον Αμπντούν στο 44΄, είχε και δύο γκολ που του
ακυρώθηκαν ως οφσάιντ (21΄ Μανιάτης, 34΄ Μιραλάς). Από τη δική του μεριά
ο Παναιτωλικός, που «καιγόταν» για βαθμούς, απείλησε μόνο στο 24΄, με μια
κεφαλιά του αμαρκάριστου Αναστασιάδη να φεύγει άουτ, κι έτσι έμεινε κι αυτός
στο «μηδέν».
Η έντονη πίεση των «ερυθρολεύκων» επιβραβεύτηκε στο 54΄, όταν ο Μιραλάς πήρε
την κάθετη πάσα του Μακούν και με πλασέ έκανε το 0-1, και συνεχίστηκε, αφού
τρία λεπτά αργότερα ο Μακούν έχασε δύο απανωτές ευκαιρίες. Όσο περνούσε η
ώρα, ο ρυθμός του Ολυμπιακού έπεφτε και ο Παναιτωλικός προσπάθησε να το
εκμεταλλευτεί, όμως στο 74΄ και από πλεονεκτική θέση ο Ανκαλέ σούταρε ψηλά
άουτ.
Στα τελευταία λεπτά μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και το τελικό σφύριγμα
του διαιτητή βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του
πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός 1-0 τον Άρη στο άδειο ΟΑΚΑ
Κυριακή, 01 Απριλίου 2012

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον
Παναθηναϊκό
που
επικράτησε
με 1-0 του Άρη στο άδειο λόγω
τιμωρίας ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της
27ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα
με γκολ που σημείωσε ο Ούγγρος
Ρούντολφ Γκέργκελι στο 82ο λεπτό της
αναμέτρησης. Απομακρύνεται το όνειρο
των πλέι οφ για τον Άρη που έμεινε επτά
βαθμούς πίσω από την πρώτη πεντάδα,
με δέκα παίκτες τελείωσε τον αγώνα η
ομάδα του Φερέιρα λόγω αποβολής του
Σπυρόπουλου από το 59΄.

Ο Ρούντολφ στένει τη μπάλα στα δίχτυα του Βελλίδη

Ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα του Ο Ρούντολφ στένει τη μπάλα στα δίχτυα του Βελλίδη
αγώνα πήρε την πρωτοβουλία των
κινήσεων στον χώρο της μεσαίας γραμμής
και έχασε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα
μόλις στο 7΄, όταν ο Βελλίδης απέκρουσε
εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ του
Βιτόλο. Η ομάδα του Μασάδο προτίμησε
να απειλήσει με αντεπιθέσεις και σε μία
από αυτές στο 20ο λεπτό, ο Τσουκάνης
έδωσε στον Νέτο, ο οποίος υποχρέωσε τον
Καρνέζη να διώξει εντυπωσιακά το σουτ
του από το ύψος της περιοχής σε κόρνερ.
Μέχρι το τέλος του 1ου ημιχρόνου οι
«πράσινοι» προσπάθησαν να απειλήσουν
την εστία του Βελλίδη δύο φορές με τον
Χριστοδουλόπουλο, καθώς και τους
Κουίνσι, Σπυρόπουλο, ωστόσο δεν
κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του
Βελλίδη.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πάντως μεγάλη
ευκαιρία να προηγηθούν με το ξεκίνημα
του 2ου ημιχρόνου στο 47΄, όταν ο
Ουμπίντες έδωσε στον Τριανταφυλλάκο
και αυτός αστόχησε απέναντι στον
Καρνέζη. Ο Παναθηναϊκός «απάντησε»
στο 57΄, όταν ο Σπυρόπουλος έκανε τη
σέντρα και ο ανενόχλητος Ζέκα αστόχησε
στην προβολή από το ύψος της μικρής
περιοχής. Στο 59΄ ο Παναθηναϊκός έμεινε
με δέκα παίκτες, καθώς ο Σπυρόπουλος,
ο οποίος είδε κίτρινη κάρτα για το φάουλ
που έκανε στον Γαννιώτα, έπιασε τον
νεαρό παίκτη του Άρη από τον λαιμό και
αποβλήθηκε.
Παρά το αριθμητικό ντεζαβαντάζ, ο
Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο 82΄ με τον
Ρούντολφ, ο οποίος έγινε αποδέκτης της
μπάλας από την προσπάθεια του Κουίνσι
και την έστειλε στα δίχτυα του Βελλίδη
(1-0).

Κύπελλο Ελλάδος: Στην Θύρα 13,
το 13ο από το -13 !
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε σε ένα συναρπαστικό Τελικό τον
Ολυμπιακό, με σκορ 70-71. Έτσι, οι παίκτες της Θύρας
13 πρόσθεσαν στη συλλογή της ομάδας το 13ο Κύπελλο
Ελλάδος!
Οι δύο ομάδες μπήκαν στο 1ο δεκάλεπτο, με πολύ πάθος στην
άμυνα αλλά και άγχος στην επίθεση, λόγοι που κράτησαν το
σκορ χαμηλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Από την πλευρά
των «πρασίνων», κυρίως ο Aleks Maric και ο Nic Calathes
είχαν βρει τις επιθετικές λύσεις, ενώ οι «ερυθρόλευκοι»
ήταν άστοχοι από την περιφέρεια και μάταια προσπαθούσαν
να παίξουν ομαδικά κάτω από το καλάθι. Το δεκάλεπτο
τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει τον ρυθμό και
να προηγείται με 17-25. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Ολυμπιακού στράφηκαν σε
ατομικές προσπάθειες, μειώνοντας στους 5 πόντους. Ο Calathes με τρίποντό του έφτασε τη
διαφορά και πάλι στους +8 στο 17ο λεπτό, όμως οι ερυθρόλευκοι απάντησαν με ένα σερί 0-5.
Το τέλος του ημιχρόνου βρήκε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 35-38.
Όταν οι ομάδες
επέστρεψαν από
τα αποδυτήρια,
ο
Ολυμπιακός
άρχισε να κυνηγά
το
παιχνίδι
στο
ανοιχτό
γήπεδο. Πέτυχε
9
γρήγορους
πόντους,
με
μπροστάρη τον
Γιώργο Πρίντεζη
και το σκορ
έφτασε στο 4438, υπέρ των «ερυθρολεύκων». Όσο δεν λειτουργούσε το κοντό σχήμα που χρησιμοποιούσε
ο Željko Obradović, οι Πειραιώτες έβρισκαν την ευκαιρία να ανεβάσουν και άλλο το σκορ.
Μέχρι που έφτασε στο εντυπωσιακό 58-45, και ο Παναθηναϊκός από οδηγός του αγώνα, έμεινε
στο -13, στο 28ο λεπτό!
Και αυτή η διαφορά όμως δεν ήταν αρκετή ώστε να στεφθεί ο Ολυμπιακός Κυπελλούχος.
Μέσα σε δύο λεπτά ο Παναθηναϊκός παίζοντας γρήγορο μπάσκετ έκανε ένα σερί 0-10 και
το σκορ έφτασε στο 58-55. Και πάλι όμως η ομάδα του Dušan Ivković πήρε κεφάλι, με τους
Hines και Antic να κάνουν το 66-57 στο 32ο λεπτό. Η απάντηση των «πρασίνων», αυτή τη
φορά ήρθε από την άμυνα. Σε πολύ κρίσιμο σημείο, ο Κώστας Τσαρτσαρής ευστόχησε σε
τρίποντο, σχηματίζοντας το 66-68, και ο Calathes με τις βολές στο 37ο λεπτό, ισοφάρισε. Στη
επόμενη φάση, ο Σπανούλης αστόχησε, και ο Διαμαντίδης έδωσε δύο πολύτιμους πόντους στον
Παναθηναϊκό από τη γραμμή της «φιλανθρωπίας». Είχαν απομείνει 1.40 πριν το τέλος του αγώνα
και ο Πρίντεζης έφερε το παιχνίδι στα ίσια για τελευταία φορά. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, ο
Batiste αστόχησε, ο Dorsey έκανε επιθετικό foul , αλλά παρά την δεύτερη ευκαιρία που είχε
ο Παναθηναϊκός να προσπεράσει, αστόχησε και ο Διαμαντίδης. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια
του Πρίντεζη, τον οποίο έκοψε εντυπωσιακά ο Mike Batiste. Έτσι η κατοχή είναι πάλι σε
πράσινα χέρια και συγκεκριμένα στου αρχηγού Δημήτρη Διαμαντίδη, που κερδίζει foul από
τον Βαγγέλη Μάντζαρη στα 27’’. Η μία εύστοχη βολή του Διαμαντίδη ήταν αυτή που έκρινε
το παιχνίδι. Στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου σούταρε, κάτω
από την πιεστική άμυνα του Batiste -υπάρχουσας της υποψίας ενός foul που δεν δόθηκε- και
αστόχησε. Οι διαιτητές σφύριξαν τη λήξη του Τελικού, στο ταμπλό γράφτηκε το 70-71 και ο
Παναθηναϊκός κατέκτησαν την 13η Κούπα στην ιστορία του Συλλόγου!

Πρωτάθλημα Α1: Μια ανάσα πριν τα Play off!
Βρισκόμαστε μία αγωνιστική μακριά από τα Play off του 2012 και ο Ολυμπιακός βρίσκεται
στην κορυφή της βαθμολογίας με 43 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί, με ένα βαθμό
λιγότερο. Ο Κολοσσός Ρόδου, μετά από μια εξαιρετική σεζόν, βρίσκεται στην τρίτη θέση.
Ο νεοφώτιστος ΑΓΟ Ρεθύμνου είναι τέταρτος με 37. Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει ο
Πανιώνιος. Από 34 βαθμούς έχουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ, καθώς
και η Καβάλα που συμπληρώνει την 8άδα. Στην ένατη θέση βρίσκεται ο ΚΑΟ Δράμας με 32. Ο
Ίκαρος Καλλιθέας, μετά από τις απρόσμενες καλές του εμφανίσεις είναι δέκατος και ισοβαθμεί
με τον Ηλυσιακό. Παρά το καλό του ξεκίνημα, το Περιστέρι έφτασε στην ενδέκατη θέση.
Τέλος, το Μαρούσι θα είναι η ομάδα που θα πέσει στην Α2 Κατηγορία.
Στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας Αγωνιστική του Πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα
αντιμετωπίσει τον Κολοσσό, η Καβάλα τον Πανιώνιο, το Περιστέρι τον Άρη, ο ΑΓΟΡ τον
ΚΑΟΔ, το Μαρούσι τον Ίκαρο, ο Ηλυσιακός τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ θα έχει ρεπό. Πριν
την διεξαγωγή αυτών των αγώνων όμως, έχουν απομείνει δύο αγώνες από την 25η αγωνιστική.
Του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με την Καβάλα, που είχαν αναβληθεί
λόγο των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων» και των «ερυθρολεύκων», η ημερομηνία
διεξαγωγής των οποίων εξαρτάται από τα Play off της Euroleague.
Μυρτώ Τσιτσιού

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
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Ελευθερία τότε και τώρα
Εγκύκλιος 25ης Μαρτίου
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Eίναι παραδεκτό απ’ όλους, ότι πολυτιμότερο αγαθό απ’ την ελευθερία δεν
υπάρχει. Άνθρωπος χωρίς ελευθερία υποφέρει. Τυραννιέται. Δεν λογίζεται
καν άνθρωπος.
Για ποια όμως ελευθερία μιλάμε; Κυρίως και πρωτίστως για την
προσωπική, ατομική ελευθερία. Και βεβαίως για την εθνική ελευθερία. Για
την θρησκευτική ελευθερία. Για την πολιτική ελευθερία.
Ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που είναι κυρίαρχος του
εαυτού του. Κυβερνά τον εαυτό του και δεν κυβερνιέται από τα πάθη του.
Όποιος νικά τον εαυτό του, απολαμβάνει όλες τις άλλες νίκες.
Η εθνική ελευθερία είναι βασική. Ήλθε όμως στο προσκήνιο, όχι από την
αρχή, αλλά αργότερα. Όταν ιδρύθηκαν τα έθνη.
Η θρησκευτική ελευθερία, έγινε και αυτή αργότερα αναγκαία. Όταν
ιδρύθηκαν οι θρησκείες. Όταν ο άνθρωπος εγκατέλειψε την πίστη στο Θεό
και ίδρυσε θρησκείες. Όταν ο άνθρωπος έχασε την προσωπική του σχέση
με τον Θεό.
Η πολιτική ελευθερία είναι υψίστης σημασίας. Έχεις εθνική ελευθερία,
δηλαδή ελευθερία του έθνους, αλλά δεν έχεις πολιτική ελευθερία. Δηλαδή
ελευθερία του πολίτη. Δεν είναι σκλαβωμένο το έθνος σε αλλοεθνείς, αλλά
είναι σκλαβωμένος ο πολίτης στον δικτάτορα ή στον κακό κυβερνήτη.
Πραγματική ελευθερία είχε ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του
Δημιουργού του. Δυστυχώς, απεμπόλησε την ελευθερία του αυτή αντί
πινακίου φακής. Υποδουλώθηκε στον εαυτό του. Στα πάθη του.
Είναι παράδοξο, αλλά ο άνθρωπος έχει πραγματική ελευθερία όταν
υπακούει στον Θεό. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη για τον εαυτό του. Και
όταν σκέπτεται για τον άνθρωπο, έχει πάντοτε στο νου Του, το καλό του
ανθρώπου.
Με την πτώση του ο άνθρωπος σκλαβώθηκε στον εαυτό του. Στα πάθη
του. Στην αμαρτία του. Μόνος του δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Ήλθε ο
Δημιουργός του στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Μονογενής Υιός του Θεού
έγινε άνθρωπος. Φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα, για να ελευθερώσει τον
άνθρωπο. Εικοσιπέντε του Μάρτη, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, φανερώνει στην
Παναγία το θέλημα του Θεού. Ενσαρκώνεται ο Θεός. Θυσιάζεται ο Χριστός
για τον άνθρωπο. Δίδει ξανά στον άνθρωπο την ελευθερία του. Του ανοίγει
διάπλατα τις πόρτες του Παραδείου. Και πλέον ο άνθρωπος, κάνοντας
χρήση της ελευθερίας του, μπορεί να γίνει κάτοικος του Παραδείσου για
πάντα.
Το περιμένει αυτό ο Θεός. Θα γίνει όμως πραγματικότης, εάν ο άνθρωπος
κάνει καλή χρήση της ελευθερίας του. Εάν δεν επανασκλαβωθεί στα πάθη
του. Εάν δεν χάσει στο διάβα της ζωής του την προσωπική του σχέση και
επαφή με τον Θεό.
Η 25η Μαρτίου του 1821 είναι ορόσημο για την δική μας εθνική ελευθερία.
Την χάσαμε στις 29 του Μάη του 1453. Την χάσαμε γιατί μας ζήλεψαν
και μας πολέμησαν άνθρωποι όχι καλοί. Και ήσαν πολλοί οι εχθροί. Οι
βασικότεροι όμως ήσαν δύο. Οι Σταυροφόροι και οι Σαρικοφόροι. Και οι
ίδιοι δεν ήμασταν άμοιροι ευθύνης.
Επανακτήσαμε την εθνική μας ελευθερία με την Επανάσταση του 1821.
Με τις πραγματικές θυσίες των προγόνων μας της εποχής εκείνης. Με
την επιστροφή των προγόνων εκείνων στην πραγματική ελευθερία, στην
προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Επολέμησαν και θυσιάστηκαν για
του Χριστού την πίστη την αγία και για της Πατρίδας την ελευθερία.
Η Ελλάδα σήμερα είναι εθνικά ελεύθερη. Έχει όμως ο κάθε Έλληνας όπου
κι αν βρίσκεται, θρησκευτική ελευθερία, πολιτική ελευθερία, προσωπική
ελευθερία;
Η οικονομική κρίση στην Πατρίδα μας Ελλάδα, αποδεικνύει ότι κάπου ο
Έλληνας έχασε και την πολιτική του ελευθερία και την θρησκευτική του
ελευθερία και την προσωπική του ελευθερία. Το πάθημα θα γίνει μάθημα.
Όταν ο κάθε Έλληνας αποκτήσει την προσωπική του ελευθερία, δηλαδή
ελευθερωθεί από τα πάθη του, όταν όλοι οι Έλληνες έχουν την προσωπική
τους ελευθερία, τότε συνολικά και η Ελλάδα, θα απολαμβάνει την ελευθερία
της και την ευημερία της.
Μη προσπαθούμε να ρίξουμε την ευθύνη όλη στους άλλους. Οι εχθροί
βέβαια υπάρχουν. Όχι μόνον υπάρχουν, αλλά και καραδοκούν. Καραδοκούν
να μας ιδούν να χάσουμε την προσωπική μας ελευθερία και ύστερα εκείνοι
να μας αρπάξουν κάθε ελευθερία. Την μεγαλύτερη ευθύνη, την φέρνομε
εμείς. Και όταν έχομε την εθνική μας ελευθερία και δυσπραγούμε, ολόκληρη
την ευθύνη την φέρνομε εμείς.
Γιορτάζοντας εφέτος την 25η Μαρτίου σαν θρησκευτική γιορτή και σαν
εθνική γιορτή, καλώ όλους σας να ανανήψομε. Να συνειδητοποιήσομε τα
είδη της ελευθερίας που ανέφερα παραπάνω. Να συγκρίνομε την ελευθερία
που είχαμε όταν δεν είμαστε δούλοι των παθών μας. Την ελευθερία και
την ευτυχία την οποία είχαμε πριν χάσομε την εθνική μας ελευθερία. Να
γιορτάσομε, γιατί έχομε την εθνική μας ελευθερία. Να επαγρυπνούμε για να
έχομε την θρησκευτική ελευθερία, την πολιτική ελευθερία, την προσωπική
ελευθερία και ποτέ να μη χάσομε την εθνική μας ελευθερία.
Εμείς που ζούμε στον Καναδά, έχομε εθνική και θρησκευτική και πολιτική
ελευθερία. Το άν έχομε προσωπική ελευθερία, ο καθένας το ξέρει μόνος
του.
Εύχομαι, η Παρθένος Μαρία, πάντοτε να μεσιτεύει για μας. Ο Σαρκωθείς
Χριστός, να ζει μέσα μας. Η Πατρίδα μας Ελλάδα να έχει πάντοτε εθνική,
θρησκευτική, πολιτική και προσωπική ελευθερία για τον πολίτη. Όλοι
μας να ζούμε ελεύθεροι. Να ευγνωμονούμε τους ήρωες προγόνους μας
που θυσιάστηκαν και μας έδωκαν την εθνική μας ελευθερία. Να ζούμε
συμφιλιωμένοι με τον Θεό. Να έχομε προσωπική σχέση μαζί του. Να
είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Να αναπνέομε και να ζούμε την ελευθερία
μας. Να συνειδητοποιούμε, ότι βάση κάθε άλλης ελευθερίας, είναι η
προσωπική μας ελευθερία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ανέκδοτα

Τότε αυτή, δείχνοντας έξω από
το παράθυρο, του λέει:

Βιασμός

Μία
κοινώς
επιδιδόμενη
γυναίκα επί χρήμασι πηγαίνει
να καταθέσει τα χρήματά της
στην τράπεζα. Ο υπάλληλος
διαπιστώνει ότι είναι πλαστά και
της λέει:
-Κυρία μου τα χρήματα είναι
πλαστά, και αυτή
-Δηλαδή με βιάσανε;
Ωτοστόπ
Mια Ρωσίδα ήθελε να γυρίσει
στην πατρίδα της, αλλά δεν είχε
αρκετά λεφτά και αναγκάστηκε
να κάνει ωτοστόπ.
Σταματάει ένας οδηγός και την
ρωτάει που πάει. Όταν του λέει
αυτή στην Ρωσία, της λέει ότι
δεν βολεύει και φεύγει.
Tο ίδιο γίνεται και με τους
επόμενους, ώσπου σταματάει
μια νταλίκα και την ρωτάει ο
νταλικέρης που πάει.
- Στην Ρωσία, του απαντάει η
κοπέλα.
- Εντάξει, της λέει αυτός, θα σε
πάρω, αλλά να ξέρεις, πρέπει να
πάρουμε το πλοίο και σε κάθε
λιμάνι θα μου κάθεσαι...
Tι να κάνει η φουκαριάρα, λεφτά
δεν είχε... συμφώνησε.
Mπαίνουν λοιπόν στο πλοίο,
την βάζει και σε μια καμπίνα ο
νταλικέρης και ξεκινούν.
Σε μισή ώρα, το πλοίο πιάνει
λιμάνι. Μπαίνει ο νταλικέρης
στην καμπίνα και...
Σε λίγο φεύγει το πλοίο, και σε
μισή ώρα σταματάει πάλι σε
λιμάνι. Ξανά ο νταλικέρης στην
καμπίνα. Ξαναφεύγει το πλοίο,
σε μισή ώρα πάλι τα ίδια! H
Ρωσίδα έχει απηυδίσει.
- Tι στο καλό γίνεται, λέει. Στο
επόμενο λιμάνι θα ρωτήσω πότε
φτάνουμε...

- Να, σε αυτή την κλινική
απέναντι!!!!!!!
Μην κρυφοκοιτάξεις
Το πρωί του γάμου της, η
μέλλουσα νύφη θυμήθηκε ότι
δεν είχε πάρει νυχτικό για το
πρώτο βράδυ του γάμου.
Ζήτησε λοιπόν από την αδελφή
της να πάει να αγοράσει ένα
ωραίο μακρύ μαύρο νεγκλιζέ,
και να το βάλει προσεκτικά στην
βαλίτσα που θα έπαιρνε μαζί της,
έτσι ώστε να μην τσαλακωθεί.
Μες στην βιασύνη η αδερφή
κατάφερε να βρεί μοναχά ένα
κοντό ροζ νυχτικό, το οποίο και
αγόρασε και έβαλε πρόχειρα
στην βαλίτσα.
Μετά τον γάμο, η νύφη και ο
γαμπρός πήγαν στο ξενοδοχείο.
Ο γαμπρός ήταν λίγο ντροπαλός
και πήγε να αλλάξει στο λουτρό,
αφού συμφώνησαν να μην
κρυφοκοιτάζουν.
Όσο ήταν στο λουτρό, η νύφη
άνοιξε την βαλίτσα, και είδε
το νυχτικό που είχε αγοράσει η
αδερφή της. Αμέσως αναφώνησε:
- Ω, όχι! Είναι κοντό, ροζ και
ζαρωμένο!!!!
Και τότε έβαλε και τις φωνές ο
γαμπρός:
- Ε, σου είπα
κρυφοκοιτάξεις!

να

μην

Αν με πάρει τηλέφωνο
Ρωταει ενας τυπος το κολλητο
του,’’Μιλας με τη γυναικα σου
οταν κανεις σεξ; ‘’
Απανταει ο τυπος,’’Μερικες
φορες ναι, αν με παρει
τηλεφωνο.’’
Θηριοδαμαστής

Ξαφνικά από το βάθος, πίσω
σηκώνεται μια ξανθιά και λέει:
- “Εγώ...μπορώ να το κάνω!
Αλλά να, μη με χτυπήσεις πολύ
δυνατά με το ρόπαλο!!!”
Ψευδοροφή
Πάει ένα ζευγάρι επίσκεψη στην
εξοχική κατοικία ενός φιλικού
τους ζευγαριού.
Μετά τις πρώτες τυπικές
χαιρετούρες
κάθονται
στο
σαλόνι.
Οι φιλοξενούμενοι μέσα σε 5
λεπτά παρατηρούν κάτι πολύ
παράξενο:
Στο ταβάνι του σπιτιού είναι
γραμμένα
με
μαρκαδόρο
περίεργα συνθήματα, όπως:
“1+1=3”, “Η γη είναι επίπεδη”,
“Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός του
κόσμου”, “Στην Ελλάδα δεν
υπάρχει διαφθορά”, “Ο Ανδρέας
Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς ’’ , ” Λ ε φ τ ά
υπάρχουν”, “Η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες”, και πολλά άλλα
τέτοια.
-Καλά ρε Κώστα, ρωτάει ο
φιλοξενούμενος τον φίλο του
δείχνoντας το ταβάνι, τι είναι
αυτό;...
-Ψευδοροφή!!
Αγορανομικός έλεγχος
Ο Γιωρίκας άνοιξε ένα μαγαζί με
κοτόπουλα, το οποίο δεν πήγαινε
καλά.
Λίγο παραπέρα υπήρχε ένα άλλο
μαγαζί πού έγραφε “Κοτόπουλα
Ιωαννίνων” και γινόταν χαμός
από πελάτες.

Στο επόμενο λιμάνι, αφού
υποχρεώνεται ξανά να κάτσει
του νταλικέρη, μόλις τελειώνει,
βγαίνει από πίσω του, βλέπει ένα
ναύτη και τον ρωτάει:

Το λιοντάρι δεν υπακούει.

- Pε παλικάρι, πότε φτάνουμε
στη Ρωσία;

Το λιοντάρι δεν το ανοίγει.

Πιάνει λοιπόν και γράφει
μια ταμπέλα “Κοτόπουλα
Ιωαννίνων” και τη βάζει στο
μαγαζί του, οπότε άρχισε να
κουτσοδουλεύει.

Αρχίζει λοιπόν ο θηριοδαμαστής
να το χτυπάει με ένα ρόπαλο
στο κεφάλι και να το διατάζει να
ανοίξει το στόμα του.

Μια μέρα έρχεται το ΣΔΟΕ για
έλεγχο, αφού έλεγξε βιβλία,
ταμειακές, άδειες λειτουργίας
και τα λοιπά λέει ο ελεγκτής:

Το λιοντάρι μετά από αυτό,
το ανοίγει. Το κοινό από κάτω
φώναζε:

- Kατεβάστε ένα κοτόπουλο
παρακαλώ.
Του βάζει δάκτυλο στον πισινό,
και λέει:
- Το κοτόπουλο αυτό δεν είναι
Ιωαννίνων.Προέρχεται από
Λαμία,κατεβάστε ένα άλλο...

- Ποια Ρωσία μαντάμ, απαντάει
έκπληκτος αυτός. Pίο - Aντίριο
κάνουμε
Την πάτησε ο παππούς
Ένας ηλικιωμένος κύριος στο
λεωφορείο, κάθεται δίπλα σε μια
νέα κοπέλα και δεν έχει πάρει τα
μάτια του από τα πόδια της.
Κάποια στιγμή της λέει:
- Αν σας δώσω ένα δεκάευρω θα
σηκώνατε τη φούστα σας λίγο
πάνω από το γόνατο;
- Γιατί όχι, λέει η κοπέλα.
Παίρνει το δεκάευρω και
σηκώνει τη φούστα της πάνω
από το γόνατο.
Λίγο αργότερα
κοπέλα:

του

λέει

η

- Αν μου δώσετε πενήντα ευρώ
μπορώ να σας δείξω και το
μέρος που έκανα εγχείριση
σκωληκοειδίτηδος.
Πρόθυμος
και
κατενθουσιασμένος ο κύριος της
τα δίνει.

Ο θηριοδαμαστής του ξαναλέει:
- “Άνοιξε το στόμα σου!”

“Μπράβο, μπράβο!”
Ο θηριοδαμαστής ανοίγει το
παντελόνι του, βγάζει το πουλί
του και το βάζει στο στόμα του
λιονταριού. Στη συνέχεια διατάζει
το λιοντάρι να κλείσει το στόμα
του, αλλά το λιοντάρι δεν το
κάνει, γι’ αυτό ο θηριοδαμαστής
αρχίζει πάλι να το ξαναχτυπάει
στο κεφάλι με το ρόπαλο,
οπότε το λιοντάρι το έκλεισε.
Το κοινό κατενθουσιασμένο
χειροκροτούσε και φώναζε:
“Μπράβο, μπράβο!!!”
Αφού λοιπόν τελείωσε το
νούμερο κι ο θηριοδαμαστής
εξακολουθούσε να είναι σώος και
αρτιμελής (...), επαναλαμβάνει
πως όποιος κάνει ο ίδιος το
νούμερο θα κερδίσει ένα
εκατομμύριο δρχ. Κανένας όμως
δεν απαντούσε.
Επικρατούσε πλήρη ησυχία.

Πάλι του βάζει δάκτυλο και
λέει:
- Aυτό προέρχεται από Τρίκαλα.
Δεν πουλάτε κοτόπουλα
Ιωαννίνων όπως γράφει η
επιγραφή σας. Θα σας βάλω
πρόστιμο για παραπλάνηση του
καταναλωτή.
Καθώς συμπληρώνει το έντυπο
με τα στοιχεία του Γιωρίκα
ρωτάει κάποια στιγμή:
- Aπό που κατάγεστε κύριε
Γιωρίκα;
Kαί ο Γιωρίκας κατεβάζοντας το
παντελόνι του:
-Για Να Δούμε Θα το βρεις ρε
πο*στη;

10 Γνώμη

Ο Εορτασμός της 191ης επετείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από την Ελληνική
Κοινότητα Βανκούβερ, την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη και Fraser Valley.
Δεξιά και αρι
στερά αντιπρό
σωποι Ελληνικών Κοινοτή
των και οργανώσεων στο
Δημαρχείο
με την ΑντιΔήμαρχο
Andrea
Reimer για
την επίδοση
της διακήρυξης και σημαίας

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ -ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Εντυπωσιακοί ήταν οι χοροί από το χορευτικό συγκρότημα
“Διασπορά”, το χορευτικό συγκρότημα των Κρητών Β.Κ,
και το ονομαστό συγκρότημα του “Δημήτρη”, που με τις
φουστανέλες, καταχειροκροτήθηκαν από όλους.

Eύχομαι σε όλους τους Ελληνες Καναδούς
της Βρετανικής Κολμβίας
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

11 Γνώμη

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

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

Η οικογένεια του Βασίλη Μαυριτσάκη εύχεται στους πελάτες,
συγγενείς, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

Η Διεύθυνση και το προσωπικό
του ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΒΕΛ
εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE Για ΑΘΗΝΑ και
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Samba Vallarta 4 star
June 16 departure
One Week all inclusive holiday
CAD 492 plus 334 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Holiday Inn Puerto Vallarta 4 ½ star
June 16 departure
One week all inclusive holiday
CAD 548 plus 334 in taxes

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Από 1η Απριλίου μέχρι 6 Μαϊου $949 CAN +Tax * Από 7 Μαϊου μέχρι 18 Ιουνίου
$919 CAN+Tax *
Από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2012 $1059 CAN +Tax

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure

Allegro Playacar 4 star
June 17 departure
One week all inclusive holiday
CAD 397 plus 334 in taxes

MEXICO
Riviera Maya

Vancouver Departure

Gran Bahia Principe 4 ½ star
June 17 departure
One week all inclusive holiday
CAD 548 plus 334 in taxes

CUBA
Vardero

Vancouver Departure

Playa de Oro 4 star
June 19 departure
One week all inclusive holiday
CAD 595 plus 286 in taxes

CUBA

Vardero
Vancouver Departure

Hotel Villa Cuba 4 star
June 19 departure
One week all inclusive holiday
CAD 635 plus 286 in taxes

HAWAII

Waikiki Honolulu
Vancouver Departure

Ohana Waikiki West 3 star
June 14 departure
One week hotel plus airfare
CAD 759 plus 145 in taxes

HAWAII

Maui
Vancouver Departure

Aston Maui Banyon 3 star
June 14 departure
One week hotel plus airfare
CAD 879 plus 158 in taxes

12 Γνώμη

Η άγνωστη ιστορία αγάπης του Τιτανικού
26/3/2012
Ο «Τιτανικός» έσχιζε τα
παγωμένα νερά όταν το νεαρό
ζευγάρι στεκόταν στην πλώρη του
νιώθοντας κυρίαρχο του κόσμου,
ενώ έβλεπε το ηλιοβασίλεμα και
ζούσε τον κρυφό έρωτά του. Η
πιο συμβολική σκηνή της ταινίας

του Τζέιμς Κάμερον που έκανε
τους... ευαίσθητους ανά τον
πλανήτη να ερωτευτούν και να
δακρύσουν. Κι όμως η ιστορία
αυτή είναι αληθινή, σύμφωνα
με τα απομνημονεύματα της
Helen Candee, διαζευγμένης
Νεοϋορκέζας, μίας γυναίκας
εκτός τόπου και χρόνου για
εκείνη την εποχή.
Την Τετάρτη 10 Απριλίου
το 1912, η Helen Candee,
53 χρονών πλέον, αγχωμένη
αγοράζει εισιτήριο Α’ τάξης
για το παρθενικό ταξίδι του
«Τιτανικού».
Την
έχουν
ειδοποιήσει οι συγγενείς της
από τις ΗΠΑ ότι ο γιος της
βρισκόταν σε σιδηροδρομικό
ατύχημα και είχε υποστεί σοβαρό
τραυματισμό. Εκείνη έπρεπε να
πάει κοντά του όσο το δυνατόν
γρηγορότερα.
Η γυναίκα ήταν συγγραφέας
κι ασχολείτο με την εσωτερική
διακόσμηση, διάσημη στην ελίτ
των ΗΠΑ για την κοινωνική της
ζωή, ενώ απολάμβανε διαρκώς
ταξίδια μεταξύ των δύο ηπείρων
καθώς είχε σαγηνευτεί από
την Ευρώπη. Ο Τύπος έγραφε
συνέχεια για τις δραστηριότητές
της, ενώ είχε αφήσει εποχή με
τα επιτυχημένα πάρτι της. Είχε
μεγαλώσει μόνη της τα δύο
παιδιά της, καθώς κατάφερε να
πάρε διαζύγιο από τον επί 15
χρόνια σύζυγό της. Αν και τον
έπιασε μέσω ντετέκτιβ να την
απατά, το δικαστήριο της Νέας
Υόρκης δεν το αποδέχθηκε
αυτή ως αιτία διαζυγίου. Έτσι η
γυναίκα κατέφυγε στον νόμο της
Οκλαχόμα όπου κατέθεσε – και
κέρδισε – αίτηση διαζυγίου για
βιαιότητα και αλκοολισμό του
συζύγου της.
Το ανεξάρτητο πνεύμα της
της χάρισε και τη συγγραφική
ικανότητα ώστε μέσω των
κειμένων της να μπορεί να
συντηρεί τα παιδιά της αλλά
και την κοσμική ζωή της.
Ήταν εκείνη που έγραψε το
βιβλίο-σταθμό στη γυναικεία
λογοτεχνία «How Women May
Earn a Living» το 1900, στη
συνέχεια έγραψε το μοναδικό
μυθιστόρημά της «An Oklahoma

Romance», ενώ έστελνε κείμενα
σε περιοδικά όπως το «Harper’s Bazaar» με θέματα όπως η
γεωργία αλλά και το κοινωνικό
πρωτόκολλο.
Όταν

μετακόμισε

στην

Ουάσινγκτον από τη Νέα Υόρκη,
ασχολήθηκε και με την εσωτερική
διακόσμηση και μάλιστα επειδή
ήταν διάσημη για την καλή
δουλειά και την καλαισθησία
της,
τις
υπηρεσίες
της
χρησιμοποίησε και ο πρόεδρος
Ρούζβελτ, καθώς ο αρχιτέκτονας
του Οβάλ Γραφείου Nathan
Wyeth,
τη
συμβουλεύτηκε
πώς να διακοσμήσει τη Δυτική
Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.
Σύντομα, η γυναίκα έγραφε
βιβλία για σχέδιο, διακόσμηση
και
ταπετσαρίες.
Επίσης,
λάτρευε τα ταξίδια και σύντομα
ερωτεύτηκε την Ευρώπη. Ενώ
έκανε «περιοδεία» σε Ιταλία
και Ισπανία, πληροφορήθηκε
ότι ο γιος της Harold είχε
σιδηροδρομικό ατύχημα.
Επιβιβαζόμενη
στο
πλωτό
παλάτι – όπως το χαρακτηρίζει
στα απομνημονεύματά της –
ένιωσε ότι βρισκόταν στο σπίτι
της. Εκτός από τον πολυτελή
διάκοσμο, στο πλοίο βρισκόταν
η αφρόκρεμα της Μ. Βρετανίας
αλλά και των ΗΠΑ. Η Helen
σύντομα έγινε η πιο δημοφιλής
επιβάτιδα του «Τιτανικού»,
κυρίως ανάμεσα στους άνδρες
επιβάτες που ταξίδευαν μόνοι
τους.
Μπορεί να ήταν ανεξάρτητη,
αλλά απολάμβανε το φλερτ
και τα κομπλιμέντα όσο και να
προσελκύει το ενδιαφέρον των
ανδρών. Φίλοι της είχαν ζητήσει
από δύο ελεύθερους κυρίους
να την προσέχουν στη διάρκεια
του ταξιδιού, όπως η ίδια η
Helen έγραψε αργότερα στα
απομνημονεύματά της. Ο ένας
ήταν ο 58χρονος Αμερικανός
αρχιτέκτονας Edward Kent και
ο άλλος ο 45χρονος Βρετανός
έμπορος Τέχνης Hugh Woolner. Σύντομα έγινε το μήλο της
έριδος και για τρίτο θαυμαστή,
τον συνταγματάρχη Archibald
Gracie. Ωστόσο, αυτός που
της κέρδισε το ενδιαφέρον
ήταν ο Woolner, με τον οποίο
πραγματοποιούσε τα κρυφά
ραντεβού στην πλώρη όπου μαζί
ατένιζαν το ηλιοβασίλεμα.
Στις 14 Απριλίου 1912, την
ημέρα του ναυαγίου, το γκρουπ

θαυμαστών της είχε αυξηθεί
στους έξι: τους Woolner, Kent
και Gracie, αλλά και τους Clinch
Smith σοσιαλιτέ του Λονγκ
Άιλαντ, Bjornstrom Steffansson, Σουηδό έφεδρο αξιωματικό
και τον Ιρλανδό E P Colley. Όλοι είχαν
συγκεντρωθεί
γύρω
από
την
καρέκλα
της
εκείνο
το
τελευταίο
πρωινό,
αλλά
εκείνη
έγερνε
προς το μέρος
του
Woolner.
Αν η ρομαντική
σχέση
τους
προχώρησε πέρα
από ένα... ρίγος,
δεν είναι γνωστό.
Καθώς είχε στο
μυαλό της τον
τραυματισμένο
γιο της, το μόνο
που μπορούσε να κάνει δεν ήταν
να ακουμπήσει το κεφάλι στον
ώμο του, όπως η ίδια λέει.
Ωστόσο για να μην προσβάλει
την ευπρέπειά του και τους
βρετανικούς
τρόπους
του,
απέφυγε να δείξει οποιοδήποτε
συναίσθημα. Το βράδυ του
ναυαγίου η παρέα απολάμβανε
το δείπνο της, ενώ οι άνδρες
φιλονικούσαν με χαριτωμένο
τρόπο ποιος απ’ όλους θα τη
διεκδικούσε και όπως ήταν
επιθυμητό από εκείνη για
δυσαρέσκεια των άλλων κέρδισε
ο Woolner. Όταν η Helen
συνειδητοποίησε ότι ήταν η
μοναδική γυναίκα στην αίθουσα
σηκώθηκε να πάει στην καμπίνα
της για ύπνο.
Ενώ περίμενε το νερό να τρέξει
για να κάνει ένα μπάνιο, το
πλοίο χτύπησε στο παγόβουνο.
Ο Woolner έτρεξε αμέσως να την
προστατεύσει, τύλιξε το χέρι του
γύρω από τους ώμους της και
αφού τη βοήθησε να φτιάξει μια
μικρή βαλίτσα με τα πράγματά
της, την οδήγησε μέσα από το
χάος στο κατάστρωμα. Στην
πορεία συνάντησαν τον Kent,
που την ενημέρωσε ότι δεν θα της
επέτρεπαν να πάρει τη βαλίτσα
της. Έτσι, η γυναίκα έβγαλε από
μέσα μία χρυσή μινιατούρα όπου
μέσα βρισκόταν φωτογραφία της
μητέρας της και ένα ασημένιο
φλασκί μπράντι. Τα έδωσε στον
άνδρα και του ζήτησε να της
τα φυλάει. Όση ώρα περίμενε
να μπει σε μία σωστική λέμβο
βρισκόταν στην αγκαλιά του
Woolner και συζητούσαν για το
φως των αστεριών.
Μπήκε σε μία από τις βάρκες κι
όταν ο Woolner πήγε να ανέβει
μαζί της, του το απαγόρευσαν
καθώς το πλοίο εγκατέλειπαν
μόνο γυναίκες και παιδιά. Δεν
πρόλαβε να τον αποχαιρετίσει.
Μπαίνοντας στη λέμβο η γυναίκα
παραπάτησε κι έσπασε τον
αστράγαλό της, αλλά αυτό δεν
την εμπόδισε από το να πάρει ένα
από τα κουπιά και να βοηθήσει
αργότερα
τους
υπόλοιπους
επιβάτες να απομακρυνθούν από
το βυθιζόμενο πλοίο. «Κανείς δεν
μιλούσε» έγραψε αργότερα. «Η

ομιλία ήταν ανεπαρκής για μία
τέτοια καταστροφή. Ολόκληρος
ο κόσμος είχε χαθεί!».

φύση που τον είχε μαγέψει όσο
βρίσκονταν στο πλοίο.
Άφησε την πίκρα της στην άκρη.

Ενώ βρισκόταν σώα πάνω
στο «Carpathia», η Helen
πληροφορήθηκε την τύχη των
θαυμαστών της: Ο Gracie είχε
διασωθεί αλλά πέθανε έναν χρόνο
μετά μάλλον από την πνευμονία.
Σώος και ο Bjornstrom αλλά και
ο Woolner, ο οποίος βυθίστηκε
στην ενοχή του καθώς 1.500
πνίγηκαν και ο ίδιος διασώθηκε.
O Kent βρέθηκε πνιγμένος στα
παγωμένα νερά και στην τσέπη
του υπήρχαν τα αντικείμενα που
του είχε δώσει, τα οποία και της
επεστράφησαν και πωλήθηκαν
σε δημοπρασία το 2006.

Ο γιος της ανάρρωσε και η
ίδια ένιωσε ότι είχε πολλά
να ζήσει και να εξερευνήσει.
Οπότε παράτησε την εσωτερική
διακόσμηση κι άρχισε τα ταξίδια
και τη συγγραφή. Στη διάρκεια
του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
υπηρέτησε στον Ερυθρό Σταυρό
στην Ιταλία όπου επέβλεπε
τον Ernest Hemingway, ενώ
τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της.
Ταξίδεψε σε Ινδονησία, Ιαπωνία,
Κίνα και Καμπότζη. Συνέχισε να
ταξιδεύει και να γράφει για το
National Geographic μέχρι την
ηλικία των 80 ετών. Παρέμεινε
ανύπαντρη μέχρι τον θάνατό της,
το 1949, σε ηλικία 90 ετών.

Η Helen έγραψε ένα άρθρο για τις
εμπειρίες της στον «Τιτανικό» για
το περιοδικό «Collier’s Weekly».
Κάθε φορά που έμπαινε σ’ έναν
χώρο οι άνθρωποι την κοιτούσαν
και τη σχολίαζαν ψιθυριστά ενώ
της κατέστρεψε κάθε ευκαιρία
για ρομάντσο με τον Woolner,
τον οποίο όταν προσπάθησε
να εντοπίσει, εκείνος δεν
της απάντησε ποτέ. Τον είχε
αποθαρρύνει η ασυμβίβαστη

Ο Τζέιμς Κάμερον δεν γνώριζε
την ιστορία της όταν έκανε
την ταινία του “Τιτανικός”,
αν και η ερωτική ιστορία που
είδαμε στη μεγάλη οθόνη δεν
απέχει τελικά και πολύ από την
πραγματικότητα.
ΠΗΓΗ: DAILY MAIL

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία
του Αγίου Νικολάου στην Κούβα
Δύο φωτογραφίες
από την ελληνική
Ορθόδοξη
Εκκλησία του
Αγίου Νικολάου
στη Χαβάνα
Κούβα, όπου μας
έστειλε
ο συνεργάτης
μας Νίκος
Στρατιδάκης
από το ταξίδι
του στην
Κούβα στις
20
Φεβρου
αρίου 2012.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

Πωλείται ημιτελές “Log House” στο χωριό Αρχίπολη της
Ρόδου χτισμένο σε οικόπεδο 3-1/2 στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε Ελλάδα στο
22413-00946, στο κινητό:6955094503 και ζητείστε τον
Νίκο Καραμανώλη και Καναδά στο 604-435-4580

13 Γνώμη

Eτήσια Δεξίωση προς τιμήν
του Διπλωματικού Σώματος
Προεδρικό Μέγαρο, 24/1/2012
Δεξιά:
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κ. Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδας, Λ. Παπαδήμος και
η αναπλ. Υπ. Εξωτερικών, Μ.
Ξενογιαννακοπούλου στην αίθουσα
δεξιώσεων του Προεδρικού Μεγάρου
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας K .
Παπουλιας την Τρίτη 24/1 παρέθεσε
την καθιερωμένη δεξίωση προς τιμήν
του Διπλωματικού Σώματος στο
Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία της
πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

Ο Πρέσβης της Αυστρίας Dr. Μ. Linhart
επισκέφτηκε την Ευρυτανία
Συνομιλίες για επενδύσεις
στους τομείς του χειμερινού
τουρισμού και της πολιτιστικής
συνεργασίας
Ο Πρέσβης της Αυστρίας στην
Αθήνα, Dr. Michael Linhart,
επισκέφθηκε στις 15 Μαρτίου
2011 το Καρπενήσι προκειμένου
να πραγματοποιήσει συνομιλίες
σχετικά με τις δυνατότητες
περαιτέρω ανάπτυξης των
σχέσεων στους τομείς του
τουρισμού, της περιφερειακής
ανάπτυξης, της οικονομίας και
του πολιτισμού.
Ο κ. Linhart τόνισε ότι αποτελούν ακόμη ένα μέλημά του η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τις περιοχές
της Κεντρικής Ελλάδας και η δημιουργία επαφών με τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών. Κατά τη διάρκεια
συνομιλίας του με τον Δήμαρχο Καρπενησίου, κ. Κώστα Μπακογιάννη, συζητήθηκαν οι δυνατότητες μιας
στενότερης συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά σε επενδύσεις και στην μετάδοση της τεχνογνωσίας στον τομέα
του Τουρισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Πρέσβης κ. Linhart επισκέφθηκε το χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου
και συζήτησε το θέμα της λειτουργίας εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου και ο Πρέσβης τόνισαν από κοινού τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς
της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους οποίους η Αυστρία διαθέτει
ιδιαίτερη τεχνογνωσία.
Στον πολιτιστικό τομέα διαπιστώθηκαν οι δυνατότητες εντατικότερων πολιτιστικών ανταλλαγών, ιδίως όσον
αφορά στην ανάπτυξη επαφών μεταξύ νέων από την Αυστρία και το Καρπενήσι. Ο Πρέσβης της Αυστρίας
ενθουσιάστηκε με το φυσικό κάλλος της περιοχής. “Ωστόσο, ιδιαιτέρως εκτίμησα την εξαιρετική φιλοξενία κι
εγκαρδιότητα των κατοίκων του Καρπενησίου”, τόνισε ο κ. Linhart.

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

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

ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ

ΑΡΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΒΟΔΙΝΟ - ΧΟΙΡΙΝΟ
Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα
Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται στους πελάτες
τους και σε όλη την ομογένεια

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ $220.00 ΤΟ ΕΝΑ

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

HAPPY EASTER

4156 East Hastings Street, Burnaby, B.C.

14 Γνώμη

Πως πτώχευσαν την Ελλάδα οι πολιτικοί της
Του Όμηρου Αλεξάνδρου
Η Χούντα το 74 παραδίδει στον
“Εθνάρχη” υγιές χρέος 330
εκατ. (υγιές διότι λόγω μεγάλης
βιομηχανικής
και
αγροτικής
ανάπτυξης
το
χρέος
αυτοεξοφλείτο).
-Ο “Εθνάρχης” μετατρέπει το
χρέος μετά από 7 χρόνια σε 8ΔΙΣ
(σημειώστε πετρελαϊκή κρίση του
1977).
-Ο Ανδρέας κλείνει με δυο τρόπους
(υπερ-πολλαπλασιασμός
μισθών
και εισφορών μέσα σε μια νύχτα &
των απεργιών) όλες τις τεράστιες
βιομηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ,
ΕΛΙΝΤΑ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ,
ΧΡΩΠΕΙ κτλ κτλ κτλ), και
εφαρμόζει το οικονομικό τερτίπι
που λέγεται “EASY MONEY SYSTEM” σε επίπεδο κράτους, δηλαδή
παίρνει δάνεια (από τις Τράπεζες
του Ροκφέλερ που πρωτύτερα
είχαν σχεδιάσει οργανώσει και
χρηματοδοτήσει την δημιουργία του
ΠΑΣΟΚ) και μοιράζει τα χρήματα
στους πολίτες, δηλαδή γεμίζει την
αγορά με χρήμα (όχι όμως υγιή
αλλά δανεικά με ασύλληπτους
τόκους). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
για πρώτη φορά η Ελλάδα να
καταναλώνει περισσότερα από αυτά
που παράγει, βυθίζοντας την πολύ

περισσότερο στο DEBT BASE
BANKING SYSTEM.
Σκοπός του “Τσοβόλα δώστα όλα”
δεν είναι η φιλανθρωπία όπως
πιστεύει ο πολύ μ... λαός, αλλά στο
ότι:
1ον πρέπει να αρχίσει ο λαός τα
μεγάλα έξοδα και να συνηθίσει στα
μεγάλα έξοδα
2ον πρέπει να “δέσει” την Ελλάδα
με τα δάνεια στις Τράπεζες
3ον και όλα αυτά γιατί; για να
ενεργοποιηθεί εν καιρώ το “EASY
MONEY SYSTEM” σε επίπεδο
φυσικών προσώπων και πολύ
αργότερα το “TIGHT MONEY
SYSTEM” σε επίπεδο πρώτα
φυσικών προσώπων και αργότερα
σε επίπεδο Κράτους.
- Ο Μητσοτάκης βασιζόμενος στην
κατάντια των ΔΕΚΟ που είχε φέρει
ο Παπανδρέας θέλησε να αρπάξει

Η Ιερά Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά)
κοντά στους δεινοπαθούντες αδελφούς
της Ελλάδας
Η Ιερά Μητρόπολή µας διενεργεί έρανο για να βοηθήσει τους έχοντες
ανάγκη αδελφούς µας στην Ελλάδα.
Ενώ ο έρανος διενεργείται, ως πρώτη δόση εστάλη στην Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος το ποσό των $25.000 για να διατεθεί στα
συσσίτια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων
Θεσσαλονίκης και Περιστερίου.
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Σωτήριος µίλησε τηλεφωνικά
µε τον Μακαριώ- τατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλαδος
κ. Ιερώνυµο και απεφασίσθη από το ποσό τω $25.000, να
χρησιµοποιηθούν $12.000 για τα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, $6.500 για τα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης
και $6.500 για τα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου.
Ο έρανος συνεχίζεται και παρακαλούµε τα Τµήµατα Φιλοπτώχων, τις
Ελληνορθό-δοξες Κοινότητες, όλους τους ελληνικούς οργανισµούς,
αλλά και τους ευλαβείς χριστιανούς, να βοηθήσουν στην προσπάθεια
αυτή. Οι επιταγές πρέπει να γίνονται στο όνοµα Greek Orthodox
Metropolis of Toronto (Canada) και να αποστέλονται στην Ιερά
Μητρόπολη (86 Overlea Blvd, Toronto Ontario, M4H 1C6). Το ποσό
το οποίο θα συγκεντρωθεί θα αποσταλεί εξ ολοκλήρου στην Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Υπενθυµίζεται, ότι τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν από την Ιερά
µας Μητρόπολη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, εστάλησαν εξ
ολοκλήρου και έφθασαν στον προορισµό τους, η δε Ιερά Μητρόπολη
έχει αποδείξεις στα αρχεία της, από τους παραλαβόντες.
Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
13 Μαρτίου 2012

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

την ευκαιρία και να τις
“χαρίσει” σε ιδιώτες με
το αζημίωτο φυσικά.
- ο Σημίτης φέρνει
την Goldman Sachs
για να φτιάξει ένα
SWAP
(Δημιουργική
Λογιστική)
για
να
καλύψει το χρέος στα
χαρτιά και να μπούμε στο
Ευρώ. Η Goldman Sachs
για αυτό το SWAP πήρε
πάνω από 1 ΔΙΣ ευρώ
από την Ελλάδα.
Ο Σημίτης λοιπόν κάνει την
συμφωνία με την Goldman Sachs
μέσω του Πέτρου Χριστοδούλου. (Ο
Πέτρος Χριστοδούλου εκτός από την
Goldman Sachs ήταν σύμβουλος και
στην JP Morgan,γίνεται διευθυντής
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.)
Αυτό το SWAP ήταν και η βάση
της δικαιολογίας της σημερινής
κατάρρευσης διότι η Goldman Sachs
γνώριζε τα βαθύτερα κατατόπια της
Ελληνικής οικονομία. Το ερώτημα
είναι όμως, γιατί οι Ευρωπαίοι
εταίροι μας ενώ ξέρανε το κόλπο
κάνανε τα στραβά μάτια;
Όπως
μας
ενημερώνει
ένας
Γερμανός οικονομολόγος, κάνανε
τα στραβά μάτια διότι η Ελλάδα
δεν είναι βιομηχανική χώρα άρα δεν
είναι ανταγωνιστής της Γερμανίας
ή της Γαλλίας, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ είναι
μια καλή αγορά και ευκαιρία να
κερδοσκοπήσουν επάνω μας, διότι
θα μας δανείζανε με τόκο και τα
δανεικά πριν φτάσουνε εδώ θα
τα ξαναπαίρνανε πίσω λόγω VW,
BMW, Mercedes, Opel, Audi, Bosch,
Siemens, Miele, AEG, Lidl, Renault,
Peugeot, Citroen, Carrefur, αγορά
οπλικών συστημάτων κτλ κτλ κλτ...
Κοντεύοντας στο 2000 και όταν
πια το “EASY MONEY SYSTEM”
σε επίπεδο κράτους είχε φτάσει
στο ζενιθ ( Η Ελλάς χρωστάει
πάρα πάρα πολλά στις Τράπεζες)
έπρεπε να εφευρεθεί ένας τρόπος
να πάψει πια το “EASY MONEY
SYSTEM” σε επίπεδο κράτους
εφόσον πια τα πράγματα όδευαν
καλά “δεμένα” και να περάσουμε
στο άλλο επίπεδο δηλαδή το
“EASY MONEY SYSTEM” σε
επίπεδο φυσικών προσώπων. Έτσι
εφευρέθηκε το κόλπο το οποίο δεν
ήταν άλλο από την μεγάλη απάτη
του Χρηματιστηρίου που όλοι ήδη
έχουμε ξεχάσει. Σκηνοθέτησαν
λοιπόν εικονικά κέρδη και μέσω
πάντα των υποχείριων ΜΜΕ
κατόρθωσαν να κάνουν ακόμα και
τους βοσκούς επάνω στα ψηλότερα
βουνά να κατεβαίνουν στην
τηλεόραση του καφενείου για να
δουν τις μετοχές τους...
Όταν το 99% του Ελληνικού
προβατικού λαού είχε παίξει στο
χρηματιστήριο και ή όλη κατάσταση
είχε φτάσει στο ζενιθ, ήρθε η ώρα
του Σόρρος. Σκάει μύτη ο Σόρρος
και ξεκινάει το κατρακύλισμα. Με
αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα λεφτά
τουπροβατικού λαού που νωρίτερα
τους τα είχαν δώσει με “EASY
MONEY SYSTEM” σε επίπεδο
κράτους μέσω του Ανδρέα. Ο σκοπός
όμως δεν είχε ολοκληρωθεί, ίσα ίσα
μόλις ξεκινούσε.
Ανακεφαλαίωση: Ο Ανδρέας Μινέικο
Παπανδρέου είχε ενεργοποιήσει
το “EASY MONEY SYSTEM”
σε επίπεδο κράτους (δηλαδή
έπαιρνε δάνεια και τα μοίραζε στην
αγορά (με το αζημίωτο βέβαια)
καταχρεώνοντας-δεσμεύοντας
το
Ελληνικό κράτος στις Τράπεζες).
Το 2000, Σημίτης και Σόρρος,
τραβάνε όλο το χρήμα που είχε
διοχετεύσει ο Παπανδρέας μέσω του
χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα να
μένει η Ελλάδα-αγορά χωρίς ρευστό
αλλά με τεράστιους τόκους δάνειων
του Ανδρέα να μας βαραίνουν.
Ήταν καιρός για το “EASY MONEY SYSTEM” σε επίπεδο φυσικών
προσώπων. Δεδομένου λοιπόν ότι
ρευστό στην αγορά από τα κρατικά
δάνεια πια δεν υπάρχει, (αφού τα
πήραν πίσω αφήνοντας βέβαια τα
χρέη από τους τόκους) οι ανάγκες
των μιικρομάγαζων για ρευστό και
των ανθρώπων να αγοράσουν μια

κατοικία ήταν πάντα δεδομένη,
εμφανίζονται ως απομηχανής θεός
οι Τράπεζες, οι οποίες ανοίγουν
τις κάνουλες ενεργοποιώντας έτσι
το “EASY MONEY SYSTEM”
σε επίπεδο φυσικών προσώπων.
Δηλαδή οι Τράπεζες αρχίζουν
και ρίχνουν ρευστό στην αγορά,
αυτήν την φορά μέσω των φυσικών
προσώπων. Ήταν λύση αυτή για να
ορθοποδήσουμε; φυσικά και όχι.
Σκοπός ήταν να φτάσει η κατάσταση
σε κάποιο σημείο, να κλείσει
ένας Χ χρονικός κύκλος για να
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο
το οποίο λέγεται “TIGHT MONEY
SYSTEM” σε επίπεδο φυσικών
προσώπων.
Έχουμε 3 δεδομένα:
1. μας βαραίνουν κρατικά χρέη από
τα δάνεια του Ανδρέα, ΑΡΑ μπαίνουν
τρελοί φόροι σε όλες τις συναλλαγές,
υποτίθεται για να ξεχρεώσουμε,
αυτό σημαίνει ακρίβεια
2. υγιές ρευστό στην αγορά δεν
υπάρχει παρά μόνο τα χρήματα
των Τραπεζών τα οποία είναι με
τοκογλυφικούς όρους, στην ήδη
κατεστραμμένη αγορά
3. οι τιμές των κατοικιών από το
1993 έχουν 10πλασιαστεί λόγω
φορολογίας και μόνο, οπότε τα βάρη
στους πολίτες-πρόβατα αβάσταχτα.
Ήταν καιρός για το τελικό “TIGHT
MONEY SYSTEM” σε επίπεδο
κράτους
πρώτο βήμα: Πριν ένα χρόνο 2009,
οι τράπεζες ξαφνικά κλείσανε τις
κάνουλες των δανείων... ντόμινο η
οικονομική δυσχέρεια.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ:
Ο Καραμανλής το μόνο σωστό
πράγμα που έκανε στην ζωή του
ήταν να κλείσει την συμφωνία με την
Ρωσία για τον Αγωγό Μπουργκας
- Αλεξανδρούπολης. Αυτό στην
Αμερική έκανε ασύλληπτο κακό
(άρα καλό για εμάς) διότι:
1. θα κερδίζαμε χρήματα υγιή ξανά,
μετά από 30 χρόνια.
2. Ποιος θα τολμούσε να πειράξει τα
συμφέροντα του Πούτιν;
3. αν το παραμύθι “μπαμπούλας
Τουρκία” κατέρρεε, τα κέρδη
και η επιρροή της Αμερικής θα
εξανεμιζόταν, διότι αφενός δεν
θα μας δάνειζαν πλέον αυτοί, θα
σταματούσαμε
να
αγοράζουμε
οπλικά συστήματα από αυτούς
( στην Ε.Ε. αγοράζουμε οπλικά
συστήματα από Αμερική τόσα
όσα οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
μαζί), και ότι σε καιρό πολέμου οι
Αμερικάνοι δεν θα μπορούσαν να
μας επηρεάσουν εφόσον τα οπλικά
συστήματα δεν ήταν δικά τους.
Αυτοί και πολλοί άλλοι λόγοι ήταν
που έπρεπε να πέσει ο αποτυχημένος
Καραμανλής, και στην θέση του να
έρθει ο Τζέφρυ Γεώργιος Μινέικο
Τζαντ Παπανδρέας.
Στον
προεκλογικό
αγώνα
ο
Καραμανλής ουσιαστικά με τις
δηλώσεις του δείχνει στον λαό
να ψηφίσει Τζέφρυ, ο Τζέφρυ
υπόσχεται
χρήμα
στον
λαό
(Τσοβόλα ξαναδώστα όλα) και ο
λαός παραβλέπει τις προεκλογικές
θέσεις του ΠΑΣΟΚστα εθνικά
θέματα (πράγμα που φανερώνει τα
πάντα) γιατί το σκατένιο του μυαλό
μένει στις απατηλές υποσχέσεις για
χρήματα.
Ο λαός ψηφίζει Τζέφρυ και
εκεί ξεκινάει το μεγάλο πανηγύ
ρι........................
Και ενώ προεκλογικά υπόσχεται
χρήματα στον λαό με το που βγαίνει
λέει το αντίθετο ισχυριζόμενος ότι
δεν γνώριζε, αλλά τον διαψεύδουν
άμεσα πρόσωπα που τον είχαν
ενημερώσει προεκλογικά όπως ο
Προβόπουλος και ο Αιβαλιώτης.
Δεν νομίζεται ότι θα έπρεπε να τα
γνώριζε, για πρωθυπουργός πάει
όχι για περιπτεράς. Στην καλύτερη
είναι ανόητος και ανεύθυνος στην
χειρότερη ήξερε καλά τι έκανε με
δόλο.
Ο Τζέφρυ, 30 ημέρες πριν τις εκλογές,
και ενώ είμαστε στην προεκλογική
περίοδο, πηγαίνει στην Αμερική,
στον Κλίντον. Κανένα μέσο των
media δεν το αναφέρει (!) τι πήγε να
κάνει στην Αμερική; τι είπε με τον
Κλίντον; με ποιους συναντήθηκε
και τι σχεδίασε; διότι για καφέ στην
Αμερική σε καιρό προεκλογικής
εκστρατείας δεν νομίζω να πήγε...
Κατ αρχήν προσλαμβάνει την ίδια

Εταιρεία που ανέλαβε την καμπάνια
του Ομπάμια για να κάνει την
καμπάνια του ΠΑΣΟΚ.
Με το που γίνεται πρωθυπουργός
ΞΑΦΝΙΚΑ ξεχνάει το “λεφτά
υπάρχουν”, ΞΑΦΝΙΚΑ θυμάται ότι
“λεφτά δεν υπάρχουν”, ΞΑΦΝΙΚΑ
όλοι θυμούνται ότι η Ελλάδα δεν
τα πάει καλά με τα δημοσιονομικά,
ΞΑΦΝΙΚΑ οι τράπεζες και τα markets θυμούνται ότι δεν τα πάμε καλα
Όπως μας ενημερώνει ο οικονομικός
δημοσιογράφος των Financial times
του Λονδίνου, Μάρτιν Σαντμπου,
ότι στο τέλος του 2009 το Ντουμπάι
ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση της
οικονομίας του που τρόμαξε τους
επενδυτές και δημιούργησε πολλές
αμφιβολίες όλων των κρατικών
τίτλων, και την ίδια στιγμή η
Ελληνική Κυβέρνηση ομολόγησε
από μόνη της ότι τα στοιχεία για
το έλλειμμα της Ελλάδας είχαν
παραποιηθεί, που ήταν η αιτία να
ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.
Παράλληλα Το περιοδικό FOCUS
βγάζει εξώφυλλο την Αφροδίτη να
κάνει την χειρονομία λέγοντας λίγο
πολύ ότι δουλεύουν οι Γερμανοί
για να ταΐζουν τους τεμπέληδες
Ελληνες. Την ίδια στιγμή ο
Γερμανός οικονομολόγος Ότμαρ
Ίσιγκ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να
δοθεί από την Ε.Ε. υποστήριξη στην
Ελλάδα γιατί έχουμε φάει πολλά (εν
μέρη έχει δίκιο, τα πολλά όμως τα
έχουν φάει οι ΠΑΣΟΚΟ-ΝΔκρατες
και κάποιοι μεγαλοκαρχαρίες και όχι
ο λαός).
Ας δούμε το παρασκήνιο όμως, ο
ιδιοκτήτης του περιοδικού FOCUS,
Hubert Burda ιδιοκτήτης του Hubert Burda media με 250 περιοδικά,
τηλεόραση κτλ, είναι μεταξύ
πολλών άλλων, μέλος οικονομικών
funds. Μέσω των ΜΜΕ και της
παραπληροφόρησης πιέζει να ΜΗΝ
πάρει η Ελλάδα οικονομική βοήθεια
από την Ε.Ε. ότι δηλαδή κάνει και
ο Γερμανός οικονομολόγος Ότμαρ
Ίσιγκ.
Αυτό που ξεχάσαν να μας πουν
οι δυο κύριοι, είναι ότι διατελούν
σύμβουλοι της Goldman Sachss, της
JP Morgan και της Deutsche Bank.
Αν καταφέρνανε να πείσουνε οι
δυο κύριοι αυτοί, να μην πάρουμε
χαμηλότοκα δάνεια από την Ε.Ε.
αναγκαστικά θα έπρεπε να πάρουμε
δάνεια με μεγαλύτερο τόκο από
τις Goldman Sachs, JP Morgan,
Deutsche Bank με τον τρόπο που θα
εξηγήσουμε παρακάτω.
Εδώ ξανασυναντάμε την Goldman
Sachs που είχε φέρει ο Σημίτης για
εκείνο το SWAP που προείπαμε. Οι
κύριοι (Burda & Issing) ουσιαστικά
μας στέλνουν στα δόντια τους, είναι
αυτοί όμως οι κύριοι υπαίτιοι ή
απλά παίζουν ως κομπάρσοι στο ίδιο
θέατρο;
ΟΜΠΑΜΑ και Δολάριο
Ο Ομπάμα τύπωσε στα δυο περίπου
χρόνια που είναι στην εξουσία
δολάρια όσα δεν είχε τυπώσει η
Αμερική από τον Β΄ Παγκόσμιο
μέχρι την ημέρα που εξελέγη. Αυτό
το πληθωριστικό δολάριο δεν έχει
αξία και πρέπει να αποκτήσει. Ο
μόνος τρόπος να αποκτήσει είναι
να κλέψει αξία από κάποιο άλλο
νόμισμα το οποίο έχει αξία, ποιο θα
μπορούσε να είναι αυτό;;;; φυσικά
το Ευρώ.
Ο Παπανδρέας ένα μήνα μετά
την εκλογή του, έχει γεύμα στο
ξενοδοχείο “Πεντελικόν” στην
Κηφισιά με τον πρόεδρο της
Goldman Sachs Γκαρυ Κοεν,
τον επικεφαλή των οικονομικών
ερευνών της εταιρείας, τον εν
Ελλάδι αντιπρόσωπο τους, την
Κατσέλη, τον Δρούτσα (εκ των
μαγείρων του σχεδίου Αναν) και
τον
Παπακωνσταντίνου.
Ένας
πρωθυπουργός δέχεται στο μέγαρο
Μαξίμου, τι δουλειά έχει στο
Πεντελικόν; μα διότι εκεί μπορούν
να μην δώσουν αναφορά σε κανέναν
το τι είπαν και συμφώνησαν, διότι
δεν επιβάλλεται να καταγραφεί
πουθενά επίσημα το γεγονός αυτό,
σε αντίθεση με το αν η συνάντηση
γινόταν στο Μαξίμου. Μετά την
συνάντηση λοιπόν ο γνωστός από
τα παλιά Πέτρος Χριστοδούλου που

(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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Το διδακτικό προσωπικό
και η σχολική επιτροπή
της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ
Εύχονται στους μαθητές,
μαθήτριες και γονείς

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
“ΠΑΡΘΕΝΩΝ”
3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Πως πτώχευσαν την Ελλάδα οι πολιτικοί της
(Συνέχεια από σελίδα 14)
αναφέραμε στην αρχή, διορίστηκε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ), δηλαδή ο
Παπανδρέας μετά το γεύμα στο
Πεντελικόν με την Goldman Sachs
διόρισε το στέλεχος της (τον
Χριστοδούλου) να διαχειριστεί τα
χρέη μας...
Νωρίτερα από όλα αυτά η Goldman Sachs η JP Morgan και η
Deutsche Bank έβγαλαν στην αγορά
ένα “προϊόν” ζητώντας επενδυτές
ζητώντας τους να τζογάρουν στην
κατάρρευση και χρεωκοπία της
Ελλάδας.
Μετά η Deutsche Bank έβγαλε μια
έκθεση ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει
να αποπληρώσει τα χρέη της. Την
ίδια στιγμή κινητοποιείται το τμήμα
των CDS (Credit Default Swapsασφάλιση χρεών σε περίπτωση μη
αποπληρωμής) της ίδιας τράπεζας
και ζητάει μεγαλύτερα ασφάλιστρα
από την Ελλάδα. Ξεκινάνε τα ΜΜΕ
να παίζουν τον ρόλο “παπαγαλάκια”
και η κοινή γνώμη χάφτει ότι η
Ελλάδα πάει για πτώχευση. Έτσι
τα CDS μεγαλώνουν και οι έξυπνοι
με έναν ταχυδακτυλουργικό τρόπο
κερδοσκοπούν με τον εξής απλό
τρόπο: δανείζονται (το έκανε
η Μέρκελ, ναι είναι αυτοί που
δουλεύουν για να καθόμαστε εμείς...)
με 3% και αυτά τα χρήματα τα
δανείζουν σε εμάς με 7% η διαφορά
αυτή (4%) είναι τα SPREADS.
(σημείωση: Goldman Sachs, JP Morgan και η Deutsche Bank ελέγχουν
το 95% των CDS παγκοσμίως)
Περιέργως τα funds του Σόρρος
“προέβλεψαν” ότι το δολάριο θα
έρθει 1/1 με το ευρώ...

ΔΝΤ

Το υποτιθέμενο κρατικό χρέος μας
ήταν 320 ΔΙΣ (χώρια αυτά που
χρωστάνε οι Έλληνες ως φυσικά
πρόσωπα στις τράπεζες μέσω
κα τ α ν α λ ω τ ι κώ ν , σ τ ε γ α σ τ ι κώ ν ,
επιχειρηματικών και πιστωτικών
κάρτών- που είναι 280 ΔΙΣ) από
αυτά τα 320 ΔΙΣ το 60% είναι
σε κρατικά ομόλογα. Κρατικά
ομόλογα σημαίνει ότι το κράτος
βγάζει ομόλογα, και μέσω κάποιας
τράπεζας ο επενδυτής τα αγοράζει
με σκοπό κάποιο κέρδος, ΑΡΑ ενώ
φαίνεται ως χρέος ΔΕΝ είναι χρέος
αφού ο επενδυτής έχει πληρώσει την
τράπεζα γι αυτά.
Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν τα
χρωστάμε, κανείς δεν έχει αξίωση
να μας ζητήσει κάτι ως αντάλλαγμα.
Με τις υπογραφές στο ΔΝΤ όμως,
ο Γεώργιος Τζέφρυ Τσαντ Μινέικο
Παπανδρέου
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ
αυτά τα 200 ΔΙΣ (60%) του χρέουςομολόγων από ανύπαρκτα σε

υπαρκτά, και εφόσον τώρα είναι
υπαρκτά ζητάνε αξιώσεις αυτοί
στους οποίους χρωστάμε...
Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι ο
Παπανδρέας το πρώτο πράγμα που
έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να
καταμετρήσει και να κοστολογήσει
την κρατική περιουσία που ω, τι
ειρωνεία ήταν όσο και το έλλειμμα
μας;;;;;;;
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΣΗ;;;;;;; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ όπως μας
ενημερώνει ο Δελαστίκ στην Ε.Ε.
είμαστε οι 7 σε χρέος, στην Ευρώπη
πάρα πολύ πίσω, και δεν χρωστάμε
περισσότερα από τις ΗΠΑ ή την
Ιαπωνία. ενδεικτικά αναφέρω ότι η
Ιταλία χρωστάει 1,4 ΤΡΙΣ, η Ισπανία
1,1 ΤΡΙΣ η Ιρλανδία 870 ΔΙΣ κτλ
κτλ... Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί που
ήρθαν εδώ για επίβλεψη,οι χώρες
τους χρωστάνε περισσότερο από ότι
εμείς...

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το τελικό “TIGHT MONEY SYSTEM” σε επίπεδο κράτους και
φυσικών προσώπων έχει σαν
αποτέλεσμα να μας πάρουν τον
τεράστιο ορυκτό πλούτο και να τους
χρωστάμε και από πάνω και όλα
αυτά για να μην βγάλουμε άχνα.
Φοβούνται την άχνα...!!!!!!!!!!!
ΕΛΠΙΖΩ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ
ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ!!! ΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Και να που βρέθηκαν νοτίως της
Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρέλαιο, το 3ο μεγαλύτερο
κοίτασμα παγκοσμίως.Εντωμεταξύ
ο χρυσός που υπάρχει στην Θράκη
μας αξίζει 38 δις ευρώ. Έχουμε εκεί,
στην Μακεδονία και την Θράκη
, τα 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα
χρυσού της Ευρώπης. Η αξία του
πετρελαίου και του αερίου μας είναι κρατηθείτε - 10.000.000.000.000 (10
ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ
!) όπως...αναφέρει το Γεωλογικό
Ινστιτούτο των ΗΠΑ, το USGS.
Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια
χερσαία και θαλάσσια έκταση όση
είναι η Γερμανία και η Αυστρία
μαζί (450.000 τετρ. χιλιόμετρα),
αφού εκτεινόμαστε από την
Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου
(περιλαμβανομένης της Κύπρου μας)
και από το τριεθνές στον Έβρο ως
ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις 2 ώρες
ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας
από το πιο δυτικό (Κέρκυρα) στο
πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού
χώρου (Λάρνακα).Σαν να πετάς

MAD GREEK
RESTAURANT

7260 Westminster Hwy, Richmond B.C.
Tel: 604-278- 9598
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δηλαδή από τις Βρυξέλλες προς
τη Μασσαλία.Στον κόσμο ζουν
συνολικά 17.000.000 Ελλαδίτες,
Κύπριοι,
Βορειοηπειρώτες,
Κωνσταντινουπολίτες,
Ίμβριοι,
Τενέδιοι κλπ. Είμαστε 2οι στον
κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.
Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες
τον χρόνο και διαθέτουμε μια
σημαντική τουριστική βιομηχανία.
Εχουμε και μια δυνατή αμυντική
βιομηχανία που φτιάχνει από άρματα
και τζηπ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ-ΕΛΒΟ ως
προηγμένα συστήματα λέηζερ και
υπερσύγχρονα μη επανδρωμένα
αεροπλάνα όπως έκανε το Κρατικό
Εργοστάσιο Αεροπλάνων(ΚΕΑ) στο
Ελληνικό. Εχουμε τρία πολύ μεγάλα
ναυπηγεία που κατασκευάζουν
όποιο είδος πλοίου σκεφτεί κανείς.
Εχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων
που κατασκευάζουν καταπληκτικά
βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϋ,
βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα,
μπετονιέρες, βυτία κλπ. Μέχρι
και .ΠΟΡΣΕ(!) φτιάχνουμε στην
Κατερίνη ( δείτε στο Διαδίκτυο
την
βιομηχανία
REPLICAR
HELLAS).Διαθέτουμε
2.400
υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα
φορτηγά και είμαστε έτσι 1οι στον
κόσμο στην εμπορική ναυτιλία,
ενώ άλλα 1.500 τεράστια τάνκερ
και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι
πλοιοκτήτες και είναι 5οι στον
κόσμο.Είμαστε 2οι παγκοσμίως
στο πρόβειο γάλα, 3οι στις ελιές,
3οι παγκοσμίως στον κρόκο, στα
ακτινίδια, στα ροδάκινα.Είμαστε
1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι
σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε
υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο
σε περλίτη, (1.600.000 τόννοι),
2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη
(1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε
βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι και
σε χρωμίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο,
1οι και σε αλουμίνα. Μήπως η
προίκα είναι πολύ μεγάλη??Πιστεύω
ακράδαντα οτι αυτή ειναι η αιτία
που υποφέρουμε!!!Έχουμε την 2η
καλύτερη Πολεμική Αεροπορία
στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι
Τούρκοι είναι προτελευταίοι), ενώ
έχουμε και το 2ο καλύτερο Πολεμικό
Ναυτικό στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία
να είναι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Το χρέος είναι το μέσο χειραγώγησης
ενός κράτους. Δεν δημιουργείται
από τα ελλείματα του, αλλά από την
συνεχή αναχρηματοδότησή του. Η
καγκελαρία είναι αυτή που μαζί με
τις τράπεζες επωφελείται από αυτή
την κρίση χρέους. Να σου θυμίζω
τα καλά παιδιά της Siemens, της
Hochtief που κατασκεύασε το Ελ.
Βενιζέλος και δεν πληρώνει μία σε
φόρους, τα καλόπαιδια της Deutsche
Bahn με το σκάνδαλο ΟΣΕ και τα
καημένα μωρέ παιδιά της Deutsche
Telekom και την υπόθεση του ΟΤΕ.
Οι άνθρωποι που πληρώνουν μόλις
4% φόρο στο Ελληνικό κράτος σε
ονομάζουν φοροφυγά.
Οι άνθρωποι που μας δανείζουν
ποντάροντας σε ομόλογα και CDS
είναι οι ίδιοι που υπερκοστολογούν

ένα έργο και παίρνουν λεφτά κάτω
από το τραπέζι. Επιπρόσθετα, σε
δυσφημούν και σε αποκαλούν
τεμπέλη ενώ ταυτόχρονα αγοράζουν
τζάμπα ότι περιουσιακό στοιχείο
έχεις..
Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι (όχι
σαφέστατα όλοι οι Γερμανοί)
εφευρέτες
της
οργανωμένης
λαμογιάς και κερδοσκοπίας, οι
ευρωπαίοι τοκογλύφοι που μας
πάσαραν μάλιστα το ΜΑΡΚΟ 2
(δλδ το Ευρώ), έρχονται να μου την
πουν και να με κάνουν να νιώσω
άσχημα για την καταγωγή μου και
την εθνικότητά μου. Ε όχι! Δεν θα
τους περάσει

ΕΛΛΑΔΑ:

Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης
Τον
Φεβρουάριο
του
1998
έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα
που αφορούσε την μεγαλύτερη
συγκέντρωση
ραδονίου
στον
Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα
στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας.
Η μέτρηση ήταν 9550 μπεκερέλ
ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο
επιφυλακής τα 150!
Παρόμοιες
υψηλές
μετρήσεις
είχαμε και στις περιοχές Σερρών,
Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας,
Ικαρίας,
Λέσβου,
Φθιώτιδα,
Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή (1),
κλπ. Το ραδόνιο είναι φυσικό
ραδιενεργό στοιχείο και για όσους
γνωρίζουν αποτελεί ένδειξη για
την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω
τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ.
Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα
επίσης
υπάρχει
ήδη
έντονο
ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή
για την εξόρυξη των τεράστιων
κοιτασμάτων χρυσού.
Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη
έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του
εκεί υπεδάφους από την TVX Gold
του George Soros, η οποία περιέχει
αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο!!!.
Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο
φως με δημοσίευμα της εφημερίδας
“Επενδυτής” στις 23/2/96, αναφέρει
για τα αποτελέσματα των μετρήσεων
του ΙΓΜΕ (Ίδρυμα Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών).
Γύρω
στο
ποσό
των
100
τρισεκατομμυρίων
δραχμών
εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων
ουρανίου και άλλων σπανίων
μετάλλων για δορυφόρους και
πυραύλους.
Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται
από επτά διακεκριμένους Έλληνες
επιστήμονες και κάνει λόγο για
κοίτασμα ουρανίου που περιέχει
300 εκατομμύρια τόνους με
συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς
και σπάνια άλλα ορυκτά όπως
ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο,
που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις
στην
κατασκευή
πυραυλικών
συστημάτων. Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ
για την περιοχή του όρους Σύμβολο
του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα
ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ.
Η αξία του εμπλουτισμένου
ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά

(1998) είναι 20.000 δολάρια το
γραμμάριο !.
O κοσμήτορας της πολυτεχνικής
σχολής και πρόεδρος του τμήματος
χημικών μηχανικών Βασίλειος
Παπαγεωργίου,
πραγματοποίησε
διάλεξη με θέμα “Η Βαριά
βιομηχανία στην Ελλάδα”,η οποία
είχε να κάνει με τα αποτελέσματα
και της δικής του έρευνας30 ετών.
Εντυπωσιακό ήταν το ότι σε όλα τα
σημεία η έρευνά αυτή συμφώνησε
με τα αποτελέσματα παλαιοτέρας
αντίστοιχης έρευνας της δεκαετίας
του 1940 που τυχαία είχε φτάσει
στα χέρια του. Ο εν λόγω καθηγητής
αναρωτιέται πως είναι δυνατόν η
Ελλάδα να μην έχει αυτή τη στιγμή
ήδη στημένη βαριά βιομηχανία
την στιγμή που διαθέτει όχι μόνον
ΟΛΕΣ τις απαραίτητες πρώτες ύλες
(στρατηγικά ορυκτά) και μάλιστα
σε αφθονία, αλλά και για ορισμένα
από αυτά, είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ
παραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.Και συγκεκριμένα:
Λιγνίτης: Ως ορυκτό για την
παραγωγή ενέργειας από την
καύση του με λιγοστή μόλυνση του
περιβάλλοντος. Η Ελλάδα διαθέτει
τόσο πολύ λιγνίτη, που εάν τον
εκμεταλλευόταν από νωρίς, θα είχε
γλιτώσει πολλά δισεκατομμύρια
από την εισαγωγή πετρελαίου.
Αλουμίνιο: Εδώ και μερικά χρόνια
η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή
της σε αλουμίνιο και η Ελλάδα
πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη
σε παραγωγή του αλουμινίου, με
χιλιάδες εφαρμογές.
Βωξίτης. Η Ελλάδα είναι η
μεγαλύτερη
βωξιτοπαραγωγός
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και
στην κατασκευή αεροσκαφών,
ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών
κατασκευών και αλλού.
Μαγγάνιο. Η Ελλάδα είναι η
μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που περιέχει στο υπέδαφός
της κοιτάσματα μαγγανίου. Τα
κυριότερα
κοιτάσματα
έχουν
εντοπισθεί στο νομό Δράμας.
Νικέλιο. Και για αυτό το στρατηγικό
ορυκτό όπως ανέφερε ο κύριος
Παπαγεωργίου, η Ελλάδα είναι η
μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως με σημαντικά κοιτάσματα
νικελίου στο υπέδαφός της. Υπάρχει
ένα
συγκρότημα
παραγωγής
νικελίου, του μεγαλυτέρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται
στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν
τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.
Σμηκτίτες. Η Ελλάδα είναι η
δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις
Ηνωμένες Πολιτείες στην εξόρυξη
σμηκτιτών, οι οποίοι έχουν μεγάλο
εύρος εφαρμογών, όπως η διάθεση

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

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

Ï Ðñüåäñïò, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé
ï Éåñáôéêþò ÐñïúóôÜìåíïò, åý÷ïíôáé óôá ìÝëç êáé
óå üëç ôçí ïìïãÝíåéá
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ κ. ΣΠΥΡΟΥ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΡΑΣΙΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ
Ο κ. Σπύρος Λαφαζάνης, γνωρίζοντας την αύξηση πωλήσεων των
κρασιών ΛΑΦΑΖΑΝΗ στη Βρετανική Κολομβία που αν και ήρθε
για πρώτη φορά στο Βανκούβερ, εδώ και ένα χρόνο, έχει κατακτήσει
ένα μεγάλο μέρος της αγοράς των άλλων ελληνικών κρασιών και
για τον λόγο αυτό ήρθε ο ίδιος να ευχαριστήσει τον πράκτορά του
της εταιρείας WHITEHALL κ. Michel F. Marentette που είναι ο
Πρόεδρος της WHITEHALL, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του στη
Βόρειο Αμερική.
Λόγω έλλειψη χώρου σ’ αυτή μας την έκδοση, θα περιοριστούμε σε
μια σύντομη περιγραφή για την Οινοποιία ΛΑΦΑΖΑΝΗ, με
την υπόσχεση αργότερα να γράψουμε περισσότερα.

ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
Στο 12ο Διεθνές συναγωνισμό κρασιών που έγινε, τα κρασιά LAFAZANIS
Πήραν 3 αργυρά μετάλλια :

•
•
•

ΝΕΜΕΑ LAFAZANIS 2008
SELECTION LAFAZANIS RED 2010
RODITIS LAFAZANIS 2011

Aριστερά: Κώστας Καρβέλης, Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου της
Κοινότητας Βανκούβερ και Κen Marentette της εταιρείας Whitehall.
Δεξιά: Δημήτρης Σεϊτανίδης, στο μέσον ο Σπύρος Λαφαζάνης, Πρόεδρος
της οινοποιίας ΛΑΦΑΖΑΝΗ, και ο πράκτοράς του Michel F. Marentette,
Πρόεδρος της εταιρείας εισαγωγής κρασιών WHITEWALL.

Άλλο ένα στιγμιότυπο στην ελληνική Ταβέρνα ΣΦΗΝΑΚΙ,
όπου και γευμάτισαν.
Η σχέση που έχει η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ με το κρασί είναι
πολύ παλιά. Η ομώνυμη οικογένεια ξεκινά, το 1946, το εμπόριο
κρασιού, ενώ στο τέλος της δεκαετίας του 1950 ιδρύει το πρώτο της
οινοποιείο, στη Μαγούλα Αττικής. Αφού η σκυτάλη πέρασε στη νέα
γενιά τής οικογένειας (1985), ιδρύεται το, υπερσύγχρονο σήμερα,
οινοποιείο της Νεμέας (1993), πραγματοποιώντας ένα παλιό όνειρο,
που είχε προκύψει από την εκτίμηση της αξίας της γης της περιοχής.
Το οινοποιείο, που βρίσκεται στις ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΛΕΩΝΕΣ Νεμέας,
περιβάλλει ιδιόκτητος αμπελώνας, έκτασης 100 στρεμμάτων,
που αποτελείται από παλιά και νέα αμπέλια και είναι φυτεμένος
κυρίως με αγιωργίτικο. Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 – 450 μέτρων
και η καλλιέργειά του είναι βιολογική, στη διαδικασία της
πιστοποίησης. Η Οινοποιία Λαφαζάνη συνεργάζεται επίσης μόνιμα
με ένα μεγάλο αριθμό αμπελουργών, οι οποίοι, σε συνεννόηση
με τους οινολόγους, καλλιεργούν μια έκταση 2000 στρεμμάτων
επιλεγμένων αμπελώνων, παράγοντας σταφύλια των απαιτούμενων
προδιαγραφών (αμπελοτόπια: ΚΕΦΑΛΑΡΙ, ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ,
ΦΩΚΑΣ κ.ά.). Αποτέλεσμα: η παραγωγή κρασιών με καλή σχέση
ποιότητας / τιμής, κάποια από αυτά σε μεγάλες ποσότητες. Το κρασί
ΛΑΦΑΖΑΝΗ έχει αποκτήσει βραβεία κρασιών, με ασημένια και
χάλκινα μετάλλια.
Όσοι δοκιμάσατε ή δεν έχετε ακόμα δοκιμάσει το κρασί της
οινοποιίας ΛΑΦΑΖΑΝΗ, θα διαπιστώσετε ένα κρασί με βάθος,
πλούσιο χρώμα, πλούσια αρώματα, εξαιρετικό κρασί της παρέας του
καλού μεζέ. Πίνετε ευχάριστα όλες τις ώρες και συνοδεύει το καλό
φαγητό.
Κώστας Καρατσίκης

AK-DISTRIBUTORS
ÁÍÄÑÅΑ ÊÏÔÓÉÑH
TEL: 604-649-0299 RES: 604-261-2514
Åý÷ïìáé óôïõò ðåëÜôåò êáé óå üëç ôçí ïìïãÝíåéá
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Guardian: «Στην Ελλάδα της κρίσης
εξακολουθούν να αγοράζουν Prada»
Παρά την οικονομική
κρίση, οι πλούσιοι
συνεχίζουν να
αγοράζουν Prada,
Gucci και Louis
Vuitton, υποστηρίζει
το δημοσίευμα της
εφημερίδας Guardian,
στο οποίο διευθυντικό
στέλεχος γερμανικής
μεσιτικής εταιρείας
στην Ελλάδα, αναφέρει
ότι: «η κρίση δεν
έχει επηρεάσει τους
εύπορους και όσους
έχουν χρήματα».
Μέσα από τις γνώμες
κατοίκων της Αθήνας η εφημερίδα παρουσιάζει την πόλη, όχι αυτήν που πεινάει αλλά αυτή που έχει
λεφτά να σπαταλήσει σε μια δύσκολη για όλους περίοδο.
Από τη Κηφισιά, το Ψυχικό μέχρι την Εκάλη, τα λεγόμενα βόρεια προάστια της Αθήνας εκεί που
κατοικούν ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, φαίνεται να μην τα έχει αγγίξει η οικονομική κρίση.
Δεκάδες λουκέτα σε μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας όμως στην Κηφισιά τα ακριβά καταστήματα
εξακολουθούν να επιβιώνουν παρά τις τσουχτερές τιμές τους.
Στις μπουτίκ των περιοχών αυτών μπορεί κανείς να βρει επώνυμες μάρκες ρούχων και αξεσουάρ
ίδια με αυτά στο δυτικό Λονδίνο, στο Παρίσι και στο Μανχάταν, όπως Louis Vuitton, Gucci, Prada,
τσάντες Bottega Veneta, υποδήματα Manolo Blanik.
Το δημοσίευμα συνεχίζει κάνοντας αναφορά στα νυχτερινά κλαμπ της Κηφισιάς τα οποία έχουν
κάθε μέρα πληρότητα αλλά και στον καφέ της περιοχής που μολονότι κοστίζει πέντε ευρώ οι
καφετέριες εξακολουθούν να είναι γεμάτες.
Πηγή: guardian

Για τους ήρωες μου
Το Σάββατο 24 Μαρτίου, καθώς ετοίμαζα
την οικογένειά μου να πάμε στο ελληνικό
εορταστικό δείπνο Ανεξαρτησίας στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο του Αγίου
Γεωργίου (Hellenic Community Center
of Vancouver)- δέχτηκα ένα τηλεφώνημα
ζητώντας σε περίπτωση απουσίας του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της
Ελληνικής Ορθόδοξη Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ (Greek Orthodox
Community Center of East Vancouver) ,
ότι εγώ ως σύμβουλος - να εκπροσωπεύσω την Κοινότητα. Και
φυσικά δέχτηκα - με μεγάλη τιμή.
Καθισμένος εκεί στο τραπέζι, είχα μια μοναδική και εξαιρετική
οπτική των διασκεδάστε , τις διακοσμήσεις και τις εικόνες που
είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν Ελλήνων ηρώων από την ιστορία
μας.
Έτσι, αυτό το σημείο, με οδήγησε σε μια έμπνευση (Inspiration)
. Μια έμπνευση - που μαζί με την υπερηφάνεια μου, με έκανε
να αναγνωρίσω κάτι - ένα ερώτημα. «Αν κάποιος είχε ποτέ την
ευκαιρία να ευχαριστήσει αυτούς τους ήρωες;»
Φυσικά δεν θα μπορούσα να ευχαριστήσω αυτούς τους ήρωες –
αλλά πώς να ευχαριστήσω τους ήρωες μέσα στην ίδια ελληνική
Kαναδική Κοινοτητά μας - που είναι ανάμεσά μας σήμερα ;
Αυτοί είναι εκείνοι που - μας έχουν διδάξει να μιλάμε την
Ελληνική γλώσσα, μας έμαθαν πως να χορεύουμε, δεν μας
αφήσαν να ξεχάσουμε την ιστορία και τη θρησκεία μας, και μας
έδειξαν πως να είμαστε καλοί Έλληνες σε αυτή τη χώρα .. τον
Καναδά και τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά.. επειδή
αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν είχαν την ευκαιρία να
μάθουν να διαβάζουν ελληνικά
– it’s relevant that I continue this in English for there may be some
young Greeks who can not read or understand the relevance of
what I need to say.
There are many Greeks Canadians amongst us who have made us
proud yet we never thank.
They are the Greek-Canadians who come together to raise support
and money for Greek national crisis issues such as fires, earthquakes and floods. These are Greek organizations such as our
Philoptohos, our “Silogi”, and AHEPA who’ve established hospitals and aid in Greece and other nations abroad.
They are the Greek Canadians I saw in that room who have on
many occasions over the years come together for supporting
Greece on matters such as “Scopia – Macedonia” , “Turkish relations”, and the Cypriot matters.
And lets not forget the Greek Canadians who have excelled and
made us proud of their achievements, may it be in Business, Leadership, Medical , Law, and Scholastic professions, not to mention the ones who take pride in their work and personal ethics and
dedication to our community.
So in short, I say thank you to the hundreds of heroes – many who
were within that room on the day I was inspired to write this letter,
and within this Greek Canadian Community who’ve shown me
how to be Greek and it’s not always “All about the Money”.
Kostas Nikolaou
www.nikolaou.ca
Tel: 604-649-2425

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

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

19 Γνώμη

Πως πτώχευσαν την
Ελλάδα οι πολιτικοί της

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

αποβλήτων, τα φάρμακα, τα
καλλυντικά και άλλα.
Μαγνήσιο. Ο μαγνησίτης που εξάγει
η χώρα μας, καλύπτει το 46% της
συνολικής παραγωγής της Δυτικής
Ευρώπης.

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος π.Δημ. Παρτσάφας, η Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ, θέλουμε
να ευχαριστήσουμε και δημοσίως όλους και όλες για την
γενναιόδωρη ενίσχυση του εράνου για τα συσσίτια της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Ελλάδος.
Επίσης ευχόμαστε σε όλη την Παροικία Καλή Ανάσταση!

(Συνέχεια από σελίδα 16)

Χρωμίτης. Η Ελλάδα είναι η
μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που περιέχει στο υπέδαφός
της σημαντικά εκμεταλλεύσιμα
κοιτάσματα
χρωμίτη.
Τα
σημαντικότερα
κοιτάσματα
βρίσκονται στο Μπούρινο Κοζάνης
και χρησιμοποιούνται κυρίως για
την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.
Ουράνιο. Όπως ανέφερα ήδη,
τα
ουρανιούχα
μεταλλεύματα
έχουν εντοπισθεί στην Κεντρική
Μακεδονία και στην Θράκη.
Το τεύχος της 28ης Απριλίου 1999
της εφημερίδας “Αθηναϊκή” είχε ως
τίτλο “Θησαυροφυλάκιο η Βόρεια
Ελλάδα” και αναφερόταν σε αυτό
ακριβώς το θέμα.
Η Θράκη λοιπόν είναι ένας
στρατηγικός κόμβος, διότι εκτός των
πλουσίων κοιτασμάτων ουρανίου,
χρυσού και πετρελαίου, επιπλέον
από εκεί πρόκειται να περάσει
στο μέλλον και ο αγωγός φυσικού
αερίου και πετρελαίου “Μπουργκάς
Αλεξανδρούπολης”
Αγωγός
μεταφοράς καυσίμων από Κασπία
προς τη δύση.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ:

Υπάρχει
άφθονο στο Αιγαίο. Στην ίδια
διάλεξη για τα στρατηγικά ορυκτά
του κυρίου Παπαγεωργίου έγινε
εκτενής λόγος για τα πετρέλαια στο
Αιγαίο.
Καμία κυβέρνηση δεν είχε μέχρι
τώρα το θάρρος να παραδεχθεί την
ύπαρξη πλουσιοτάτων κοιτασμάτων
πετρελαίου στο Αιγαίο και ότι το
παιχνίδι με την Τουρκία στην ουσία
εκεί παίζεται.Υπάρχουν εδάφια
του αρχαίου ιστορικού Ηροδότου
που κάνει λόγο για την “εύφλεκτη
πίσσα”.Είναι ακόμη γεγονός γνωστό
ότι οι Γερμανοί επί κατοχής είχαν
ήδη χαρτογραφήσει όλη την Ελλάδα,
αφού άμεσα τους ενδιέφεραν και
τότε οι όποιες πηγές ενέργειας για
την στρατιωτική τους μηχανή.
Με την πτώση του Χίτλερ, οι σχετικοί
χάρτες και πληροφορίες έφτασαν
και στα χέρια των Αμερικανών της
εποχής. Τα τελευταία χρόνια και με
την βοήθεια ειδικών δορυφορικών
φωτογραφήσεων είναι γεγονός ότι
ήδη υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για
την ύπαρξη πλουσίων πετρελαϊκών
κοιτασμάτων στο Αιγαίο.Ο πρώην
πρεσβευτής της Αμερικής στην
Ελλάδα Nicholas Burns σε ζωντανή
εκπομπή στο κανάλι MEGA είχε
κι αυτός επισήμως παραδεχθεί
ότι υπάρχει όντως πετρέλαιο στο
Αιγαίο και ότι αυτό ουσιαστικά
δημιουργεί την ένταση μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας.Σύμφωνα
με αποτελέσματα ερευνών που
στηρίχτηκαν σε δορυφορικούς χάρτες
είναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο
ότι: Τα πλουσιότερα κοιτάσματα
πετρελαίου στον Ελληνικό χώρο
υπάρχουν ανατολικά της νήσου
Θάσου, στον Θερμαϊκό Κόλπο,
στην περιοχή των Δωδεκανήσων και
συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά
στα Ίμια, στην Ζάκυνθο και στην
Φλώρινα.
Επίσημη δήλωση του καθηγητή
πυρηνικής
φυσικής
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
κυρίου
Παπαστεφάνου, αναφέρει μεταξύ
άλλων τα εξής:”Από παλιά διέβλεπα
ότι, όπως και στην υπόθεση των
κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο,
έτσι και στην υπόθεση του ουρανίου,
ίσως να μην δόθηκαν ποτέ στις
ελληνικές κυβερνήσεις τα πλήρη
αποτελέσματα των γεωλογικών
ερευνών που έκαναν στην Δράμα
και τη Θράκη οι Αμερικανοί
ερευνητές...”
Ένα εύλογο ερώτημα είναι το
γιατί η Ελλάδα να έχει πετρέλαιο
και σημαντικά ορυκτά σε τέτοιες
ποσότητες.

Για το Δ/Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Ελένη Αρβανίτου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος και
η οικογένεια του, επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους
στούς Ιερείς, τις Φιλόπτωχους Αδελφότητες, τους Συλλόγους
καθώς καί όλους εκείνους τους πάροικους που με τις επισκέψεις
τους. τις κάρτες, τα τηλεφωνήματα και τις ευχές τους, βρέθηκαν
κοντά του στη πρόσφατη δοκιμασία του.
Με την ευκαιρία δε αυτή, εύχονται σε όλους ,
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σε αυτό απαντούν οι γεωλόγοι
λέγοντας τα εξής.
Όσον αφορά το πετρέλαιο είναι
γνωστό στους γεωλόγους ότι
ολόκληρο σχεδόν το σημερινό Αιγαίο
Πέλαγος ήταν κάποτε μία απέραντη
πεδιάδα με πλούσια βλάστηση η
οποία στην πορεία κατεποντίσθη για
να δημιουργήσει μετά από χιλιάδες
χρόνια το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος.
Οι υδρογονάνθρακες των δασών
έγιναν πετρέλαιο. Όσον αφορά τα
σπάνια μέταλλα, εξηγείται εύκολα
κι αυτό την στιγμή που ως γνωστόν
καθώς η τεκτονική πλάκα της
Αφρικής υποχωρεί κάτω από αυτήν
της Ευρώπης, δημιουργεί μεταξύ
άλλων και κατάλληλες προϋποθέσεις
δημιουργίας
τέτοιου
είδους
μεταλλευμάτων.
Υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για
άλλα “περίεργα” και πανάκριβα
συστατικά στο υπέδαφός μας,
όπως το ΟΣΜΙΟ, ο κόκκινος
υδράργυρο κ.ά. για τα οποία η
έρευνα συνεχίζεται. Κλείνοντας το
θέμα των πετρελαίων στο Αιγαίο,
παραθέτω τον καταμερισμό των
χώρων ευθύνης των πετρελαϊκών
καρτέλ ανά την Ελλάδα, όπως έχουν
συμφωνηθεί από το 1975:
α’) Ανατολικά της Θάσου (OXYDENTAL, του τεξανού Α. Χάμμερ),
β’) Κρητικό Πέλαγος, μεταξύ
Κάσου και Κρήτης (CHEVRON,
συμφερόντων Ροκφέλλερ),
γ’) Κατάκωλλο Ζακύνθου (ESSO,
επίσης του Ροκφέλλερ),
δ’) Επανομή - Σιθωνία - Θερμαϊκός
(αμερικανική
TEXACO
και
αγγλοολλανδική SHELL).
Το ζήτημα είναι ανεξάντλητο
και τα στοιχεία που παρέθεσα
ενδεικτικά και προκύπτουν από
επίσημες
Κρατικές
εκθέσεις
και πορίσματα ερευνών, άρθρα
έγκριτων εφημερίδων και διατριβές
καθηγητών Πανεπιστημίου.
Το μέγα ερώτημα που προκύπτει
βεβαίως είναι:
Γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια
εκμετάλλευσης όλου αυτού του
ορυκτού πλούτου που βρίσκεται
στο υπέδαφος πολλών περιοχών της
Ελλάδας; Η χώρα που ξόδεψε τόσα
τρισεκατομμύρια για τη διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων δεν
δικαιολογείται πλέον να υποστηρίζει
ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι
πόροι για την εκμετάλλευση αυτού
του πλούτου.
Το ιρίδιο, το όσμιο και ο κόκκινος
υδράργυρος, μέταλλα στοιχεία,
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
των πυρηνικών για τις χημικές
ιδιότητές τους. Τα έτη 1992-1994,
μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ενωσης, άνθησε το εμπόριο του

κόκκινου υδράργυρου, ουσίας
με εκρηκτικές ιδιότητες. Κάπου
300.000 λίρες Αγγλίας ή 400.000
δολάρια ΗΠΑ το κιλό. Υπόθεση
- μυστήριο με λαθρεμπόρους
πυρηνικών
απασχόλησε
τις
διωκτικές αρχές της χώρας μας
τον Νοέμβριο του 1991, οπότε και
έλαβε χώρα η σύλληψη Ούγγρου
στην Ελλάδα που επιχειρούσε να
πουλήσει κόκκινο υδράργυρο στην
Αθήνα. Για παρόμοια υπόθεση, έξι
χρόνια αργότερα, κατηγορείται και
ο Σαλιόνικ: ότι μετείχε σε κύκλωμα
που διακινούσε κόκκινο υδράργυρο.
Στα μέσα Νοεμβρίου 1995 οι αρχές
των Σκοπίων κατέσχεσαν ποσότητα
οσμίου πολύ κοντά στα σύνορά μας
με τη χώρα αυτή. Η αξία του οσμίου
στις ΗΠΑ ανέρχεται στα 150.000
δολάρια ανά γραμμάριο, ενώ στην
Ευρώπη στα 100.000 δολάρια
ανά γραμμάριο. Στα Βαλκάνια η
τιμή του είναι πιο χαμηλή (43.000
δολάρια ανά γραμμάριο). Η αξία
του οσμίου είναι υψηλή γιατί είναι
δυσεύρετο στη φύση, ενώ είναι
γνωστό ότι μεταλλουργία οσμίου
υπήρχε εδώ και χρόνια στην τέως
Σοβιετική Ενωση.

ΠΕΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1945-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ την 1η Μαρτίου 2012, ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, σε ηλικία 67 χρόνων. Η κηδεία του έγινε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 20 Μαρτίου 2012.
Στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JAMES)
O Γιώργος Κανελλόπουλος, πέθανε σε ηλικία 80
χρόνων στο Blaine Washington. Είχε έρθει στο
Blaine το 1990 από την Φλόριδα για να έργασθεί
με τον Henry Hinn Ministries. Αγαπούσε τα
σπορτς και ήταν φανατικός φίλαθλος της ομάδας
New York Yankee baseball. Τρισάγιο έγινε στις
16 Μαρτίου 2012 στο World Prayer Center, 710
E. Sunset Drive, Belligham, WA. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο,
Lynden.
Στο γιό του Γιώργο Κανελόπουλο Jr., στη σύζυγό του Ντζίνα, στις
κόρες του Corine και Νάνση, στα εγγόνια του Geordan, Gabriel,
και Chloe, Alexandrah, Caleb, Joshua και Katie Ann Pahl, στον
αδελφό του Jimmy και στην αδελφή του Όλγα, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη δυο κενοτάφια,
το ένα δίπλα στο άλλο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο 604-435-4580 ή στο κινητό 778-688-3156 και
ζητείστε τον Κώστα Καρατσίκη.

“΄Οσμιο δυστυχώς υπάρχει σε
αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Και
λέγω δυστυχώς, γιατί αν μάθουν
πού βρίσκεται θα μας διαλύσουν,
θα μας κάνουν κρατίδια κρατίδια
για να το πάρουν. Αυτό είναι κάτι
που το γνωρίζουν πολύ καλά και οι
Τούρκοι, οι οποίοι δεν διστάζουν να
το διαλαλούν δημόσια σε έντυπα
και τηλεοράσεις.,,, ΄Όταν ρώτησα...
διαπίστωσα ότι η τιμή του ήταν 60

χιλιάδες δολάρια για ένα γραμμάριο.
Δηλαδή, το ένα κιλό κοστίζει 60
εκατομμύρια δολάρια...”
Απόσπασμα από τη συνέντευξη με
τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του
στρατηγού ε.α. Γιώργου Αϋφαντή.
“ Ο κ. Αϋφαντής υποστηριίζει ότι, το
επεισόδιο στα ΄Ιμια έγινε γιατί κάτω
από τη βραχονησίδα υπάρχει όσμιο,
πολύς χρυσός αλλά και κόκκινος
υδράργυρος, που είναι το δεύτερο κατά
σειρά ακριβότερο μέταλλο. Δηλαδή ένα
κιλό όσμιο,κοστίζει όσο 8 τόνοι χρυσού
και ένα κιλό κόκκινος υδράργυρος
αγοράζεται με 2 τόνους χρυσό. Γι’ αυτό,
προσθετει, τα ΄Ιμια ειναι στις γκρίζες
ζωνες...””...Το 1995 είχε εντοπιστεί
όσμιο από τις αρχές των Σκοπίων σε
περιοχή κοντά στα ελληνικά σύνορα.
Κάποιος φίλος με ρώτησε. Με όσα
απίστευτα συμβαίνουν στον Ελληνισμό
γενικότερα, θέλουν η όχι σκότωμα
κάποιοι πολιτικοί; Μπορούν τέτοια
εγκλήματα να μένουν ατιμώρητα και
να πιστεύουμε ότι Κύπρος και Ελλάδα
μπορεί να έχουν μέλλον; Την απάντηση
δώστε την εσείς.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Ο Ολυμπιακός πέρασε στο
φάιναλ φορ, 76-69 τη Σιένα
Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ που πανηγυρίζει την πρόκριση του Ολυμπιακού…

Ο Λο ελίσσεται ανάμεσα στους Ζήση (αριστερά) και Καραρέτο (δεξιά)

Πιο εύκολα απ΄όσο θα
πίστευαν και οι ίδιοι οι
παίκτες του Ίβκοβιτς ο
Ολυμπιακός νίκησε με
75-55 τη Σιένα στον τρίτο
αγώνα της σειράς των πλέϊ
οφ της Ευρωλίγκα, έκανε
το 2-1 στις νίκες και πλέον
τον χωρίζει μια ακόμη
νίκη από το φάϊναλ φορ
της Κωνσταντινούπολης
(11-13
Μαΐου)
που
ευελπιστεί να την κάνει
στο επόμενο παιχνίδι στο
ΣΕΦ (Παρασκευή, 21:45).
Άμυνα για σεμινάριο ο
Ολυμπιακός που καθήλωσε
την ιταλική ομάδα σε…
«παιδικό» σκορ στο
πρώτο ημίχρονο (μόλις
21 πόντους) με πρώτα
«βιολιά» τους Χάϊνς,
Σλούκα και Λο. Από
το ιταλικό «ναυάγιο»
διασώθηκαν οι Μακ
Κάλεμπ και Άντερσεν που
σημείωσαν από 15 και 12
πόντους αντίστοιχα.
Η πιεστική άμυνα αλλά
και τα 18 επιθετικά
ριμπάουντ
των
«ερυθρόλευκων» έναντι 5
της Σιένα και οι 23 ασίστ
των Πειραιωτών (10 οι
φιλοξενούμενοι) έκαναν
τη διαφορά. Ο Κέσελ
μάζεψε 7 ριμπάουντ, 6
ο Αντιτς, 5 ο Πρίντεζης
και 4 ο Σλούκας, εκτός
των 9 του Χάινς από τα
49 του Ολυμπιακού (29 η
Σιένα). Τραγικό ήταν το
ποσοστό (34%) με 16 στα
47 δίποντα για την ομάδα
του Νίκου Ζήση.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

