1 Γνώμη

MAΪΟΣ 2012

VISÉT US AT: www.greekgnomi.com
E-mail: gnomi@shaw.ca

Second Class Registration No. 40051132

22

OPINION

Years
Edition of Greek Canadian News Agency

E-MAIL : gnomi@shaw.ca
VOL.21, No. 366
Monthly Greek Canadian Newspaper - Ìçíéáßá Åëëçíï-ÊáíáäéêÞ Åöçìåñßäá
Gnome Publications Ltd 4111 Hastings Street, Box 345 Burnaby, B.C. Canada V5C 6I7 TEL:604-435-4580 - E-mail:gnomi@shaw.ca-greekgnomi@gmail.com
GREECE:18 Tsamadou & Tositsa 22 St., Athens Greece 106 83 TEL:0030 210-243-1056 Cell: 6944-511-545 E-mail: opinionbc@gmail.com

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

“΄Ελληνες και Γάλλοι απέρριψαν
την γραμμή λιτότητας της Γερμανίας”

Αθήνα

«Ορατότης μηδέν» μετά τον εκλογικό σεισμό
Σε πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού οδήγησαν οι εκλογές
της 6ης Μαΐου, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την

Η Εταιρεία VENUE σας παρουσιάζει
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 Στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, Vancouver, που θα ανοίξει τις πόρτες στις 6:30
μ.μ. Tην διάσημη ελληνίδα καλλιτέχνης ΓΛΥΚΕΡΙΑ και τον γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη
ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΝΟ.

Για εισιτήρια τηλεφωνήστε: στο 604-830-4151 και 604-219-4422

Baltimore’s Deputy Mayor Kaliope Parthemos: a
new administration transforming a venerable city
The new girl at the elite Roland Park Middle School in Baltimore had been there for almost two
weeks, sometimes taking three buses to get to school from her home in “Greektown,” feeling lost
in classes where none of the kids were Greek anymore and going through the soul-searching only
an 11-year old can experience (Why am I here? What am I doing?), when one day at lunch one of
the girls got up and actually spoke to her: “You want to come sit with us?”
by Dimitri C. Michalakis

επόμενη ημέρα, από το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, μέχρι
την προσφυγή σε νέες εκλογές.
Βάσει της επίσημης εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος, στη
Βουλή θα μπουν επτά κόμματα, κανένα εκ των οποίων δεν ξεπερνά
το 20%: ΝΔ 19% με 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,7% με 52 έδρες,
ΠΑΣΟΚ 13,2% 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6% με 33 έδρες,
ΚΚΕ 8,4% με 26 έδρες, Χρυσή Αυγή 7% με 21 έδρες, ΔΗΜΑΡ
6,1% με 19 έδρες.
Με αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων, είναι δύσκολος ο
σχηματισμός συμμαχικών κυβερνήσεων, είτε σε μνημονιακή είτε
σε αντιμνημονιακή βάση, δεδομένης της άρνησης του ΚΚΕ να
συμμετάσχει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα.
Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνουν μαζί
απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και περιορίζονται στις 149
έδρες, ενώ και ένας κεντροαριστερός συνασπισμός δύσκολα θα
συγκέντρωνε επαρκή εκπροσώπηση.
Το βράδυ των εκλογών κατατέθηκαν από τα κόμματα τρεις βασικές
προτάσεις διακυβέρνησης: Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας (ΝΔ),
κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΠΑΣΟΚ), κυβέρνηση της Αριστεράς
(ΣΥΡΙΖΑ).

Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας
Ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε «ανοικτή πρόταση
προς όλες τις δυνάμεις που δέχονται την ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας και την ανάγκη αλλαγής της οικονομικής πολιτικής»
προσθέτοντας ότι «η Παράταξή μας δεν θα αφήσει την Ελλάδα
ακυβέρνητη».

The new girl in school was
Kaliope Parthemos, the girl with
the political skills was Stephanie
Rawlings-Blake, and they not
only became lifelong friends
(“She says she only did it for
my lunch,” says Parthemos),
but colleagues when RawlingsBlake became mayor in 2010,
Parthemos became her assistant

deputy mayor, and she now
serves as deputy mayor for
economic and neighborhood
development, overseeing 17
agencies that affect everything
from housing and transportation
to tourism and the arts, in a city
that has always been an economic hub, but like most major
cities of late, has gone through
hard times.

“I think Baltimore is in the
same situation as the other old
manufacturing cities,” says
Parthemos, 41, from her office,
the highest woman of Greek descent working in public service
in Maryland, and working late at
her office as usual. “But I think
we’re better positioned. We still
Continued on page 4

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη σχηματισμού
κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, με δύο αποκλειστικές επιδιώξεις:
Την παραμονή στο ευρώ και την τροποποίηση πολιτικών του
Μνημονίου, ώστε να υπάρξει Ανάπτυξη και ανακούφιση της
κοινωνίας» είπε ο κ. Σαμαράς.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος παραδέχτηκε
ότι «είναι προφανώς δύσκολος ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης
συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως την προτείναμε
εμείς προεκλογικά» και «μια κυβέρνηση συνεργασίας του παλιού
δικομματισμού δεν θα έχει, ούτε επαρκή νομιμοποίηση ούτε
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

2012/4/3 Demetris JY <demetrisjy@yahoo.ca>
Η Μεγαλύτερη Ελληνική Οργάνωση της Διασποράς ΑΧΕΠΑ-Ελληνο-Αμερικανική Εκπαιδευτική &
Προοδευτική Οργάνωση, Πρωτοπόρος στο Πρόγραμμα:

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

“Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...”

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

“The Diaspora to the Rescue in Greece ...”
Εκ μέρους του Προέδρου της ΑΧΕΠΑ ΚΑΝΑΔΑ, Εντιμ. Γεωργίου Βάσσιλα, σας πληροφορούμε
μετά χαράς ότι αφίχθει σήμερα στη Ελλάδα, ώς μέλος της αποστολής της Ύπατης Ηγεσίας της
ΑΧΕΠΑ, με επικεφαλής τον Δρ Ιωάννη Γροσσομανίδη Jr. Ύπατο Πρόεδρο της Παγκόσμιας
αυτής Μεγαλύτερης Οργάνωσης της Ομογένειάς μας, στα πλαίσια της εφαρμογής του ανωτέρω
σημαντικού προγράμματος.

....... 9.1.1

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

Αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής των ΑΧΕΠΑΝς στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” Αθηνών
το πρωϊ της Τρίτης, έλαβαν μέρος σε ειδική συνάντηση διεργασίας, όπου τους υποδέχθηκε ο Εξωχ.
Προθυπουργός της Ελλάδος Λουκάς Παπαδήμος, παρουσία και του Εξοχ. Υφυπουργού Αποδήμου
Ελληνισμού Δημητρίου Δόλλη, τους οποίους και ενημέρωσαν για τη συμμετοχή και πρωτοβουλία
της ΑΧΕΠΑ στην εφαρμογή του πρόγραμματος έκτακτης βοήθειας, ανακούφησης και ηθικής
συμπαράστασης προς τον Ελληνισμό της Μητέρας Πατρίδος μας

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

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

Η μεγίστης σημασίας αυτή δραστηριότητα της ΑΧΕΠΑ ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ, έτυχε σημαντικής
προβολής από τα ΕΜΜΕ της Γενέτειρας, ιδιαίτερα δε του προγράμματος Τηλεόρασης της ΕΡΤ.
Κατωτέρω, ο σύνδεσμος [ίδε παρουσίαση από τa 5.44 λεπτά] παραγωγής και προβολής του
προγράμματος της ΕΡΤ στηνΑγγλική Γλώσσα, σχετικά με την ανωτέρω σπουδαιότατη επίσκεψη της
ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα:

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

Επετειακή κρουαζιέρα ακολουθεί τη διαδρομή του Τιτανικού
Aνάμεσα στους επιβάτες είναι και πολλοί συγγενείς των θυμάτων.
Voice of America | Ουάσιγκτον

Φωτογραφία AP
Επιβάτης με ρούχα εποχής
ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο
Μπαλμόραλ
Ένα κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε
από το Σαουθάμπτον της
Βρετανίας την Κυριακή για να

πραγματοποιήσει την διαδρομή
του θρυλικού Τιτανικού που
βυθίστηκε πριν από ακριβώς 100
χρόνια.
Πολλοί από τους επιβαίνοντες
στο κρουαζιερόπλοιο

«Μπαλμόραλ» είναι συγγενείς
αυτών που έχασαν τη ζωή τους,
όταν ο Τιτανικός χτύπησε το
παγόβουνο και βυθίστηκε στον
βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις
14 Απριλίου του 1912.
Η κρουαζιέρα περιλαμβάνει
και μια στάση στο σημείο που
βυθίστηκε ο Τιτανικός, όπου
επιβάτες και το προσωπικό του
πλοίου θα συμμετάσχουν σε
ειδική επιμνημόσυνη τελετή.
Η διοργανώτρια εταιρεία έχει
προσαρμόσει την ζωή στο πλοίο
όσο το δυνατόν πλησιέστερα
στα δεδομένα του Τιτανικού.
Ορισμένοι από τους επιβάτες θα
είναι ντυμένοι με παραδοσιακές
ενδυμασίες του 1912, ενώ
οι ορχήστρες του πλοίου θα
παίζουν μουσική της εποχής.
Περισσότεροι από 1500
άνθρωποι έχασαν την ζωή τους
στο ναυάγιο του Τιτανικού.

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.
Από τότε η ιστορία του πλοίου
έχει μεταφερθεί αρκετές
φορές στις κινηματογραφικές
αίθουσες, έχει γίνει
μυθιστόρημα, ενώ έχουν γραφτεί
και πολλά τραγούδια με αφορμή
την τραγική αυτή ιστορία. Το
κουφάρι του πλοίου παραμένει
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Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται
εις τρεις τοιαύτας:

β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν
επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν
τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν
διά τού ιδρώτος των.

ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò

Established 1988

Εμμανουήλ Ροΐδης
(1836 - 1904)

α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν
τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού.

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

OPINION

από τότε στον πυθμένα του
Ατλαντικού Ωκεανού.
Δείτε βίντεο για τα 100 χρόνια
από το ναυάγιο του Τιτανικού
και τις διάφορες εκδηλώσεις
που γίνονται για την τήρηση της
επετείου.
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Μετά τον εκλογικό σεισμό
(Συνέχεια από σελίδα 1)

εσωτερική και διεθνή αξιοπιστία, ακόμη και αν συγκέντρωνε οριακή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία».
Για το λόγο αυτό, ο κ. Βενιζέλος πρότεινε μία κυβέρνηση εθνικής
ενότητας «με την συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεων
που δηλώνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον ευρωπαϊκό τους
προσανατολισμό, ανεξάρτητα από τη στάση τους απέναντι στο
μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση».
Η δυνατότητα για μία τέτοια κυβέρνηση, όπως είπε, θα πρέπει να
διερευνηθεί σε μία κοινή προγραμματική βάση και το ΠΑΣΟΚ θα
προτείνει ένα πλαίσιο που επιτρέπει (α) η χώρα να έχει πολιτική
σταθερότητα και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό (β) «να
δοκιμαστούν επιτέλους στην πράξη όλες εκείνες οι απόψεις που
βασίζονται στην υπόθεση πως μπορεί το μνημόνιο να χαλαρώσει».
Η τελευταία αυτή αναφορά του κ. Βενιζέλου εκτιμάται ότι αφήνει
ανοιχτό στο «να δοκιμαστούν επιτέλους στην πράξη» οι προτάσεις
εκείνες που αφορούν σε επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου (ΝΔ)
ή απαγκίστρωση από αυτό (ΔΗΜΑΡ).

Κυβέρνηση της Αριστεράς
Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρότασή
του για κυβέρνηση της Αριστεράς, προαναγγέλλοντας πως θα κινηθεί
στην κατεύθυνση αυτή.
Η πρότασή μας, είπε ο κ. Τσίπρας, σκόρπισε ελπίδα στον λαό και
διαβεβαίωσε ότι θα τηρήσει τη λαϊκή εντολή και θα προσπαθήσει να
σχηματιστεί κυβέρνηση που θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση
και θα ακυρώσει το μνημόνιο. Από αύριο, είπε ο επικεφαλής του
ΣΥΡΙΖΑ, θα επιδιώξουμε συνεννόηση με τις δυνάμεις της αριστεράς
για να υπάρξουν εξελίξεις σε προοδευτική κατεύθυνση.
Το ΚΚΕ από την πλευρά του, διά της Αλέκας Παπαρήγα, πάντως,
απέρριψε εκ νέου την πρόταση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας: Παραμένουμε στο όχι στη συνεργασία»
είπε η κυρία Παπαρήγα.
Ο Πάνος Καμμένος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ξεκαθάρισε ότι ισχύει
το «ούτε νεκρός» για συνεργασία με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ (έκανε
όμως άνοιγμα σε μεμονωμένους βουλευτές), ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ
είπε ότι είναι ένα κόμμα με το οποίο έχουν «μία κοινή θέση όσον
αφορά τα οικονομικά» αλλά διαφωνούν κάθετα σε θέματα εθνικά και
σε αυτό της μετανάστευσης.
Κληθείς να απαντήσει εάν θα συμφωνούσε σε κυβέρνηση
τεχνοκρατών, σημείωσε ότι «οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον
ελληνικό λαό, τους τεχνοκράτες τους διορίζουν οι τραπεζίτες». Ο
ίδιος πρότεινε τη συγκρότηση «κυβέρνησης εθνικού σκοπού» στη
βάση των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Ο Φώτης Κουβέλης ξεκαθάρισε πως η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα
συμβάλει «στη συνέχιση των πολιτικών που εξαθλιώνουν τον λαό και
την κοινωνία και δεν θα δώσει δημοκρατικό αριστερό άλλοθι σε μια
τέτοια πολιτική».
Θα κινηθούμε με βάση τις προγραμματικές και προεκλογικές μας
δεσμεύσεις, με άξονα την απαγκίστρωση από το μνημόνιο και το
σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας» δήλωσε ο πρόεδρος
της Δημοκρατικής Αριστεράς.
Πηγή:Newsroom ΔΟΛ

Τι προβλέπει
το Σύνταγμα
για τις
διευρευνητικές
εντολές
σχηματισμού
κυβέρνησης
Κυριακή, 06 Μαΐου, 2012
Έντεκα
κρίσιμες
ημέρες,
μέσα στις οποίες θα κριθεί
η δυνατότητα σχηματισμού
κυβέρνησης, απομένουν μέχρι
τη σύγκληση της νέας Βουλής
καθώς η 17η Μαϊου έχει ορισθεί
με το Προεδρικό Διάταγμα που
έχει υπογραφεί ως η ημέρα
που θα πρέπει να συγκληθεί
η νέα Βουλή. Το Σύνταγμα
προβλέπει τη διαδικασία των
διερευνητικών εντολών στα
τρία πρώτα κόμματα και με
διαφορά τριών ημερών για κάθε
διερευνητική εντολή.
Το αποτέλεσμα των βουλευτικών
εκλογών
δεν
ανέδειξε
αυτοδύναμη κυβέρνηση ώστε
να έχει εφαρμογή η διάταξη του
άρθρου 37 παράγραφος 2 του
Συντάγματος σύμφωνα με την
οποία Πρωθυπουργός διορίζεται
ο αρχηγός του κόμματος το
οποίο διαθέτει στη Βουλή την
απόλυτη πλειοψηφία των εδρών
και συνεπώς ενεργοποιείται η
διαδικασία των διερευνητικών
εντολών.
Σύμφωνα με όσα ορίζει η
παράγραφος 2 του άρθρου 37,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα πρέπει να δώσει στον
αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας
Αντώνη Σαμαρά, ως τον
αρχηγό του κόμματος που
διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία,
διερευνητική εντολή για να
διακριβωθεί
η
δυνατότητα
σχηματισμού Κυβέρνησης που
να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη
της Βουλής. Ο κ. Σαμαράς, αν
δεν επιλέξει να επιστρέψει τη
διερευνητική εντολή, έχει τρεις
ημέρες περιθώριο να επιδιώξει
συνεργασία με άλλο ή άλλα
κόμματα ώστε να επιτευχθεί
πλειοψηφία τουλάχιστον 151
εδρών.
Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η
δυνατότητα,
ο
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας
παρέχει
διερευνητική
εντολή
στον

Ο Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
και η εταιρεία Watson Goepel Maledy εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ελληνική παροικία
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
1700-1075 West Georgia St
Vancouver, British Colombia
Canada V6E 3C9
www.wgmlaw.com

αρχηγό του δεύτερου σε
κοινοβουλευτική
δύναμη
κόμματος,
εν
προκειμένω
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα έχει
επίσης τρεις ημέρες περιθώριο
να διερευνήσει αν υπάρχει
δυνατότητα
σχηματισμού
κυβέρνησης.
Εάν δεν τελεσφορήσει η
προσπάθεια του κ. Τσίπρα για
το σχηματισμό κυβέρνησης, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει
διερευνητική εντολή στον αρχηγό
του τρίτου σε κοινοβουλευτική
δύναμη
κόμματος,
δηλαδή
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Ευάγγελο Βενιζέλο που επίσης
μέσα σε τρεις ημέρες θα πρέπει
να διακριβώσει αν εκείνος έχει
τη δυνατότητα σχηματισμού
κυβέρνησης
Το Σύνταγμα ορίζει ότι αν
οι διερευνητικές εντολές δεν
τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα πρέπει
να καλέσει τους αρχηγούς
των κομμάτων και, αν και
τότε επιβεβαιωθεί η αδυναμία
σχηματισμού
Κυβέρνησης
που να έχει την εμπιστοσύνη
της Βουλής, επιδιώκει το
σχηματισμό Κυβέρνησης από
όλα τα κόμματα της Βουλής για

Phone: 604-688-1301
Direct Line:604-609-3062
Fax: 604-688-8193
amaragos@wgmlaw.com

τη διενέργεια εκλογών και σε
περίπτωση αποτυχίας αναθέτει
στον Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας ή του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου το σχηματισμό
κυβέρνησης, όσο το δυνατό
ευρύτερης αποδοχής, για να
διενεργήσει εκλογές και διαλύει
τη Βουλή.
Τι γίνεται αν τελικά η χώρα
οδηγηθεί και πάλι σε εκλογές;
Το Σύνταγμα (άρθρο 54)
ορίζει ότι αν γίνουν άμεσα
βουλευτικές
εκλογές,
και
πάντως αν αυτές διεξαχθούν
μετά την 31η Μαϊου, τότε θα
πρέπει να διενεργηθούν με
βάση την τελευταία απογραφή,
δηλαδή την απογραφή που έγινε
μόλις ένα χρόνο πριν και θα
πρέπει να δημοσιευθεί μέχρι το
τέλος Μαϊου. Τα αποτελέσματα
της τελευταίας απογραφής
εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε
ανακατανομή των εδρών που
αντιστοιχούν στις εκλογικές
περιφέρειες. Να σημειωθεί
ότι με βάση την εκλογική
νομοθεσία, αν γίνουν εκλογές
μέσα σε διάστημα μικρότερο
από τους 18 μήνες από τις
προηγούμενες
βουλευτικές
εκλογές, δεν απαιτείται σταυρός
προτίμησης.
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Baltimore’s Deputy Mayor Kaliope
Parthemos: a new administration
transforming a venerable city
(Contin. from page 1)

have a great port and lots of jobs
around our port; we still have a
great manufacturing base with
access to rail; we have the professionals in terms of finance, and
we have one of the great medical institutions in Johns Hopkins,
with a very big and growing biotech and biomedicine industry.
And our proximity to DC really
makes Baltimore such an asset.”
She concedes that the city population has declined slightly (less
so than other cities and a miracle
considering the urban flight that
has affected others) and, in fact,
Baltimore might be experiencing
a resurgence, not just in industry,
but in population.
“What is typically pegged, and
what most cities call the creative
class—our 18 to 34- year-olds—
have been our growing population,” she says. “Baltimore is
very much a college town—we
have Johns Hopkins, we have
the University of Maryland at
Baltimore, all the professional
schools--we do have young
people moving here. (Besides
school, they) have good financial
and professional opportunities
with the expansion and growth
of Under Armour (sports apparel and gear) competing with
the Nikes’ and Adidas’, we have
(financial firms like) Legg Mason
and Morgan Stanley, we have our
energy companies. But we also
want the empty nesters, because
they want the urban environment, they want the arts and culture, and are the best population
to get because they are not using
city services: they don’t have
kids in school and they’re usually
in condominium complexes that
don’t require that many city services. So it’s really the creative
class and the empty nesters and
the immigrants.”
In her inaugural, the mayor announced a “Grow Baltimore”
strategy of boosting the city’s
population by at least 10,000 residents through a “Vacants to Value” housing and neighborhood
revitalization and other initiatives, and as the city’s economic
and development czar Parthemos
is in the thick of making that happen.
The new administration made
a splash when it brought Grand
Prix racing to Baltimore with its
inaugural Baltimore Grand Prix
Indy Car and American Le Mans
Series race this past September
around a temporary circuit in the
Inner Harbor.
And it’s transforming the landscape big-time with its $238-million Uplands Visionaries real
estate development sprouting on
731 acres in southwest Baltimore
that will eventually add 1,100
single family homes, townhouses
and rentals to the city tax base
and restore a prime area of Baltimore. It will be perfect for the
young professionals and empty
nesters with its walking trails,
parks, shops, community rooms,
exercise facilities, unlimited
bandwith using fiber optics,and
access to downtown Baltimore
and major corridors like I-95 and
I-695 and an east-west transit
line called Red Line Metro.

Another is a partnership of the
mayor with University of Maryland President Dr. Jay A. Perman on a Westside Task Force to
promote development downtown
in west Baltimore, which has all
the professional schools and a
theater row, but also plenty of urban blight and city-owned vacant
properties. “We’re coming up
with a plan to spur development
and turn the city-owned property
into occupied property, as well as
to make renovations to Lexington
Market and improve our public
markets,” says Parthemos. Part
of that is a Get Fresh Lexington
initiative to increase availability
of healthy food at Lexington and
make it a model for the city’s six
public markets.
A longstanding player in efforts
to revitalize the city has been
John Paterakis of H&S Bakery,
who has resurrected the old seaport into the dazzling Inner Harbor, and is currently developing
a Harbor Point site that will add
over 1 million square feet of new
office space, 73,000 square feet
of retail space, 270 condominium units, 346 rental apartments,
a 260-room hotel and parking for
3,000 vehicles.
“What he’s done over there has
transformed the city,” she says.
“It’s an amazing story.”
Also on the Greek front,
Parthemos said she was meeting
with people from her old neighborhood in Greektown, as well
as AHEPA, to plan a Hellenic
Museum for the city “because
the generation from the war is
dying, and we haven’t done a
very good job of preserving our
history.” She feels guilty she
didn’t listen enough to her yiayia
“when she would talk and tell
stories and I really regret that. As
a community, we haven’t done a
very good job of telling our story
amongst each other, let alone the
broader community—of what the
Greeks had to endure in Greece,
why they came here, who we are
here.”
She herself started as a girl from
Greektown “where you literally
kept your door open and if you
were outside past a certain time
the lady down the street would
yell at you and threaten to call
your mother.” She attended St.
Nicholas Church with her parents
Constantine and Angelika (“my
mother is one of seven children,
so I have twenty first cousins”)
and with her sisters Tasia, Rita
and Antonia. Tasia now manages
a medical building company;
Rita is a real estate broker; and
Antonia manages a restaurant in
Harbor East.
Kaliope, the second oldest, put
herself through college, worked
with the Baltimore City Department of Social Services in the
foster care division, went back
to get her law degree and got a
piece of advice from Judge C.
Themelis when she clerked for
him.
“You belong in the courtroom
and you belong as an advocate,”
he told her. “Don’t be one of
those who talks about how things
should be done, but has never
actually worked it and lived it.
You know the people. You under-

stand the people. Go fight for the
people.”
She worked as a public defender
for five years (and managed her
friend Rawlings-Blake’s successful campaign run for City
Council in ‘95) and was about
to open her own law practice in
2007 when her friend became
president of the City Council
and asked Parthemos to help organize her staff. “She told me I
can come on board, set up the office, at least get through the election, stay for a year, and by that
point the office would be really
up and running,” says Parthemos,
and then, presumably, she would
return to private practice. “Of
course,” she says, “I never saw
my office again.”

The mayor does dance Greek,
and Parthemos says she has been
to “every festival, every Greek
Independence Day parade; she’s
very well known in the Greek
community. Actually the highest
percentage of votes in the election for mayor in September 2011
was in the Greektown neighborhood. She got 78 percent of the
vote and that was the highest in
any neighborhood.”
The mayor, and the job, helped
Parthemos get through a diagnosis of breast cancer in 2010 and
the subsequent rigors of treatment, including four surgeries,
before she was declared cancerfree this past February. “The
story got in the papers and next
morning (the mayor) had ten
resumes on her desk and she’s
like, ‘Can you please tell people
you’re not dying?’”

The two friends now have busy
schedules (Parthemos works
most evenings and weekends)
and rarely have down time together: and when they talk it’s
about business. But she says “it’s
nice to work with somebody that
you trust,and she knows I would
never make any decision to put
her or the city in harm’s way.
She’s a very, very good person
who does public service not because she has the ego of a politician, but because it’s in her heart
of hearts.”
The friendship that started in
school, and the partnership fostered in public service, are both
going strong and Baltimore
seems to be the winner.
Πηγή: NEO Magazine

CUNY TV Producer and host Despina A. Teodorescu-Maris won an Emmy
Award on Sunday, April 1, 2012, at the New York Emmy® Awards Gala
held in NYC. Teodorescu-Maris is a Greek-American who was awarded
for Best Community/Public Service (PSA) Campaign, “That’s Me. That’s
CUNY.” The spot features Liliete Lopez, a Nicaraguan immigrant, whose
disability drives her desire to be a leader. The campaign promotes the benefits of going to college and pursuing a good education.
NEOMagazine

Ministry of Finance

Government action gives B.C.
families and seniors a break
May 3, 2012
VICTORIA - First-time home buyers can receive a cheque for up to $10,000 to help
with the cost of buying a newly built home, and seniors who need permanent home
renovations, to help them stay in their homes longer, will be assisted with the cost of
those renovations through legislation introduced today by Finance Minister Kevin
Falcon.
Bill 45, the Income Tax Amendment Act, 2012, introduces legislation for the B.C.
First-Time New Home Buyers’ Bonus and the B.C. Seniors’ Home Renovation Tax
Credit announced in Budget 2012.
First-time buyers of newly built homes may be eligible to receive the B.C. First-Time
New Home Buyers’ Bonus of up to $10,000 - giving families a break, while supporting the new-home construction sector. Individuals must apply for the bonus through
the B.C. government. Bonus payments will be sent out as cheques in the mail.
A new B.C. Seniors’ Home Renovation Tax Credit of up to $1,000 annually will be
available to help with the cost of permanent home renovations that provide British
Columbians aged 65 and over with increased independence, allowing them the flexibility to remain in their own homes longer. It will be available to individuals who
incur eligible expenditures on or after April 1, 2012.
The credit can be claimed by seniors, whether they own their home or rent, and by individuals who share a home with a senior, when individuals file their personal income
tax returns for 2012, and future years.
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Ο Ελληνικός Λαός μίλησε Προφυλακιστέα η σύζυγος του Άκη
ΝΔ 19,05% και 109 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,67% και 51 έδρες,
ΠΑΣΟΚ 13,30% και 41 έδρες, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
10,55% και 33 έδρες, ΚΚΕ 8,44% και 26 έδρες, ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ 6,95% και 21 έδρες και ΔΗΜΑΡ 6,09% και 19 έδρες.
Εκτός Βουλής μένουν τα κόμματα: ΛΑΟΣ με ποσοστό 2,89%,
Οικολόγοι Πράσινοι με ποσοστό 2,91% και Δημοκρατική
Συμμαχία με ποσοστό 2,59%. Η αποχή ανήλθε κοντά στο 40%.
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012 Αντώνης Ανακέφαλος
Πρώτα τον αγνόησαν, μετά
τον κορόιδεψαν, μετά τον
πολέμησαν, και μετά εκείνος
τους νίκησε
Η ΛΑΙΚΗ ΟΡΓΗ με την
πανσέληνο πάνω από την κάλπη
αποτυπώθηκε στο ψηφοδέλτιο
με την γενική και καθολική
καταδίκη των κυβερνητικών
δυνάμεων και έβαλε τέλος εποχής
για το πολιτικό σύστηµα της
Μεταπολίτευσης. Τα εκλογικά
αποτελέσματα
καταγράφουν
επίσης και τη μεγάλη ήττα του
εργατικού και λαϊκού κινήματος,
δηλαδή τη μεγάλη ήττα του ΚΚΕ.
τέλος εποχής για το πολιτικό
σύστηµα της Μεταπολίτευσης
Για πρώτη φορά η Βουλή θα
απαρτίζεται από τουλάχιστον
επτά κόμματα
Ο Παπούλιας ξεκινά τις
διερευνητικές
Σήμερα
αναμένεται
να
παραδώσει ο αρμόδιος υπουργός
Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης
το εκλογικό αποτέλεσμα στον
απερχόμενο πρόεδρο της Βουλής
Φίλιππο Πετσάλνικο ο οποίος θα
το παραδώσει στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Ο οποίος θα ξεκινήσει αμέσως
τη διαδικασία των διερευνητικών
εντολών,
καλώντας
στο
Προεδρικό Μέγαρο τον κ.
Σαμαρά για να αξιοποιήσει το
δικό του τριήμερο.
Εάν οι προσπάθειές του δεν
τελεσφορήσουν,
η
εντολή
θα δοθεί στον αρχηγό της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης
Αλέξη Τσίπρα και, στη συνέχεια,
στον πρόεδρο του τρίτου
κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, Ευ.
Βενιζέλο.
Η δήλωση κ.Αντώνη. Σαμαρά
«Ζήτησα ισχυρή εντολή.
Ο λαός αποφάσισε διαφορετικά.
Σέβομαι το μήνυμά του…
Το
σημερινό
αποτέλεσμα
εκφράζει την απογοήτευση του
Ελληνικού λαού για τα αδιέξοδα
της οικονομικής πολιτικής που
εξάντλησε τα όρια της αντοχής
του, μια που δεν περιελάμβανε τις
αναγκαίες πολιτικές Ανάπτυξης.
Αυτό για το οποίο εξ αρχής
επιμέναμε, μέσα κι έξω από την
Ελλάδα. Κι εξακολουθούμε να
επιμένουμε.
Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία
αναδεικνύεται πρώτο κόμμα,
αυξάνει τις ευθύνες της, μια που
πλέον αποτελεί το μόνο πυλώνα
πολιτικής σταθερότητας στην
Ελλάδα.
Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε

την
ευθύνη
σχηματισμού
κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας,
με δύο αποκλειστικές επιδιώξεις:
Την παραμονή στο ευρώ και
την τροποποίηση πολιτικών του
Μνημονίου, ώστε να υπάρξει
Ανάπτυξη και ανακούφιση της
κοινωνίας.
Σήμερα καταθέτω αυτή την
ανοικτή πρόταση προς όλες
τις δυνάμεις που δέχονται την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
και την ανάγκη αλλαγής της
οικονομικής πολιτικής.
Κατανοώ
την
οργή
του
κόσμου, αλλά η Παράταξή
μας δεν θα αφήσει την Ελλάδα
ακυβέρνητη».
Η δήλωση του κ.Τσίπρα
«Το
εκλογικό
αποτέλεσμα,
παρότι φαίνεται ότι δεν το έχουν
καταλάβει ούτε ο κ. Βενιζέλος,
ούτε ο κ. Σαμαράς, αποτελεί ένα
ισχυρό μήνυμα ανατροπής τόσο
στην Ελλάδα όσο και σε όλη την
Ευρώπη.
Πρόκειται για ένα μήνυμα
ειρηνικής επανάστασης. Οι λαοί
της Ευρώπης δεν μπορούν να
συμβιβαστούν με τα μνημόνια
της βαρβαρότητας, δεν μπορούν
να νομιμοποιήσουν ένα μέλλον
αναξιοπρέπειας.
Η ευρωπαϊκή ηγεσία και κυρίως
η κυρία Μέρκελ οφείλει να
κατανοήσει ότι η πολιτική της,
η πολιτική της λιτότητας έχει
υποστεί μια συντριπτική ήττα.
Ο ελληνικός λαός με την ψήφο
του δίνει εντολή να ξημερώσει
μια καινούργια μέρα στην
πατρίδα μας, χωρίς μνημόνια
βάρβαρων μέτρων, αλλά με
αλληλεγγύη και δικαιοσύνη σε
έναν ούτως ή άλλως δύσκολο
δρόμο προς την έξοδο από την
κρίση.
Ο ελληνικός λαός με την ψήφο
του δίνει εντολή να πορευτούμε
με στόχο τη δημοκρατική και
πολιτισμική αναγέννηση της
πατρίδας μας, με στόχο μια νέα
Ελλάδα της αλληλεγγύης, της
δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας.
Τα κόμματα που υπέγραψαν τα
μνημόνια ερήμην του ελληνικού
λαού αποτελούν πλέον μειοψηφία
στον ελληνικό λαό. Οι υπογραφές
τους απονομιμοποιήθηκαν από
τη λαϊκή ετυμηγορία. Όσο κι αν
μιλούν για εθνική σωτηρία, ο
λαός μας πλέον κατανοεί και το
απέδειξε στις κάλπες ότι η εθνική
σωτηρία δεν περνάει μέσα από
τα μνημόνια.
Αν τελικά κατορθώσουν τα
δυο κόμματα του μνημονίου

Τσοχατζόπουλου
Παρασκευή, 27 Απριλίου, 2012

Αρνείται την κατηγορία, που
τη βαραίνει σε σχέση με τις
δραστηριότητες του συζύγου
της, Άκη Τσοχατζόπουλου, η
Βίκυ Σταμάτη, που πήρε τον
δρόμο για τη φυλακή, ύστερα
από την ομόφωνη απόφαση,
για προφυλάκισή της, ανακριτή
και εισαγγελέα.
Στο απολογητικό υπόμνημα,
που παρέδωσε στον ανακριτή,
επισημαίνει ότι ουδέποτε είχε συνεργαστεί η συναλλαγεί με offshore εταιρείες, πλην της Νobilis, από
την οποία αγόρασε το ακίνητο στην Ακρόπολη και τονίζει ότι ουδέποτε περιήλθε σε γνώση της κάτι
επιλήψιμο.
«Πιστεύω ότι αποτελεί κοινό τόπο και δίδαγμα της κοινής πείρας ότι μια γυναίκα, όπως εγώ με την
όποια παιδεία και αγωγή μου, γνωρίζοντας έναν άνδρα σαν τον σύζυγό μου, στη θέση που βρισκόταν,
τη διαδρομή που είχε, τη γοητεία που ασκούσε στη δική μου σκέψη και ψυχή, το τελευταίο που θα
ενδιαφερόταν, θα ήταν οι λεπτομέρειες των πολιτικών δράσεων και αποφάσεών του, ή οτιδήποτε άλλο
θα σχετιζόταν με την επαγγελματική - πολιτική του δράση.
Ήμουν ένας πιστός, αφοσιωμένος άνθρωπος στον σύντροφο της ζωής μου και στο παιδί μου
ανεξαρτήτως οιουδήποτε κόστους και τιμήματος» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της η κ.
Σταμάτη.
Ο αδελφός της Π. Σταμάτης αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή του περιοριστικού όρου της
εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

στη Βουλή να έχουν οριακή
πλειοψηφία, αυτό θα οφείλεται
σε έναν εκλογικό νόμο που
νοθεύει κατάφωρα τη λαϊκή
βούληση
και
παραβιάζει
τη συνταγματική αρχή της
ισοτιμίας της ψήφου.

επιδιώξουμε
συνεννόηση
πρωτίστως με τις δυνάμεις
της αριστεράς προκειμένου να
εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα
να
έχουμε
εξελίξεις
σε
προοδευτική κατεύθυνση για το
λαό και για τον τόπο.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω κάθε
Ελληνίδα και κάθε Έλληνα,
είτε μας τίμησε με την επιλογή
του είτε όχι, ότι έχουμε πλήρη
επίγνωση των δυσκολιών που
περνά ο τόπος, πλήρη επίγνωση
της μεγάλης ευθύνης που μας
αναθέτει ένα πολύ μεγάλο
μέρος του εκλογικού σώματος
με την ψήφο του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες
κάθε ηλικίας που για πρώτη
φορά βρέθηκαν στην κάλπη του
ΣΥΡΙΖΑ. Τους διαβεβαιώνω
ότι ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι
που θα είναι νικηφόρο για τον
ελληνικό λαό, μια μακρά πορεία
για την αποκατάσταση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, μια
νικηφόρα πορεία δικαίωσης. Θα
επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε
μια στέρεη σχέση μαζί τους.
Την εμπιστοσύνη τους την
εκλαμβάνουμε και ως εντολή
να προχωρήσουμε μαζί, να μην
αποφασίζουμε ερήμην τους.
Την εμπιστοσύνη τους την
εκλαμβάνουμε ως εντολή και
για δική μας ανασυγκρότηση,

Κατανοούμε απολύτως ότι
η μεγάλη μας άνοδος δεν
αποτελεί επιβράβευση ενός
κόμματος ή ενός προσώπου,
αλλά
επιβράβευσης
μιας
πρότασης. Της πρότασής μας
για κυβέρνηση της αριστεράς
που με τη στήριξη του λαού
θα ακυρώσει το μνημόνιο
και
θα
ανατρέψει
την
προδιαγεγραμμένη πορεία του
λαού μας προς τη δυστυχία.
Αυτή η πρόταση είναι που
σκόρπισε ελπίδα, αυτή η
πρόταση είναι που κατάφερε
να κατακτήσει μια σχετική
πλειοψηφία μέσα στο λαό
μας. Γι’ αυτό και μόνη μας
δέσμευση τούτη την ώρα είναι
να τιμήσουμε την εντολή που
μας δίνει ο λαός να κάνουμε
ό,τι περνάει από το χέρι μας
ώστε να αποκτήσει ο τόπος
κυβέρνηση που θα καταγγείλει
τη δανειακή σύμβαση της
υποτέλειας και θα ακυρώσει το
μνημόνιο της χρεοκοπίας.
Από

αύριο

κιόλας

θα

για τη δική μας επανίδρυση
στην
κατεύθυνση
μιας
μεγάλης μαζικής λαϊκής και
δημοκρατικής παράταξης της
αριστεράς.
Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω
τους χιλιάδες φίλους μας που
έδωσαν έναν όμορφο αγώνα.
Καταλαβαίνω τη συγκίνησή τους
γιατί τη νιώθω κι εγώ. Κατανοώ
και
τους
πανηγυρισμούς
τους. Πρέπει όμως γρήγορα;
Να συνειδητοποιήσουμε ότι
κερδίσαμε μια μάχη, αλλά όχι
τον πόλεμο. Από αύριο κιόλας
συνεχίζουμε με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση
την
πάλη
μας δίπλα στην κοινωνία που
υποφέρει για να προσπαθήσουμε
να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα
προβλήματα, για να στηρίξουμε
όσους δεν έχουν φωνή, όσους
δεν έχουν δύναμη, όσους
έχουν περισσότερο ανάγκη
την αλληλεγγύη μας, για να
ανοίξουμε δρόμους ελπίδας και
αισιοδοξίας για το λαό μας.»

Ο πρόεδρος
της Βουλής
έχασε την
έδρα από τους
Ανεξάρτητους
Έλληνες
Έχασε την έδρα της
Καστοριάς και ο πρόεδρος
της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος. Βουλευτής αναδεικνύεται
ο Σίμος Κουμπάνης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
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Δεματάκια με πράσο
Υλικά

Κοτόπουλο με μπράντι
Χρύσανθος Καραμολέγκος Χρύσανθος
Υλικά για 6-8 άτομα
2.250 γρ. κοτόπουλο, κομμένο σε μερίδες
1 φλ. ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσι,
ψιλοκομμένες
1 φλ. ελιές πράσινες, χωρίς κουκούτσι,
ψιλοκομμένες
Για τη μαρινάδα
3 λεμόνια σε φέτες,
ακέρωτα
6 σαλότ (λευκό
κρεμμύδι) σε φέτες
1 φλ. έ.π.
ελαιόλαδο
2/3 φλ. μπράντι
12 κλωναράκια
θυμαριού
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 πρέζα πιπέρι καγιέν (κόκκινο καυτερό)
Εκτέλεση
Ρίχνουμε σε ένα μπολ τα υλικά της μαρινάδας
και το κοτόπουλο, ανακατεύουμε, σκεπάζουμε
με διάφανη μεμβράνη και το αφήνουμε όλο το
βράδυ στο ψυγείο.
Την επομένη βάζουμε σε ένα ταψάκι το
κοτόπουλο μαζί με τη μαρινάδα και ψήνουμε
στη μεσαία θερμοκρασία του γκριλ για
περίπου 10-12 λεπτά από κάθε πλευρά.
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος αλείφουμε
το κοτόπουλο με τη μαρινάδα του με ένα
πινέλο. Μόλις ψηθεί, το μεταφέρουμε σε
πιατέλα. Την υπόλοιπη μαρινάδα τη βράζουμε
σε κατσαρολάκι ώστε να συμπυκνωθεί και να
γίνει μια δεμένη σάλτσα.

Πηγή:Real News.gr

Σερβίρουμε το κοτόπουλο, στο πλάι τις ελιές
και περιχύνουμε με τη σάλτσα.

Πένες με μοσχαράκι κρασάτο και πιπεριές Φλωρίνης
Yλικά για 4 άτομα
500 γρ. πένες
½ φλ. έ.π. ελαιόλαδο
700 γρ. μοσχάρι (κατά προτίμηση ελιά ή ποντίκι), σε κυβάκια
6 πιπεριές Φλωρίνης, φρέσκες, κομμένες σε καρέ
1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο
1 κ.γ. θυμάρι, ξερό
1 κ.γ. κοφτή πάπρικα, γλυκιά
1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
1 κ.γ. ζάχαρη
1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ
3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
κεφαλοτύρι, τριμμένο, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
Σε κατσαρόλα ή σε φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι και
σοτάρουμε το κρέας, μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές,
μαζί με τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Ρίχνουμε το θυμάρι και την
πάπρικα, ανακατεύουμε καλά και σβήνουμε με το κρασί.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τη ζάχαρη, την ντομάτα,
το σκόρδο, αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε και σκεπάζουμε
με το καπάκι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό
να βράσει μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας, για περίπου 35-40
λεπτά.
Σε άλλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει
βράζουμε τις πένες, μέχρι να γίνουν al dente. Τις στραγγίζουμε,
τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας, προσθέτουμε το
κεφαλοτύρι, ανακατεύουμε καλά, μέχρι να λιώσει και να
μαστιχώσει το τυρί, και σερβίρουμε.
Tip
Ολα τα είδη κρέατος είναι ευπρόσδεκτα σε αυτή τη συνταγή:
ψαρονέφρι, ένα χοιρινό φούρνου που περίσσεψε, κοτόπουλο,
γαλοπούλα ή και λουκάνικο.

2012/4/3 Demetris JY <demetrisjy@yahoo.ca>

Για το φύλλο
1 πακέτο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
λίγο αλάτι ή λίγο τριμμένο τυρί, πικάντικο
½ ποτήρι του νερού έ.π. ελαιόλαδο
½ ποτήρι του νερού λευκό ξηρό κρασί
1 πρέζα ζάχαρη
Για τη γέμιση
2 κιλά πράσο, μόνο
άσπρο μέρος,
κομμένα σε ροδέλες
1 λίτρο γάλα
1 κρεμμύδι ξερό,
τριμμένο
½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
3 αβγά, ελαφρώς χτυπημένα
700 γραμμ. φέτα, χοντροκομμένη
φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λευκό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΧΕΠΑ
ΚΑΝΑΔΑ -3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Η Μεγαλύτερη Ελληνική Οργάνωση της Διασποράς
ΑΧΕΠΑ-Ελληνο-Αμερικανική
Εκπαιδευτική
&
Προοδευτική Οργάνωση, Πρωτοπόρος στο
Πρόγραμμα:
“Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...”

“The Diaspora to the Rescue in Greece ...”
το

Εκτέλεση
Φύλλο: Σε μια λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, το
αλάτι ή το τυρί και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε
το λάδι, το κρασί, τη ζάχαρη και ζυμώνουμε
ώσπου να έχουμε μια μαλακή ζύμη. Χωρίζουμε
τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια.
Γέμιση: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε
χαμηλή φωτιά το γάλα μαζί με το πράσο και
το κρεμμύδι. Το αφήνουμε ώσπου να πιει
όλο το γάλα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και
αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. Σε μια λεκάνη
ανακατεύουμε τη φέτα, τα αβγά και τον μαϊντανό
και τα ενσωματώνουμε στην κατσαρόλα.
Πασπαλίζουμε με αρκετό λευκό πιπέρι και
ανακατεύουμε.
Σύνθεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
170° C. Ανοίγουμε το φύλλο και το κόβουμε σε
τετράγωνα κομμάτια. Βάζουμε από 2 κ.σ. γέμιση
σε κάθε κομμάτι και το διπλώνουμε σε πακετάκι.
Λαδώνουμε ένα ταψί, απλώνουμε τα πιτάκια και
τα ψήνουμε για 25-30 λεπτά.

Ριζότο με αγριόχορτα
Βασίλης Καλλίδης

Υλικά για 6 άτομα
1 κιλό αγριόχορτα (καυκαλήθρες, αγκιναράκια,
πικραλίδες,
ζοχούς,
παπούλες,
μυρώνια,
παπαρούνες,
βρούβες),
πλυμένα
και
χοντροκομμένα
1 κρεμμύδι ξερό, μεγάλο, ψιλοκομμένο
4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, σε ροδέλες
12 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
1½ φλ. ρύζι αρμπόριο
½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
½ ματσάκι μάραθο ή άνηθο, ψιλοκομμένο
½ ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
7 φλ. νερό, ζεστό
ξύσμα από 1 πορτοκάλι, ακέρωτο
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι και
σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά όλα τα κρεμμύδια.
Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε έως ότου
καλυφθεί με το λάδι και γυαλίσει. Ρίχνουμε τα
χόρτα, τα φέρνουμε δυο βόλτες και σβήνουμε με το
κρασί. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε
2 φλιτζάνια νερό, αλάτι και πιπέρι, χαμηλώνουμε
τη φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη
κουτάλα.
Αφού πιει το ρύζι την πρώτη δόση νερού και
αρχίζει να φουσκώνει, προσθέτουμε και άλλα
2 φλιτζάνια νερό. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα
απαλά, πάντα σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε το
υπόλοιπο νερό και αφήνουμε το ριζότο πάνω στη
φωτιά, να πάρει άλλη μια βράση, μέχρι να πιει τα
υγρά του και να χυλώσει. Ρίχνουμε τον μαϊντανό,
τον μάραθο και το ξύσμα του πορτοκαλιού.
Ανακατεύουμε απαλά και το μεταφέρουμε σε
πιατέλα.
Ραντίζουμε το ριζότο με το υπόλοιπο ελαιόλαδο
και σερβίρουμε αμέσως.

Εκ μέρους του Προέδρου της ΑΧΕΠΑ ΚΑΝΑΔΑ,
Εντιμ. Γεωργίου Βάσσιλα, σας πληροφορούμε μετά
χαράς ότι αφίχθει σήμερα στη Ελλάδα, ώς μέλος της
αποστολής της Ύπατης Ηγεσίας της ΑΧΕΠΑ, με
επικεφαλής τον Δρ Ιωάννη Γροσσομανίδη Jr. Ύπατο
Πρόεδρο
της Παγκόσμιας αυτής Μεγαλύτερης
Οργάνωσης της Ομογένειάς μας, στα πλαίσια της
εφαρμογής του ανωτέρω σημαντικού προγράμματος.
Αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής των ΑΧΕΠΑΝς
στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” Αθηνών το πρωϊ της
Τρίτης, έλαβαν μέρος σε ειδική συνάντηση διεργασίας,
όπου τους υποδέχθηκε ο Εξωχ. Προθυπουργός της
Ελλάδος Λουκάς Παπαδήμος, παρουσία και του Εξοχ.
Υφυπουργού
Αποδήμου Ελληνισμού Δημητρίου
Δόλλη, τους οποίους και ενημέρωσαν για τη συμμετοχή
και πρωτοβουλία της ΑΧΕΠΑ στην εφαρμογή του
πρόγραμματος έκτακτης βοήθειας, ανακούφησης
και ηθικής συμπαράστασης προς τον Ελληνισμό της
Μητέρας Πατρίδος μας
Η μεγίστης σημασίας αυτή δραστηριότητα της ΑΧΕΠΑ
ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ, έτυχε σημαντικής προβολής από τα
ΕΜΜΕ της Γενέτειρας, ιδιαίτερα δε του προγράμματος
Τηλεόρασης της ΕΡΤ. Κατωτέρω, ο σύνδεσμος [ίδε
παρουσίαση από τa 5.44 λεπτά] παραγωγής και
προβολής του προγράμματος της ΕΡΤ στηνΑγγλική
Γλώσσα, σχετικά με την ανωτέρω σπουδαιότατη
επίσκεψη της ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα:

AHEPA Fund Raising surpasses
$125, 000 towards Greek Relief!
Listed below are the top 20 Donors to the Greek Relief
efforts. Supreme President Dr. John Grossomanides expressed his personal gratitude to all the chapters and individuals who have donated to this cause. We have many
additional donors who will also be recognized when the
program comes to a close, but for now, the President
wanted to salute the top 20. He encourages all chapters
to send in much needed funds.
The money donated purchases food stuff for needy families in Greece. Each food box supplies a family of 4
for 20 days. AHEPA is also assisting the IOCC with the
shipment/delivery of medical supplies and funds for that
are also being requested. Please make sure your chapter
is playing an active role in assisting those in need.
AHEPA Chapter #153
153 21
5,292.00
AHEPA Mother Lodge Chapter #1 001 01
5,000.00
AHEPA Marathon Chapter #2 Foundation 002 03 5,000.00
AHEPA Washington Chapter #31
031 03 5,000.00
AHEPA 29 Charitable Foundation
029 16 5,000.00
James G. Tasios
600 28
5,000.00
AHEPADayton #113 Philanthropic Foundation113 11 3,000.00
AHEPA Mt.Hood Chapter #154
154 22 2,500.00
AHEPA Chapter #129
129 11 1,500.00
AHEPA Chapter #311
311 16 1,500.00
AHEPAAthletic Department
1,000.00
AHEPA Red Rose Chapter #71
071 04 1,000.00
AHEPA Chester Delco Chapter #79
79 04 1,000.00
AHEPA Calumet Chapter #157
157 12 1,000.00
AHEPA Gary Chapter #78
078 12 1,000.00
AHEPA Gary Chapter #78 Charity, Inc.
078 12 1,000.00
AHEPA Sunflower Chapter #372
372 15 1,000.00
AHEPA Dallas Chapter #20
020 16 1,000.00
AHEPA South Bay Chapter 426
426 20 1,000.00
AHEPA Oakland Chapter #171
171 21 1,000.00
To donate on line, visit the AHEPA web site at www.
ahepa.org, or mail your check made out to AHEPA Foundation, Inc. 1909 Q Street, NW., Suite 500. Washington,
DC 20009. Donate today!
Fraternally,
Basil N. Mossaidis
Executive Director
Order of AHEPA
1909 Q Street, NW. Suite 500
Washington, DC 20009
(202) 232-6300
www.ahepa.org
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inviting all participants into an
open dialogue concerning new
ideas for social change.

Happy Easter & Xristos Anesti !
The Board of Directors of the American Hellenic Council
wishes everyone and their families
a Happy Easter with joy and peace on Earth!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Russian Billionaire Filaret
Galchev Has Greek Citizenship

SANTORINI BIENNALE OF ARTS 2012
MEDIA RELEASE - FOR IMMEDIATE RELEASE - March 2012

Researcher and Professor of Cultural Economics and Cultural
Diplomacy Kikos Papadopulos
has great pleasure in announcing
the inaugural Santorini Biennale
of Arts, taking place between the
1st July and the 30th September
2012.
The Santorini Biennale of Arts
aims to support the exchange of
arts and experiences, whilst pursuing both a regional and international programme of cultural
collaboration. Determined by a
fundamental need to cultivate a
spirit of research, experimentation and excellence, the Biennale
will act as a catalyst for cultural
growth.

Eurocement Holding AG, Russia’s largest cement producer and
owner of a 10.1 percent stake in Holcim AG, said billionaire
chairman and main shareholder Filaret Galchev holds dual GreekRussian citizenship.
Galchev, 48, ranked 31st richest among Russian billionaires by
Forbes magazine with a fortune of $4.4 billion, is known as Filaretos Kaltsidis in Greece, Eurocement said in a statement.
If he qualifies and is profiled in the new Greek Rich List – that is
scheduled for release in early 2013 – he would currently be placed
at No.1 in front of Spiro Latsis and another possible new entry
Aristotelis Mistakides with a $2.8B fortune.
Kaltsidis’s Eurocement has capacity to produce as much as 38 million metric tons of cement currently and plans to expand capacity
to 50 million tons by 2015, the company said in its statement. Eurocement plans to spend $1 billion on the development of its ready
mix and aggregate businesses, it said.
Source: Greek Rich List

“Nostalgia today is a form of
reflection on the present, a way
of taking a position on it... It’s
a nostalgia not only for the past
that was but for the one that
could have been – in other words,
a nostalgia for the future.” - Viktor Misiano.
The 2012 theme, ‘The Past:
Memory and Nostalgia’, will
examine intrinsic experiences
and social relationships, inspired
by how humanity accumulates a
catalogue of our personal fabric
and how these collected manifestations shape the patterns of our
lives.
The mission of the Biennale is
to promote both emerging and
established artists through a
wide variety of disciplines; from
Drawing, Graphic Design, Illustration, Collage and Comics,
through Paper, Painting, Glass,
Sculpture and Ceramics, to Photography, Short Film, Video Art,
Installation and Industrial Design. This initiative supports an

infrastructure for a mélange of
the arts through a didactic and
experimental series of exhibits.
By means of an advanced framework of outreach activities the
Biennale seeks to cultivate the
emerging spirit of the island,

The Curatorial Team
Dimitra Bratika and Michalis
Vlavianos (Photography), Sara
Falanga (Glass Art and Graphic
Art), iLya (Comics), Rajesh Punj
(Sculpture and Installation), Alexa Kusber (Industrial Design),
Tracey Holt Walkden (Ceramics), Tomas Poblete (Collage),
Paola Gentili (Paper), Nicky Peacock (Illustration), Simon Tarrant
(Painting), Anneca York (Drawing) and Holly Bynoe (Video Art
and Short Film).
The open call for artist submissions is from 12 March through
19 May 2012.
For further information visit
www.santorinibiennale.gr

Prime Minister Harper ANNOUNCES CANADA’S
REPRESENTATIVE TO THE Diamond Jubilee
Trust
OTTAWA – Prime Minister Stephen Harper today announced the
appointment of the Right Honourable Jean Chrétien as Canada’s representative to The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust. Established to honour Her Majesty’s 60-year reign, the Diamond Jubilee
Trust will raise funds to support a variety of charitable initiatives
across the Commonwealth.
The Diamond Jubilee Trust is chaired by Sir John Major, former
Prime Minister of the United Kingdom, and will be managed by a
board of trustees. A Commonwealth Advisory Group is currently
being established and Mr. Chrétien will serve as the Canadian representative.
“Former Prime Minister Chrétien is uniquely qualified to serve as
Canada’s representative to the Diamond Jubilee Trust. Mr. Chrétien
is a member of the Queen’s prestigious Order of Merit. His relationship with Her Majesty, which spans over 40 years, includes six
official Royal Tours he hosted during his time as Prime Minister,”
said Prime Minister Harper. “The Diamond Jubilee Trust is a fitting
tribute to Her Majesty’s dedicated service to Canada and the Commonwealth. I would like to thank former Prime Minister Chrétien
for representing Canada in this worthy charitable initiative.”
The Diamond Jubilee Trust was launched on February 6, 2012, to
coincide with the 60th anniversary of Her Majesty’s Accession to
the Throne. The Trust will focus on Commonwealth priorities such
as combatting curable diseases and promoting education and culture.
The Trust will be funded by governments, individuals, organizations
and the private sector, and will invest in projects that seek to make a
real and enduring difference in people’s lives throughout the Commonwealth.
For more information about the Diamond Jubilee Trust, including
how to contribute, visit http://www.jubileetribute.org.

www.contemporaryrailings.com
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ÁèëçôéêÜ
Κυπελλούχος Αγγλίας η Τσέλσι, 2-1 τη Λίβερπουλ
Σάββατο, 05 Μαΐου 2012 21:49

Τέρι (κέντρο) και Λάμπαρντ (δεξιά) πανηγυρίζουν με το κύπελλο Αγγλίας
Τέρι (κέντρο) και Λάμπαρντ (δεξιά) πανηγυρίζουν με το κύπελλο Αγγλίας
Η Τσέλσι επικράτησε με 2-1 στο «Γουέμπλεϊ» της Λίβερπουλ και κατέκτησε για
7η φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Αγγλίας για τέταρτη φορά τα τελευταία
έξι χρόνια. Τα γκολ των Λονδρέζων πέτυχαν οι Ραμίρες (11΄), Ντρογκμπά
(52΄), ενώ για τη Λίβερπουλ μείωσε ο Κάρολ στο 64΄. «Φωτιά» πήρε το ματς
μετά το γκολ της Λίβερπουλ που στο 82΄ πέτυχε γκολ που δεν μέτρησε σε μια
φάση που θα συζητηθεί.
Για πολλοστή φορά ο ναός του ποδοσφαίρου το Γουέμπλει φιλοξένησε τον
αρχαιότερο θεσμό στην Ευρώπη παρουσία 90.000 θεατών σε έναν αγώνα που
αν μη τι άλλο ήταν συναρπαστικός από άποψη ενδιαφέροντος.
Η πρώτη επικίνδυνη επίθεση της Τσέλσι (που σε λίγες μέρες θα διεκδικήσει
και το τρόπαιο του Champions League απέναντι στη Μπάγερν) σημειώθηκε
στο 11΄, όταν από σουτ του Ραμίρες στην κλειστή γωνία και λάθος του Ρέινα η
μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ρέινα (1-0). Στο 52΄ από ασίστ του Λάμπαρντ,
ο Ντιντιέ Ντρογκμπά σούταρε εύστοχα στην αριστερή γωνία του Ρέινα και
έγραψε το 2-0. Όμως ο τελικός δεν είχε τελειώσει!
Το γκολ του Κάρολ στο 64΄ έβαλε «φωτιά» στον τελικό που μέχρι το τέλος
χάρισε συγκινήσεις και αγωνία στους φιλάθλους. Οι «κόκκινοι» άρχισαν να
πιέζουν ασφυκτικά την περιοχή του Τσεχ, δημιούργησαν καλές ευκαιρίες με
αποκορύφωμα την φάση του 82΄ που θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη των
φιλάθλων: Ο Κάρολ από πολύ κοντά με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα προς την
εστία και έφυγε για να πανηγυρίσει, όμως ο Τσεχ με εντυπωσιακή εκτίναξη
έδιωξε την μπάλα σε μια αμφισβητούμενη φάση, καθώς ο φακός «συνέλαβε»
την μπάλα να έχει περάσει λίγο έστω την γραμμή του τέρματος και μετά να
διώχνει την μπάλα ο Τσεχ και στη στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο δοκάρι και
απομακρύνθηκε.
Μέχρι το τέλος του αγώνα η Λίβερπουλ (που φέτος παραπαίει στο πρωτάθλημα
της Αγγλίας) δεν μπόρεσε να απειλήσει άλλο την ετσία των Λονδρέζων και
το τελικό σφύριγμα που διαιτητή βρήκε τους παίκτες του Ντι Ματέο να
πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας.
Διαιτητής: Φιλ Ντάουντ
ΤΣΕΛΣΙ (Ρομπέρτο Ντι Ματέο): Τσεχ, Μποσίνγκουα, Τέρι, Ιβάνοβιτς, Άσλεϊ
Κόουλ, Μίκελ, Λάμπαρντ, Ραμίρες (76΄ Μεϊρέλες), Μάτα (+90΄ Μαλουντά,
Καλού, Ντρογκμπά.
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Κένι Νταλγκλίς): Ρέινα, Τζόνσον, Σκρτελ, Άγκερ, Χοσέ
Ενρίκε, Τζέραρντ, Χέντερσον, Σπίρινγκ (55΄ Κάρολ), Ντάουνινγκ, Μπέλαμι
(78΄ Κάιτ), Σουάρες.

Ο Μαρινάκης αποχωρεί από
την προεδρία του Ολυμπιακού
Κυριακή, 29 Απριλίου, 2012
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη
θέση του προέδρου του Ολυμπιακού
γνωστοποίησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα
αποχωρήσει από την ηγεσία της ομάδας.
Ο ιδιοκτήτης της πειραϊκής ΠΑΕ,
μιλώντας στο παγκόσμιο συνέδριο των
οργανωμένων φιλάθλων της ομάδας
του, ανέφερε μεταξύ άλλων πως εξετάζει
αυτό το ενδεχόμενο κι έτσι να επιλεγεί
κάποιος άλλος για τη θέση του προέδρου,
ωστόσο καθησύχασε τους πάντες ότι θα
παραμείνει μεγαλομέτοχος του συλλόγου.
Ουσιαστικά πρόκεται για μια κίνηση που
σχετίζεται με τον νέο αθλητικό νόμο και
με τις ποινικές ευθύνες που προβλέπει
στις περιπτώσεις επεισοδίων
Πηγή: ΑΜΠΕ

Euroleague Basketball: Άρωμα Ελλάδας στην Πόλη!
Με Ελληνικά χρώματα θα πλημυρίσει η Κωνσταντινούπολη, από τις 11 έως τις 13 Μαΐου,
καθώς και οι δύο Ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, προκρίθηκαν στο Final-4 της Euroleague!
Από την μία πλευρά, οι Πειραιώτες στον πρώτο αγώνα της σειράς των Προημιτελικών, κέρδισαν
την Siena, μέσα στην Ιταλία, με σκορ 75-82 και έκαναν το πολυπόθητο «brake». O δεύτερος
αγώνας μας βρίσκει πάλι στην Ιταλία, εκεί όπου ο Ολυμπιακός παρόλο που γύρισε ένα «χαμένο»
ματς και έφτασε το παιχνίδι στο τελευταίο σουτ, τελικά δεν τα κατάφερε. Η Siena, του Νίκου Ζήση,
επικράτησε των «ερυθρόλευκων» με 80-81 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Οι παίκτες του Dušan
Ivković με όπλο την εξαιρετική τους άμυνα, κέρδισαν τον τρίτο αγώνα της σειράς, με σκορ 75-55,
κάνοντας επίδειξη δύναμης μέσα στο ΣΕΦ. Highlight του αγώνα ήταν το ανάποδο κάρφωμα του
21χρονου Κώστα Παπανικολάου, που θύμισε κάτι απ’ το μαγικό κόσμο του NBA! Αυτό μάλιστα
αναδείχθηκε ως το καλύτερο κάρφωμα στα Play-off της Euroleague! Την πανηγυρική πρόκριση
πήραν οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνοντας το 3-1, καθώς επικράτησαν της Siena, με 76-69 μέσα
στο «φλεγόμενο» ΣΕΦ. Στην έβδομη εμφάνιση του σε Final-4, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη
Barcelona στις 11 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου αν κερδίσει θα διεκδικήσει τον δεύτερο
Ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου.
Από την άλλη πλευρά, ο Πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, είχε να αντιμετωπίσει το εμπόδιο
της Maccabi του Θοδωρή Παπαλουκά και του Σοφοκλή Σχορτσιανίτη, πριν την πρόκρισή του
στο Final-4. Στον πρώτο αγώνα της σειράς, οι «πράσινοι» επικράτησαν με ευκολία στο ΟΑΚΑ
με σκορ 93-73. Σε θρίλερ εξελίχτηκε το δεύτερο παιχνίδι, και πάλι μέσα στο ΟΑΚΑ, όπου η
ομάδα του David Blatt επικράτησε του Παναθηναϊκού στην παράταση (83-83 καν. αγ.), με 9294. Για τους δύο επόμενους αγώνες της σειράς, οι ομάδες μεταφέρονται στο Tel Aviv. Εκεί, στον
τρίτο Προημιτελικό, το «τριφύλλι» έφτασε σε απόσταση ενός σουτ από την ανατροπή. Καθώς ο
Nick Calathes αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο του αγώνα, η Maccabi πήρε την νίκη με 65-62,
μπροστά στο κοινό της. Στον τέταρτο αγώνα ήρθε η ώρα του Παναθηναϊκού να αντιδράσει. Με
ηγέτες τον Δημήτρη Διαμαντίδη αλλά και τον πρώην παίκτη της Maccabi, Šarūnas Jasikevičius
κέρδισε 69-78 και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά. Την μεγάλη πρόκριση, στο ενδέκατο Final-4 της
ιστορίας του, πήρε ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας στον τελευταίο Προημιτελικό με 86-85. Για
ακόμα μια φορά ο αρχηγός των «πρασίνων» Δημήτρης Διαμαντίδης, με μια εξαιρετική εμφάνιση
(25 πόντους, 6 rebound, 3 assist, 2 steal) οδήγησε την ομάδα στην νίκη επί της Maccabi. Έτσι, ο
Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με την CSKA στις 11 Μαΐου, στην Sinan Erdem Arena της
γειτονικής χώρας στην προσπάθεια του να διατηρήσει τον τίτλο του Πρωταθλητή και να προσθέσει
το έβδομο αστέρι στην φανέλα του! Στην περίπτωση που και οι δύο Ελληνικές ομάδες κερδίσουν
στα ημιτελικά, τότε ο τελικός που θα διεξαχθεί στις 13 Μαΐου θα είναι καθαρά Ελληνική υπόθεση!

Πρωτάθλημα Α1: Το Ελληνικό «Final-4»!
Μια ακόμα σεζόν, για το πολύπαθο Ελληνικό Μπάσκετ φτάνει σιγά σιγά
στο τέλος της, καθώς έπεσε η αυλαία της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής
της κανονικής περιόδου, όπου βρίσκει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της
βαθμολογίας. Στην δεύτερη θέση είναι ο Παναθηναϊκός και στην τρίτη
ο Κολοσσός Ρόδου. Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, ο ΑΓΟ Ρεθύμνου
ακολουθεί. Ο Πανιώνιος βρίσκεται στην πέμπτη θέση και η Καβάλα
στην έκτη. Την οκτάδα των play-off συμπληρώνουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης,
ο
Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εκτός των Προημιτελικών έμειναν ο ένατος ΚΑΟΔ και ο δέκατος Ίκαρος
Καλλιθέας. Την ενδέκατη θέση καταλαμβάνει ο Ηλυσιακός και την δωδέκατη το Περιστέρι, με τα
πολλά οικονομικά προβλήματα. Το Μαρούσι, μετά από δεκατέσσερα χρόνια συνεχής παρουσίας
στο κορυφαίο Ελληνικό Πρωτάθλημα, αποχαιρέτησε και τυπικά την Α1.
Στην πρώτη φάση των play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε
νικηφόρα τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντας σαν σε προπόνηση στο ΣΕΦ με
81-53 και στο κλειστό της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη με 61-68. Ο
Παναθηναϊκός ήταν η δεύτερη ομάδα που πέρασε στα Ημιτελικά,
κερδίζοντας τον Άρη στο ΟΑΚΑ με 83-68 και στο «Αλεξάνδρειο»
με 65-88. Ο Πανιώνιος κέρδισε μέσα στο Ρέθυμνο τον ΑΓΟΡ με 7183, και στο κεκλεισμένων των θυρών -λόγο τιμωρίας εξαιτίας των
επεισοδίων που έγιναν στην τελευταία αγωνιστική, στο παιχνίδι
με τον Παναθηναϊκό- κλειστό της Νέας Σμύρνης με 74-67. Τέλος,
ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε εντός και εκτός έδρας την Καβάλα, με
σκορ 82-61 και 67-73, αντίστοιχα.
Τα ζευγάρια του Ελληνικού «Final-4» διαμορφώθηκαν ως εξής: Ολυμπιακός-Πανιώνιος και
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Η μάχη για τις θέσεις 1-4 θα ξεκινήσει την Τρίτη 24/4 όπου ο
Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τον Πανιώνιο και ο Παναθηναϊκός τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ.
Την Πέμπτη 26/4 θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες, στις ίδιες έδρες. Ο τρίτος (και αν χρειαστεί
τέταρτος) αγώνας, θα μεταφερθούν στις έδρες των ομάδων με την χαμηλότερη βαθμολογία.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και ο Παναθηναϊκός τον
Κολοσσό στο «Βενετόκλειο» στη Ρόδο. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίος και ο πέμπτος αγώνας,
οι παίκτες θα επιστρέψουν πάλι στις έδρες των ομάδων με την υψηλότερη βαθμολογία. ‘Ύστερα
από επίσημη απόφαση του ΕΣΑΚΕ, οι τελικοί του Ελληνικού Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν μετά
το τέλος του Final-4 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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Έφυγε η Μαρίκα Μητσοτάκη
Μία δυσάρεστη είδηση
ήρθε την ημέρα των
εκλογών για την Μαρίκα
Μητσοτάκη, η 83χρονη
οποία έφυγε από τη ζωή
στις 03.00 ξημερώματα
της Κυριακής 06-2012
ενώ έδινε μάxη για την
ζωή της τις τελευταίες
μέρες στο Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο,όπου
νοσηλεύονταν από τις 17
Απριλίου.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αντιμετώπιζε σημαντικά
προβλήματα με την υγεία της εδώ και πολλά χρόνια, μια σειρά από
παθήσεις που της είχαν προκαλέσει και κινητικά προβλήματα. Τις
τελευταίες ημέρες όμως η κατάσταση της είχε επιδεινωθεί.
Στο πλευρό της ήταν διαρκώς ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας της.
Η Ντόρα Μπακογιάννη μόλις ενημερώθηκε για το θάνατο της
μητέρας, επιστρέφει εσπευσμένα από την Κρήτη, όπου είχε μεταβεί
για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα.
Η Μαρίκα Μητσοτάκη, το γένος Γιαννούκου, ήταν σύζυγος του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου
προέδρου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από το 1953.
Γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1930. Είναι μητέρα της πρώην
Δημάρχου Αθηναίων και πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ντόρας
Μπακογιάννη αρχηγού της Δημοκρατικής Συμμαχίας και του
βουλευτή της Βʼ Αθήνας Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει 13 εγγόνια.
Η Μαρίκα Μητσοτάκη ήταν γόνος της ευκατάστατης οικογένειας
Γιαννούκου και σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από το
1953.

“Εφυγε” ο ηθοποιός και πρώην
βουλευτής Κώστας Καρράς
Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα 6 Μαΐου 2012,στο
Ιατρικό Κέντρο, ο γνωστός ηθοποιός, Κώστας Καρράς. Ο δημοφιλής
ηθποποίος μετά από έξι χρόνια έχασε την μάχη που έδινε με τον
καρκίνο στον προστάτη σε ηλικία 76 ετών.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες
στο Λονδίνο και υποκριτική στη
Δραματική Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου. Ήταν απόφοιτος της
Royal Academy of Arts του
Λονδίνου. Το 1963 αποφοίτησε
από τη Δραματική Σχολή του
Πέλου Κατσέλη και την ίδια
χρονιά έκανε το ντεμπούτο
του στην “Ποντικοπαγίδα” της
Αγκάθα Κρίστι. Τότε ξεκίνησε την
επιτυχημένη του συνεργασία με την
Έλλη Λαμπέτη και εμφανίστηκε
μεταξύ άλλων και σε έργα όπως
“Γυμνοί στο Πάρκο” του Νιλ
Σάιμον (Neil Simon΄s “Barefoot
in the Park”) (στο ρόλο του Paul
Parker) και στο “Λεωφορείον ο
Πόθος” του Τένεσι Ουίλιαμς (στο ρόλο του Κοβάλσκι). Από τότε
δημιούργησε δικά του θεατρικά σχήματα και σημείωσε προσωπική
επιτυχία στο “Ημερολόγιο ενός τρελού” του Γκόγκολ και στο “Blithe
Spirit” του Νόελ Κάουαρντ (ως Charles).
Σημαντική είναι η συνεισφορά του ως ηθοποιού στον ελληνικό
κινηματογράφο, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1961. Η
καλύτερή του ωστόσο κινηματογραφική εμφάνιση θεωρείται ο ρόλος
του Μενέλαου στην “Ιφιγένεια” του Μιχάλη Κακογιάννη (1977).
Στην ελληνική τηλεόραση πρωταγωνίστησε με μεγάλη επιτυχία σε
πολλά σίριαλ.
Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής του Ελληνικού
Κοινοβουλίου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν παντρεμένος
με την Αγγελική Μπαρούτσου και είχε έναν γιο, τον Βασίλη.
Υπήρξε επίτιμος πρόεδρος στο “Χαμόγελο του παιδιού” από το
1994. Διοργάνωσε τον πρώτο διεθνή έρανο για τα θύματα του
πολέμου της Βοσνίας. Επανειλημμένως έδωσε παραστάσεις για την
ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Βραβεύθηκε από πολλές
οργανώσεις και συλλόγους για την κοινωνική και ανθρωπιστική
του δράση (Λάιονς, Χαμόγελο του Παιδιού, Δήμοι και Κοινότητες).
Από τον Ιούλιο του 2000 ήταν υπεύθυνος του κλάδου Πολιτιστικής
κίνησης της Ν.Δ. πολιτιστικών σωματείων και οικονομικών του
Πολιτισμού.

Ανέκδοτα
Στο σπίτι των ηλικιωμένων κάποιος
χτυπά την πόρτα.
- Ποιός είναι; ρωτά η γιαγιά
- Ο χάρος
- Και τι θες; λέει ο παππούς
- Ήρθα να πάρω έναν από εσάς
- Εμένα πάρε λέει ο παππούς, άσε
τη γιαγιά να ζήσει!!
- Όχι, λέει η γιαγιά, εμένα πάρε,
άμα χάσω τον παππού, πως θα ζήσω
μόνη
Μου;
- Αποφασίστε, λέει ο χάρος και θα
ξανάρθω
- Άμα σε χάσω λέει η γιαγιά στον
παππού δεν θα μπορώ να ζήσω
- Πάω στο καφενείο λέει ο παππούς
να σκεφτώ, αλλά ξέχασε τα κλειδιά
του και
γύρισε να τα πάρει
....................................................
Χτυπά την πόρτα.
- Ποιος είναι; ρωτά η γιαγιά
- Ο χάρος, λέει ο παππούς
κρυφογελώντας, ήρθα να πάρω τον
ένα σας!!!
- Δεν είναι εδώ ...στο καφενείο θα
τον βρεις!!!!!
Ο «έξυπνος» κουρέας και το
«χαζός» πιτσιρικάς!
Ένας πιτσιρικάς μπαίνει σε ένα
κουρείο και ο κουρέας σκύβει και
ψιθυρίζει στον πελάτη του. «Αυτό
είναι το πιο χαζό παιδί που ξέρω!
Κοίτα και θα σου το αποδείξω»!
Έτσι, βγάζει και κρατάει στο ένα
του χέρι ένα νόμισμα των δύο Ευρώ
και στο άλλο δύο των 50 λεπτών
και τον ρωτάει. «Ποιο από τα δύο
θέλεις αγόρι μου»;
Ο πιτσιρικάς βουτάει τα δύο
πενηντάρικα και φεύγει τρέχοντας.
«Τι σου έλεγα»; Λέει γεμάτος
ικανοποίηση ο κουρέας. «Το παιδί
δεν μαθαίνει, ούτε μετά από τριάντα
φορές που του έχω κάνει την ίδια
πλάκα»!
Αργότερα ο πελάτης βλέπει τον
πιτσιρικά να βγαίνει από ένα
παγωτατζίδικο βαστώντας δύο
χωνάκια παγωτό. «Μια στιγμή
αγόρι μου του λέει, να σου κάνω
μια ερώτηση; Γιατί πήρες τα δύο
πενηντάρια αντί για τα δύο Ευρώ»;
Ο πιτσιρικάς, γλύφοντας ένα από
τα δύο παγωτά του, του απαντάει.
«Γιατί αν πάρω τα δύο Ευρώ, δεν
θα έχει νόημα να συνεχίσει το ίδιο
παιχνίδι ο μ@^@&@$ ο κουρέας»!
Χάλασε;
Χαλάει το αυτοκίνητο κάποιου σε
έναν επαρχιακό δρόμο και αρχίζει
να βγάζει φλόγες από το καπό.
Σταματάει ένα περαστικό
αυτοκίνητο:
- Τι έγινε φίλε; Χάλασε το
αυτοκίνητο;
- Μπα, σταματήσαμε να κάνει ένα
τσιγάρο, και φεύγουμε σε πέντε
λεπτά!
Του στοίχισε
Είναι ένας άνδρας και μία
γυναίκα που ήταν πολύ φτωχοί,
παντρεύτηκαν, έκαναν και
ένα παιδί, αλλά μετά ο άνδρας
αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό
να βρει δουλειά.
Επιστρέφει μετά από 9 χρόνια και
θέλει να κάνει σεξ με την γυναίκα
του, αλλά είχαν μόνο ένα δωμάτιο
και τι να κάνουν τον μικρό;
Το σκέφτεται, το σκέφτεται, και λέει
στο παιδί:

- Νικολάκη, άκου τι θα κάνεις. Θα
βγεις στο μπαλκόνι και θα κοιτάς
τον κόσμο που θα περνάει. Και για
κάθε γυναίκα ντυμένη στα μαύρα θα
σου δίνω 50 ευρώ!
Βγαίνει το παιδί στο μπαλκόνι, και
οι γονείς αρχίζουν να κάνουν σεξ.
- Μπαμπά, να μία.
- Θα σου δώσω μετά τα λεφτά,
συνέχισε να κοιτάς...
- Μπαμπά, άλλη μία.
- Συνέχισε.
- Μπαμπά, έρχεται κηδεία!
Έκανε χειμώνα φέτος;
Ειναι δυο φιλοι και μιλανε πινωντας
καφε.
Ρωταει ο ενας τον αλλον...” καμια
αυτον τον καιρο;”
Απανταει ο αλλος: “Κοιτα το
καλοκαιρι το αποφευγω γιατι
ιδρωνεις, βρωμας και γενικοτερα
λογω ζεστης δεν το απολαμβανεις
“!!!!
Μετα απο 5 - 6 μηνες συναντιουνται
και συζητανε. Ο ενας κανει την
ιδια ερωτηση στον φιλο του..”ρε ...
καμια αυτον τον καιρο?”
Και απανταει ο αλλος: “Γιατι, μας
εκανε χειμωνα φέτος;!!
Στο μπαλκόνι
“Ρε γυναίκα, άμα βγω γυμνός στο
μπαλκόνι, λες να πουν τίποτα οι
γείτονες;”
- “Ναι. Θα πουν ότι σε παντρεύτηκα
για τα λεφτά σου...”
Επιδόσεις
Ένα κλασσικό αντρόγυνο πηγαίνει
στον Ζωολογικό κήπο.
Τους βλέπει ο ξεναγός του κήπου
και αρχίζει την περιήγηση:
Ξεναγός: Αυτό εδώ που βλέπετε
είναι η κλασσική καμηλοπάρδαλη.
Τρώει 5 κιλά φύλλα την ημέρα, η
σεξουαλική της πράξη διαρκεί 45
λεπτά και κάνει 1 μωράκι ανά 2
χρόνια.
Γυναίκα: Τα βλέπεις; Τα βλέπεις;
Αντρας: (Ταπεινωμένος) Τα βλέπω...
τα βλέπω...
Ξεναγός: Προχωράμε παρακάτω...
Αυτός εδώ είναι ο μπαμπουίνος.
Τρώει 2 κιλά μπανάνες την ημέρα,
η σεξουαλική του πράξη διαρκεί 40
λεπτά και κάνει 1 μπαμπουινάκι το
χρόνο!
Γυναίκα: Τα βλέπεις; Τα βλέπεις;;;
Αντρας: Τα βλέπω... Τα Βλέπω...
Ξεναγός: Προχωράμε παρακάτω...
Εδώ είναι το κλασσικό ελάφι...
Τρώει 3 κιλά φύλλα την ημέρα,
κάνει 1 ελαφάκι τα 3 χρόνια και η
σεξουαλική του πράξη διαρκεί ... 45
δευτερόλεπτα!
Αντρας: (επιτέλους δικαιωμένος) Τα
βλέπεις;;;...Τα βλέπεις;;;
Γυναίκα: Ναι!..... Αλλά κι εσύ τα
βλέπεις τα κέρατα;;;
Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος
Ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα
γάμου, εκείνος πεθαίνει, και μετά
από λίγο τον ακολουθεί εκείνη.
Στον ουρανό, τον συναντάει και
τρέχοντας κοντά του, του λέει:
- Αγάπη μου! Τι όμορφα να είμαστε
και πάλι μαζί !

Κι αυτός :
- Έλα, κόψε τις μαλακίες! Η
συμφωνία ήταν “Μέχρι Να Μας
Χωρίσει Ο Θάνατος!”..
Ισλαμικός νόμος
Ένας Έλληνας τουρίστας
συλλαμβάνεται για τροχαία
παράβαση στη Σαουδική Αραβία και
τον φέρνουν μπροστά στο δικαστή.
- Αυτός τι έκανε; Ρωτάει ο δικαστής.
- Παράνομη στάθμευση κύριε
Πρόεδρε. Απαντάει ο αστυνόμος.
- Αμπντούλ !!! Φωνάζει ο δικαστής.
Ένας δίμετρος, ντουλαποειδής,
φαλακρός και ιδρωμένος αράπακλας
εμφανίζεται.
- Αμπντούλ πάρε τον και ρίξε του
ένα καλό γ……..σι. Προστάζει ο
Πρόεδρος
Ο Έλληνας αρχίζει να
διαμαρτύρεται έντονα φωνάζοντας
- Δεν είναι δυνατόν, τι πράγματα
είναι αυτά, σε ποια βάρβαρη
χώρα ήλθα, θα διαμαρτυρηθώ
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στη Διεθνή
Αμνηστία, στη χώρα μου απλά μας
κόβουν κλήση και πληρώνουμε ένα
πρόστιμο.
- Δεν υπάρχουν κλήσεις και
πρόστιμα εδώ. Αυτό προβλέπει για
σένα ο Ισλαμικός Νόμος και πάψε
να φωνάζεις γιατί επιβαρύνεις τη
θέση σου. Να έλθει ο επόμενος.
Είπε ο δικαστής.
Ένας άλλος ταλαίπωρος
εμφανίζεται.
- Αυτός τι έκανε; Ρωτάει ο δικαστής.
- Αντικανονικό προσπέρασμα κύριε
Πρόεδρε. Απαντάει ο αστυνόμος.
- Αμπντούλ, να του κόψεις και τα
δύο χέρια να μην ξαναπιάσει τιμόνι.
Λέει ο δικαστής.
- Ο επόμενος.
- Αυτός γιατί είναι εδώ; Ρωτάει ο
δικαστής.
- Πέρασε με κόκκινο κύριε
Πρόεδρε. Λέει ο αστυνόμος.
- Αμπντούλ, να τον αποκεφαλίσεις.
Διατάζει ο δικαστής.
Ο Αμπντούλ παίρνει και τους τρεις
για να εκτελέσει τις ποινές, οπότε ο
Έλληνας του λέει.
- Που είσαι Αμπντουλάκο, εγώ
είμαι για το πηδηματάκι να το
ξεκαθαρίσουμε έτσι;
Ζαβολιάρης
Δυο τρελοί σε ένα τρελλοκομείο:
-Μάντεψε τι έχω μέσα στη χούφτα
μου.
-Μία αγελάδα
-Δεν παίζω την είδες.
Τσιγκούνης
Ένα παιδάκι λέει στη μαμά του:
- Τι ωραίο φόρεμα! O μπαμπάς σου
το χάρισε;
Και η μαμά:
- Αν περίμενα από αυτόν τον
τσιγκούνη, ούτε εσένα δεν θα είχα!!
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Οι έρωτες
της Μεγάλης
Παρασκευής

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΠΙΤΑΦΕΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012
του Πάνου Σαββόπουλου
«Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η
σοβαρότερη και πιο ιερή ημέρα
του ορθόδοξου ημερολογίου, το
αποκορύφωμα του Μεγαλοβδόμαδου
και του Θείου Δράματος, ο επιτάφιος
θρήνος μέσα στην άνοιξη, η ημέρα
του ενταφιασμού και η απαρχή της
ελπιδοφόρας Ανάστασης.
Μεγάλη
Παρασκευή
και
η
κακοποιημένη, από τα ανθρώπινα
χέρια, Φύση ακόμη βρίσκει κάθε
χρόνο λίγα άνθη και λίγη πρασινάδα
για τον Επιτάφιο, μια μνήμη από τους
ανοιξιάτικους κήπους του Αδωνη
αλλά και της Περσεφόνης, που
‘ναι τώρα οι μέρες της να ξανάρθει
κοντά μας. «Πάρθηκεν από μάγους
το σώμα του Μαγιού», ψάλλει ο
Οδυσσέας Ελύτης στο Αξιον Εστί.
Το σώμα του Μαΐου είναι το σώμα
της άνοιξης και του έρωτα. Είναι
το σώμα της Περσεφόνης. Είναι
το σώμα του Αδωνη. Είναι το
σώμα του Ορφέα. Είναι το σώμα
του Χριστού. Είναι το σώμα του
πτερωτού δράκου στο Ταϊκαχουάνου
της Λατινικής Αμερικής. Είναι ο
σπόρος που κοιμάται τον χειμώνα
και ξυπνάει την άνοιξη. Μην το
ψάχνετε μετά πάθους. Η ίδια πίστη
και κυρίως ο ίδιος συμβολισμός
είναι σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Διαφορετικές εποχές, διαφορετικοί
τόποι, διαφορετικές πεποιθήσεις,
διαφορετικοί λαοί, με διαφορετικές
ανάγκες, αλλά πάντα η ίδια πίστη
και κυρίως ο ίδιος συμβολισμός...»

ΕΠΙΤΑΦΕΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΕΠΙΤΑΦΕΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δύο στιγμιότυπα
δεξιά και αριστερά
από την περιφορά
του Επιταφείου
της εκκλησίας
των Αγίων Κων/νου
& Ελένης
της Κοινότητας
Σούρεη.

PEDI SYMIS

VISIT GREECE
And come for your hoIidays to the exquisiteIy
beαutifuI and picturesque isIand of Symi, ίn the
Dodekanese.
Our rooms for rent, named Capt. Yiorgos, are situated by the seα, ίn the bay of the tranquiI hamIet
of Pedi, a location which offers you magnificent
views and unique serenity.

www.Captaingeorge-symi.gr
Phone:001-22460-72519
Cell: 6932610931

If you have never been to the beautiful and magical island
of Symi, we must urge you to consider visiting the island.
Symi is a very friendly island with a population of only
around 2,500, which has not been spoilt by mass tourism,
and still retains the traditional Greek island way of life and
hospitality. Wonderful sea view from the house.

For special rates if you book now
call: 604-435-4580 and ask for Kosta
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TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

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

$

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΕΣ

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
Las Palmas by the Sea 3 ½ star
June 9,16 23 departures
One Week all inclusive holiday

CAD 439 plus 334 in taxes

MEXICO

Puerto vallarta
Vancouver Departure

Holiday Inn Puerto Vallarta 4 star
June 9, 16 23 departures
One week all inclusive holiday
CAD 559 plus 334 in taxes

1,159+Ταχ

Από 7 Μαϊου μέχρι 18 Ιουνίου 2012 $919 CAN+Tax KAI
Από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτ. $999 CAN+Tax -KAI από 16 Οκτ. μέχρι 14 Δεκ. $689 CAN+Tax

MEXICO

LONDON UK

Occidental Grand Xcaret Preference Club 4 1/2 star
June 17 departure
One week all inclusive holiday

Think Apartments Earl’s Court 4 star
June 2, 9, 13 departures
Air and 7 nights hotel with kitchenette
Includes the Pub Passport

MEXICO

LONDON UK

Riviera Maya
Vancouver Departure

CAD 979 plus 334 in taxes

Riviera Maya

Vancouver Departure
Gran Bahia Principe Akumal Royal
Golden 5 star
June 17 departure
One week all inclusive holiday

CAD 999 plus 334 in taxes

Vancouver Departure

CAD 1049 plus 569 in taxes

Vancouver Departure

Thistle Kensington Gardens 4 star
June 1 and 2 departures
Air and 7 nights hotel
Includes breakfast daily and the Pub
Passport

CAD 1269 plus 569 in taxes

PARIS France

Vancouver Departure
ApartHotelCitadinesParisPlaceD’Italie3½star
June 7 departure
Air and 7 nights hotel with kitchenette
Includes Seine cruise and Hop on Hop
off pass

CAD 999 plus 514 in taxes

PARIS France
Vancouver Departure

Apart Hotel Citadines Paris Bastille Marais
3 star
June 14 departure
Air and 7 nights hotel with kitchenette
Includes Seine cruise and Hop on Hop off pass

CAD 1099 plus 514 in taxes
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Ο πιο ακριβοπληρωμένος Ευρωπαίος διοικητής
τράπεζας είναι ο Προβόπουλος στην χώρα που
καταρρέει οικονομικά!
Ο πιο ακριβοπληρωμένος Ευρωπαίος διοικητής τράπεζας είναι
ο δικός μας και η χώρα πάει φουλ για χρεωκοπία! Ο Γιώργος
Προβόπουλος πρέπει να μας εξηγήσει πως γίνεται να μην πήρε
χαμπάρι για όλα τα δεινά που έρχονται για τον τόπο και να μην
ενημέρωσε επενδυτές, καταθέτες και κυβέρνηση. Αν το έκανε και
δεν εισακούστηκε γιατί δεν παραιτήθηκε;
Ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας Γιώργος Προβόπουλος
κερδίζει 362.500 ευρώ, ή 465.885 δολάρια τον χρόνο, έναντι
345.252 ευρώ που παίρνει από την (ΕΚΤ) ο Jean-Claude Trichet!
Το θέμα... είναι τεράστιο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου
ο διοικητής μιας χώρας που έχει κάνει άνω κάτω την Ευρώπη θα
είχε παραιτηθεί ή θα είχε εκδιωχθεί αλλά για έναν περίεργο λόγο
μένει στην θέση του. Η Ελλάδα έχει διασυρθεί και ο κ.Προβόπουλος
αγέρωχος κάνει και δηλώσεις μιλώντας για συνένωση τραπεζών.
Την ίδια ώρα ένα περίεργο παιχνίδι παίζεται και δεν έχει απαντήσει
τι γίνεται με την έγκριση που πρέπει να δώσει σε τράπεζα και δεν
το έχει κάνει; Άραγε εντόπισε κομπίνα και άρα οι επενδυτές πρέπει
να την μάθουν για να άρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που
μπήκε μπροστά ή ο Προβόπουλος παίζει άλλα ύποπτα παιχνίδια;
Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Και επειδή η ιστορία με την οικονομία,
παρατραβάει την επόμενη φορά θα ενημερώσουμε τον κόσμο που
και γιατί δεν γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καταλάβει
ότι αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα και να διαπιστώσει για πότε
(επί θητείας του) θα γίνει το....μπουμ και ο κόσμος θα μαζεύει
χρήματα!
Εδώ πλέον κάτι γίνεται και ο κόσμος θα χάσει την εμπιστοσύνη
του. Μήπως γνωρίζει πόσα χρήματα έφυγαν μόνο για Κύπρο το
τελευταίο εικοσαήμερο; Εμείς δεν αναστατώνουμε τον κόσμο, αλλά
ο Προβόπουλος δίνει δικαιώματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα...

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφόρησε το νέο
τεύχος του περιοδικού «Ελληνική
διεθνής γλώσσας»
26 Απριλίου 2012
Άρθρα για την παιδεία στην ελληνική μειονότητα στην
Αλβανία, τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της
Γκρήκο, τα 100 Χρόνια από την γέννηση του Νικηφόρου Βρεττάκου, την
οικουμενικότητα του ελληνικού λόγου, το Σπετσεροπούλειο Ίδρυμα στο
Κάιρο, καθώς και διάφορα άλλα θέματα, που αφορούν στην προώθηση
της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, σε ομογενείς και ξένους, σε όλο
τον κόσμο, δημοσιεύονται στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Ελληνική
διεθνής γλώσσα».
Πολύ ενδιαφέρον είναι, επίσης, το άρθρο των Κλυμένκο και Σαβένκο για τις
Ελληνικές Σπουδές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Κιέβου «Ταράς Σεβτσένκο»,
στην Ουκρανία και για την μακρά ιστορία που χαρακτηρίζει τις ουκρανοελληνικές σχέσεις. Προβάλλεται, επίσης, η σημαντική συμβολή των
καθηγητών Α. Μπιλέτσκυ και Τ. Τσερνυσόβα στην διατήρηση της εν λόγω
Έδρας Ελληνικών Σπουδών.
Το περιοδικό, το οποίο εκδίδει ανά τρίμηνο, ανελλιπώς από το 1990, ο
Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας Αθηνών, διανέμεται
δωρεάν σε χιλιάδες παραλήπτες σε 76 χώρες: πανεπιστήμια και σχολεία
στα οποία διδάσκεται η Ελληνική, ομογενειακούς συλλόγους και φορείς,
στα Μέλη του Οργανισμούς και σε πολλούς συνδρομητές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα:www.odeg.gr.

Ήρθε η ώρα να πληρώσουν και
οι Ολλανδοί για την αλαζονία
τους: παραιτήθηκε η κυβέρνηση
Από factorx στις 23/04/2012
Ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Μαρκ Ρούτε υπέβαλε σήμερα
στη βασίλισσα Βεατρίκη την
παραίτηση της κεντροδεξιάς
κυβέρνηση μειοψηφίας
ανοίγοντας το δρόμο για τη
διενέργεια πρόωρων εκλογών,
μετά τη κατάρρευση των
διαπραγματεύσεων για την
επιβολή μέτρων λιτότητας το
Σάββατο.
Οι διαπραγματεύσεις
που άρχισαν στις 5
Μαρτίου διεκόπησαν
το Σάββατο όταν
κοινοβουλευτικός σύμμαχος
του Ρούτε στην κυβέρνηση μειοψηφίας, το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκερτ
Βίλντερς, εγκατέλειψε το τραπέζι των συνομιλιών για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

ο

Στόχος των διαπραγματεύσεων για τη μείωση του ελλείμματος ήταν η συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα
του κυβερνητικού συνασπισμού και τον Γκερτ Βίλντερς για την περικοπή 16 δισεκατομμυρίων ευρώ
από τις δημόσιες δαπάνες κατά το 2013. Ωστόσο ο Βίλντερς αρνήθηκε να συμφωνήσει με δέσμη μέτρων
τα οποία θα περιόριζαν, όπως είπε, την καταναλωτική ισχύ των Ολλανδών.
Το ισλαμοφοβικό και αντιευρωπαϊκό κόμμα του Βίλντερς παρείχε κοινοβουλευτική στήριξη στην
κυβέρνηση εξασφαλίζοντάς της πλειοψηφία 76 εδρών στο 150μελές ολλανδικό κοινοβούλιο, μέχρι την
ανεξαρτητοποίηση στις 21 Μαρτίου ενός βουλευτή του PVV.
Να λοιπόν που η κρίση εκδικείται τους φαφλατάδες πολιτικούς οι οποίοι δε μπορούν να προβλέψουν
την οικονομική κρίση.
Θα θυμάστε όλοι τον «χοντρούλη» Ολλανδό υπουργό Οικονομικών που έβριζε από το πρωί ως το βράδυ
την Ελλάδα και ζητούσε την αποβολή της από την ΕΕ. Αυτός λοιπόν και η κυβέρνησή του ετοιμάζονται
ν αποχωρήσουν και να πάνε σε εκλογές διότι η κρίση πλήττει και την «νοικοκυρεμένη» χώρα τους. Το
έλλειμμα θα φτάσει το 4,3% το 2013 με όριο το 3% με αποτέλεσμα να έρχεται σφοδρή πολιτική κρίση.
Οι Ολλανδοί υπέρμαχοι της λιτότητας και των δημοσιονομικών απαιτήσεων των Βρυξελλών βρίσκονται
τώρα με την πλάτη στον τοίχο. Σήμερα πιθανότατα θα παραιτηθεί η κυβέρνηση καθώς ένα από τα
στηρίγματά της, η ακροδεξιά Geert Wilders αίρει την εμπιστοσύνη της λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες είναι
παράλογες και δε θα πληρώσουν οι Ολλανδοί πολίτες. «Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τις επιταγές
των Βρυξελλών. Δεν θέλουμε να ματώσουν οι συνταξιούχοι μας για τις διαταγές των Βρυξελλών» είναι
το βασικό τους σύνθημα και πολλοί μέσα στην Ολλανδία συμφωνούν.
Τώρα λοιπόν οι Ολλανδοί θα πάνε σε πρόωρες εκλογές με το δίλημμα της σκληρής δημοσιονομικής
προσαρμογής που απαιτούν οι Βρυξέλλες ή μιας πιο ήπιας αναπροσαρμογής με γενικότερη αλλαγή
της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Με μια πιθανή νίκη του Ολάντ, κι αν αυτός δεν αποδειχθεί
«φούσκα» (κάποιοι στη Γαλλία τον χαρακτηρίζουν ακόμη και… Παπανδρέου), η Ευρώπη μπορεί να
αλλάξει και να απαγκιστρωθεί από τη σκληρή γραμμή της Μέρκελ. Αλλωστε, οι Ολλανδοί ήταν από
τους συμμάχους των Γερμανών, από τους πεμπτοφαλλαγγίτες που πρόσβαλλαν κατά κόρον την Ελλάδα.
Ισως ήρθε η ώρα να πληρώσουν για την αλαζονία τους.
This entry was posted in Κόσμος. Bookmark the permalink.

Die Welt: «Οι Γερμανοί αποφεύγουν την Ελλάδα»
Σε δυσκολία ο τουρισμός στη σκιά της κρίσης χρέους της
Ελλάδας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

Η σημαντική μείωση των κρατήσεων γερμανών τουριστών στην Ελλάδα επισημαίνεται σε
ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Die Welt.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας το Φεβρουάριο, οι γερμανοί
τουρίστες δαπάνησαν στην Ελλάδα 10,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά το ίδιο διάστημα το περασμένο
έτος η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 26,7 εκατομμύρια ευρώ.
Τονίζεται ακόμα ότι κατά τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους τα έσοδα από τον τουρισμό
μειώθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκε σημαντικά και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των τουριστών,
καθώς και τα χρήματα που δαπανούν στην Ελλάδα.
«Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα προϊόντος, αλλά εικόνας», επισημαίνει ο Ματίας Μπράντες της
εταιρείας TUI και το δημοσίευμα υπενθυμίζει τις εικόνες με τους τουρίστες να σέρνουν ασθμαίνοντας
τις βαλίτσες τους λόγω της απεργίας των ταξί στην Ελλάδα, ενώ επισημαίνεται επίσης ότι και προσεχώς
την 1η Μαΐου τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω απεργίας των ναυτεργατών.
Το δημοσίευμα αναφέρεται και σε δηλώσεις του Παναγιώτη Σκορδά, διευθυντή του ΕΟΤ στη
Φραγκφούρτη, ο οποίος εκφράζει την αισιοδοξία του λέγοντας ότι «η αγορά έχει σταθεροποιηθεί και
κάθε μέρα η κατάσταση βελτιώνεται».
Το ρεπορτάζ καταλήγει αναφερόμενο στις πολύ συμφέρουσες ταξιδιωτικές προσφορές που έχουν
αυτή την εποχή όλα σχεδόν τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία της Γερμανίας για την Ελλάδα, αλλά
και στη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει κυρίως οι ξενοδόχοι στην Αθήνα, όπου πολλά
ξενοδοχεία είδαν τον αριθμό των διανυκτερεύσεων τους να μειώνεται ακόμα και κατά 50%, ενώ δεν
ήταν και λίγα τα ξενοδοχεία που δεν άνοιξαν κατά την περίοδο του Πάσχα, η οποία παραδοσιακά
σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και αναμένεται να ανοίξουν την 1η Μαΐου.
Πηγή: TO BHMA

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
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ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ CONTAINERS ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ROTARY CLUB VANCOUVER ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ ΑΘΗΝΩΝ
το Νοσοκομείο της Καλαμάτας
αλλά και οποιοδήποτε άλλο
Νοσοκομείο της Ελλάδας.
Όπως είδα ο Γιώργος ήθελε να
γίνει κάτι εις ανάμνησην του
αλησμόνητου γαμπρού του
Δρ. Βασίλη Βλάχου, και να
δείξει στα εγγόνια του ότι
προσφέροντας βοήθεια είναι
καλύτερη από το να δέχεσαι.»
Πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι
κινήσεις συμπαράστασης προς
τον ελληνικό λαό σε ολόκληρο τον
κόσμο από οργανώσεις πολιτών,
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά
και από πρωτοβουλίες ξένων
οργανώσεων.
To Rotary Club του Βανκούβερ,
το πρωή Σάββατο 21η Απριλίου
2012, απο μια αποθήκη που
ήταν στην περιοχή του Coquitlam φόρτωσαν ένα Container 40 ft, με υλικά αναλώσιμα
και πολλά άλλα είδη για το
Νοσοκομείο Καλαμάτας. Από
κρεβάτια, σεντόνια, στρώματα,
ντουλάπες, καροτσάκια, για
μεταφορά ασθενών, διάφορα
κουτιά που περιείχαν πλαστικά
σωληνάκια, και είδη αναλώσιμα
απαραίτητα για τη νοσοκομιακή
περιθάλψη, εκτός από φάρμακα
ό,τι χρειάζεται ένα νοσοκομείο
είχε η αποθήκη του International
Rotary Club.
Τα έξοδα μεταφοράς του Container για την Καλαμάτα,
τα πλήρωσε ο Δικηγόρος κ.
Χρήστος Θεοδωρόπουλος και η
οικογένειά του.
Πάνω από είκοσι εθελοντές
του Rotary Club, με όρεξη και
κέφι φόρτωναν το Container,
άλλοι να κουβαλούν με τα
καρότσια, Ιατρικά ηλεκτρονικά
μηχανήματα, άλλοι έσπρωχναν
κρεβάτια, άλλοι κατέγραφαν το τι
φορτώνανε και άλλοι βοηθούσαν
να κουβαλούν διάφορα κουτιά
με διάφορα ιατρικά είδη να
γεμίσουν ασφυκτικά το Con-

tainer. Αλλό ένα Container θα
σταλεί την άλλη εβδομάδα
στο Νοσοκομείο Κ.Α.Τ στην
Αθήνα.
Ανάμεσα στους εθελοντάς
γνωρίστηκα με τον κ. David
Greenwood, ο οποίος ήταν
και ένας από τους υπεύθυνους
του Rotary Club για βοήθεια
που προσφέρουν σε όλο τον
κόσμο. Οταν τον ρώτησα πόσοι
Έλληνες είναι μέλη στο Club
εδώ στο Βανκούβερ μου είπε
δυο. Ανάμεσα στους εθελοντάς
συναντήσαμε και τον κ. Γιώργο
Χρονόπουλο, με τον γαμβρό
του και τα εγγόνια του, είχε
φέρει καφέδες, κουλουράκια
και μπακλαβαδάκια για όλους.
O David Greenwood, είναι
Αντιπρόεδρος της Διεθνής
Επιτροπής βοήθειας του Rotary Club, όταν τον ρώτησα
πως γνωρίζει τον Γιώργο
Χρονόπουλο, μου είπε τα εξής:
«Γνωριζόμαστε
από
το
1963-περίπου
30
χρόνια.
Οι συζητήσεις μας δεν
περιορίζονταν μόνον για τις
οικογένειές μας και το γκόλ.»...
«Τελευταία, μιλούσαμε για το
έργο της οργάνωσης του Rotary Club σε βοήθεια διεθνή και
ο Γιώργος με ρώτησε ιδιαίτερα
αν μπορούμε να βοηθήσουμε
το Νοσοκομείο της Καλαμάτας,
που είναι πλησίον του χωριού
του Μιλίτσα της Μεσσηνίας.
Του είπα θα είναι ιδιαίτερη
χαρά για την διεθνή Επιτροπή
του Rotary Club, να βοηθήσει
όχι μόνο

Συνεχίζοντας ο David Greenwood ανέφερε: «Το πρώτο
container για την Καλαμάτα
και αργότερα το άλλο για την
Αθήνα θα διαχειρισθούν από
τον πρόεδρο του Rotary Club
Γεώργιο Λούρα της Καλαμάτας
και τον καθηγητή Κωνσταντίνο
Πολυζογόπουλο πρόεδρο του
Rotary Club της ΚηφησιάςΕκάλης της Αθήνας.
Και τα δυο Rotary Club ήταν
απαραίτητα για την Διεθνή
Επιτροπή βοήθειας για να
βεβαιωθούμε ότι η βοήθεια θα
φθάσει στον προορισμό της χωρίς
φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις, να
είναι δωρεάν».
Ο Γιώργος Χρονόπουλος, όταν
τον ρώτησα πως βρέθηκε εκεί
μου είπε, ήρθα με τα εγγόνια και
τον γαμβρό μου να βοηθήσουμε
για την φόρτωση και να δείξω και
στα εγγόνια μου την αξία που έχει
στη ζωή μας ο εθελοντισμός και
πόση μεγάλη ανακούφιση είναι
η προσφορά των οργανώσεων
όπως το Rotary Club σε πολλούς
στην κοινωνία μας.
Ο Γιώργος Χρονόπουλος είναι
γνωστός στην παροικία για τις
υπηρεσίες του στην Ελληνική
Κοινότητα, είναι Άρχοντας της
Αρχιεπισκοπής, ιδρυτικό μέλος
της Επιτροπής του Χρυσού

Πιάτου, που όλοι γνωρίζουμε
ότι αυτή η Επιτροπή έχει
συνεισφέρει και εξακολουθεί
να συνεισφέρει πάνω από ένα
εκατομμύριο δολλάρια στην
Κοινότητα.
Τελευταία, βοήθησε να αρχίσει
και το Γκόλφ στην Ελληνική
Κοινότητα, εις μνήμη του
αλησμόνητου γαμβρού του Δρ.
Βασίλη Βλάχου.

Ο Γιώργος Χρονόπουλος σαν
πρώην μέλος του Rotary Club και
έχοντας γνωριμίες με αρκετούς
επιχειρηματίες και επιστήμονες
στον ιατρικό κλάδο, εξακολουθεί
να προσφέρει τις υπηρεσίες του
για κοινωνικούς σκοπούς, και
πάντα εθελοντικά βοηθεί όταν
τον καλούν.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: Η αποθήκη του Rotary Club και Κάτω: μια ομαδική φωτογραφία
με τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής βοήθειας του Rotary Club,
David Greewood στο μέσον με τον Γ. Χρονόπουλο, τα εγγόνια του και
άλλους εθελοντές.
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Κύπρος: Οι Τούρκοι δολοφόνησαν
άμαχους Ελληνοκυπρίους το 1974,
σε ηλικία περίπου 79χρονών

Καναδάς: Τα ελληνόφωνα σχολεία
Σωκράτης-Δημοσθένης του Μόντρεάλ
τιμούν τον Δημήτρη Σούδα
26 Απριλίου 2012

26 Απριλίου 2012

της ανταποκρίτριάς μας Ι. Φραγκούλη

του ανταποκριτή μας Α. Βικέτου

Ο Δημήτρης Σούδας, διευθυντής επικοινωνιών της καναδικής
Ολυμπιακής Επιτροπής θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο και ο κύριος
ομιλητής του ετήσιου αποχαιρετιστήριου πρωινού των μαθητών
της 6ης Δημοτικού των σχολείων “Σωκράτης-Δημοσθένης” την
Πέμπτη 3 Μαΐου 9.30 το πρωί στο ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο του
Μόντρεαλ.

Η τραγική ιστορία ενός γηραιού ζεύγους, του Μιχάλη και της Μαρίας Μαρωνίτη, από το Νέο Χωρίο
της κατεχόμενης σήμερα Κυθρέας, οι οποίοι παρά τη μεγάλη τους ηλικία (η Μαρία ήταν 77 χρονών
και ο σύζυγός της Μιχάλης 79) εκτελέστηκαν από τους Τούρκους εισβολείς, ήρθε στο φως με τον
εντοπισμό των λειψάνων και την ταυτοποίησή τους από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
(ΔΕΑ). Το ζεύγος είχε δύο παιδιά εκ των οποίων ο ένας ήταν στρατεύσιμος- πολίτης. Η κηδεία των
δύο γερόντων θα γίνει μεθαύριο, Σάββατο.
Κατά τις πληροφορίες του ΑΜΠΕ, το ιστορικό της διπλής δολοφονίας σύμφωνα με τη ΔΕΑ και την
Υπηρεσία Αγνοουμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ως εξής:
Στις 20 Ιουλίου του 1974, ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το
ζεύγος Μαρωνίτη βρισκόταν μέσα στο σπίτι του. Παρότι αρκετοί κάτοικοι του χωριού άρχισαν ήδη
να το εγκαταλείπουν, οι περισσότεροι έφυγαν στις 14 Αυγούστου, οπότε το χωριό έγινε στόχος της β’
φάσης της τουρκικής εισβολής.
Όταν οι κάτοικοι του χωριού πληροφορήθηκαν ότι η αμυντική γραμμή της Εθνικής Φρουράς στη
Μια Μηλιά έσπασε και τα τουρκικά στρατεύματα κινούνταν προς την περιοχή τους, άρχισαν να
απομακρύνονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, σε κατάσταση τρόμου και πανικού. Ωστόσο, περίπου εκατό
κάτοικοι του Νέου Χωρίου, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, μεταξύ των οποίων και το ζεύγος
Μαρωνίτη, αποφάσισαν να μείνουν στο χωριό.
Οι δύο γέροντες έμειναν μέσα στο σπίτι τους, ακόμη και όταν την επόμενη μέρα τα τουρκικά
στρατεύματα μπήκαν μέσα στο χωριό και το έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους, συλλαμβάνοντας τους
εγκλωβισμένους κατοίκους και μεταφέροντάς τους στην εκκλησία του χωριού. Μεταξύ αυτών ήταν
και το ζεύγος Μαρωνίτη. Στις 16 Αυγούστου όλοι οι κρατούμενοι στην εκκλησία αφέθηκαν ελεύθεροι
να μεταβούν στα σπίτια τους. Την ίδια μέρα, κάτοικοι του χωριού άκουσαν πυροβολισμούς από την
περιοχή του σπιτιού του γηραιού ζεύγους και αργότερα, τόσο η Μαρία Μαρωνίτη όσον και ο σύζυγός
της, Μιχάλης, βρέθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο πάτωμα.
Η οικογένεια ενημερώθηκε από το γραφείο του εκπροσώπου της ελληνοκυπριακής πλευράς στη
ΔΕΑ για την ταυτοποίηση των λειψάνων της Μαρίας Μαρωνίτη, το 2008, από ομαδικό τάφο που
εντοπίστηκε στο κατεχόμενο χωριό Νέον Χωρίον Κυθρέα. Η εκταφή των λειψάνων του Μιχάλη
Μαρωνίτη έγινε, επίσης, το 2008 από άλλο ομαδικό τάφο, στα πλαίσια του προγράμματος εκταφών
και αναγνώρισης λειψάνων της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων Κύπρου, που λειτουργεί
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και με τις ανθρωπολογικές εξετάσεις και τις εξετάσεις DNA,
ταυτοποιήθηκε ότι ανήκουν στον Μιχαήλ Μαρωνίτη.

Ο Δημήτρης Σούδας, απόφοιτος του Δημοτικού Σχολείου
“Σωκράτης” ο ίδιος, θα μιλήσει για την εμπειρία του στο ημερήσιο
ελληνόγλωσσο σχολείο καθώς και για την καριέρα του, η οποία
τον έφερε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Καναδού
πρωθυπουργού Στίβεν Χάρπερ και σήμερα στη θέση του διευθυντού
επικοινωνιών της Καναδικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Στην εν λόγω εκδήλωση ο γερουσιαστής Λεων. Χουσάκος θα
απονείμει στο Δημήτρη Σούδα το μετάλλιο του αδαμάντινου
Ιωβηλαίου της βασίλισσας, μια από τις ανώτατες διακρίσεις του
Καναδικού κράτους.
Η παρουσία του Δημήτρη Σούδα στο αποχαιρετιστήριο πρωινό των
αποφοίτων των ημερήσιων δημοτικών σχολείων της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ είναι μεγάλης σημασίας για τους
μαθητές καθώς αποτελεί πρότυπο επιτυχημένου Ελληνοκαναδού
πολίτη με βαθιές ρίζες και σεβασμό στην Κοινότητά του.
Πηγή :ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Ομπάμα: «Ο πόλεμος
άρχισε στο Αφγανιστάν
και εδώ θα τελειώσει»
Voice of America | Ουάσιγκτον Τρίτη, 01 Μαΐου 2012

Η κηδεία των δύο συζύγων, που αν ζούσαν σήμερα θα ήσαν υπεραιωνόβιοι, θα τελεστεί το Σάββατο
από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου, Κυθρέας, που αναγέρθηκε συμβολικά στη
Λευκωσία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Καναδάς: Εβδομάδα Ελληνικού
Κινηματογράφου και Φωτογραφίας
διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό
Ίδρυμα
27 Απριλίου 2012
της ανταποκρίτριάς μας Ι. Φραγκούλη
Εβδομάδα φωτογραφίας
και προβολής ελληνικών
ταινιών με τίτλο «εβδομάδα
ελληνικού κινηματογράφου
και φωτογραφίας»
διοργανώνει στο Τορόντο το
Ελληνοαμερικανικό Ίδρυμα.
Η έκθεση φωτογραφίας
θα αναδείξει τις δουλειές
φωτογράφων από τη Βόρεια
Αμερική με ελληνική
καταγωγή υπό την αιγίδα
του φεστιβάλ φωτογραφίας
της Scotia Bank (Scotiabank Contact Photography
Festival), που αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα
φεστιβάλ φωτογραφίας
σε διεθνές επίπεδο. Η
έκθεση θα περιλαμβάνει

25 Βορειοαμερικανούς
φωτογράφους Ελληνικής
καταγωγής, ενώ θα
γίνει αφιέρωμα και
στον Ελληνοαμερικανό
φωτορεπόρτερ Κρις Χόντρος,
ο οποίος σκοτώθηκε τον
περασμένο χρόνο κατά
την κάλυψη του εμφυλίου
πολέμου στη Λιβύη. Στην
έκθεση θα παρουσιασθούν
επίσης και φωτογραφίες του
παγκοσμίου φήμης φωτογράφου
Κωνσταντίνου Μάνου, του
οποίου οι φωτογραφίες
βρίσκονται σε μόνιμες συλλογές
σε διάφορα μουσεία και γκαλερί
του κόσμου.
Στο μεταξύ, παράλληλα με
την έκθεση φωτογραφίας θα

προβληθούν ταινίες μικρού
μήκους και ντοκιμαντέρ
από Ελληνοαμερικανούς
σκηνοθέτες σε κεντρική
αίθουσα του Τορόντο με
αποκορύφωμα την προβολή
του ντοκιμαντέρ «Κρίσις» του
σκηνοθέτη Νίκου Κατσαούνη.
Πρόκειται για μια συρραφή
27 ταινιών μικρού μήκους
και 100 φωτογραφιών σε
ντοκιμαντέρ 62 λεπτών με
αντικείμενο την οικονομική
κρίση της Ελλάδας.
Η έναρξη του φεστιβάλ
θα γίνει στις 4 Μαΐου στην
κινηματογραφική αίθουσα
Jackman Hall Theater.
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Ο Πρόεδρος Ομπάμα με τον Αφγανό ομόλογο του Χαμίντ Καρζάι.
Φωτογραφία AP
Ο Πρόεδρος Ομπάμα πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στο
Αφγανιστάν, όπου υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας
με τον Αφγανό ομόλογο του, Χαμίντ Καρζάι. Η επίσκεψη, που δεν
είχε ανακοινωθεί, σηματοδοτεί την πρώτη επέτειο από τον θάνατο
του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν.
Σε διάγγελμα του προς τον αμερικανικό λαό από την αεροπορική
βάση Μπαγκράμ, ο κ. Ομπάμα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν
διανύσει πάνω από μια δεκαετία μέσα σε σκοτεινά σύννεφα
πολέμου», αλλά τώρα όπως είπε, «βλέπουμε να χαράζει μια νέα
μέρα στον ορίζοντα». Ο αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο
στόχος της καταστροφής της Αλ Κάιντα είναι εφικτός «ο πόλεμος
άρχισε στο Αφγανιστάν και εδώ θα τελειώσει» διακήρυξε ο κ.
Ομπάμα.
Πριν την ομιλία του ο αμερικανός Πρόεδρος είχε υπογράψει
Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τον αφγανό ομόλογο του,
Χαμίντ Καρζάι.
Η συμφωνία με την Καμπούλ καλύπτει θέματα ασφάλειας,
οικονομίας και διακυβέρνησης και ξεκαθαρίζει την σχέση των
ΗΠΑ με το Αφγανιστάν πέραν του 2014 που θα αποσυρθούν απ’
την χώρα οι μάχιμες Νατοϊκές δυνάμεις. Επίσης η συμφωνία
δεσμεύει τις ΗΠΑ να χορηγούν βοήθεια στο Αφγανιστάν επί μια
δεκαετία μετά την απόσυρση των στρατευμάτων, και επιτρέπει στις
ΗΠΑ να διατηρήσουν έναν περιορισμένο αριθμό στρατιωτών στο
Αφγανιστάν για την εκπαίδευση των αφγανικών δυνάμεων και για
στοχευμένες επιχειρήσεις σε βάρος της Αλ Κάιντα.

15 Γνώμη

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

Αρχές Απριλίου η Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ
είχε την πρώτη Γενική
Συνέλευση με πολύ μικρή
συμμετοχή μελών. Παρ’ όλη
την προσπάθεια που γίνεται από
τα μέλη του Δ. Συμβουλίου,
δεν μεγαλώνει η συμμετοχή
των μελών και το ενδιαφέρον
δεν φαίνεται να αλλάζει τα
τελευταία χρόνια. Ο Πρόεδρος
κ. Π. Κλέτας ευχαρίστησε τα
μέλη που παρευρέθηκαν και
εν συνεχεία στην αναφορά
του αναφέρθηκε για όλα τα
θέματα που απασχολούν την
κοινότητα, για το Σχολείο, για
το χαλί της εκκλησίας έξοδα και
τοποθέτηση, το νηπιαγωγείο,
για το Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο, και για την ανάληψη
καθηκόντων Γενικού Διευθυντού
κ. Κώστα Καρβέλη με τα ίδια
χρήματα που παίρνει μέχρι
σήμερα και για τις εκδηλώσεις
τις Κοινότητας.

ΦΩΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Στιγμιότυπα από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ, την γιορτή του Αγίου Γεωργίου και
τις κυρίες της Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου με τα
πασχαλινά
τσουρέκια.

****
Γενική Συνέλευση είχε
και η Κοινότητα του
Ανατολικού Βανκούβερ, όπως
πληροφορηθήκαμε μεγάλο
μέρος της Γενικής Συνέλευσης
ήταν μια συζήτηση από μέλη
να παραχωρήσουν τα οικόπεδα
σε εταιρεία με ορισμένα
ωφέλη για την κοινότητα
όπως η παραχώρηση αίθουσας
εκδηλώσεων, γραφεία και
ορισμένα διαμερίσματα που θα
ενοικιάζει η κοινότητα. ..... η
συζήτηση αυτή είχε αντίδραση
από μέλη της Κοινότητας.
****
Γενική Συνέλευση είχαν και οι
ηλικιωμένοι του Ανατολικού
Βανκούβερ την Κυριακή
29 Απριλίου 2012, στην
αναφορά του ο πρόεδρος κ.
Γ. Τσούκας ευχαρίστησε τα
μέλη που παρευρέθηκαν και
εν συντομία αναφέρθηκε στις
εκδηλώσεις του συλλόγου και
απευθυνόμενος στον ταμεία
ζήτησε να αναφερθεί στα
οικονομικά του Συλλόγου.
Ο ταμίας κ. Αλέκος Τσουκαλάς,
αφού ρώτησε αν όλα τα
μέλη έχουν αντίγραφα της
οικονομικής κατάστασης,
διάβασε αναλυτικά τα έσοδα,
έξοδα, δωρεές και συνδρομές
μελών, ανέφερε ότι την
περασμένη χρονιά, το ενοίκιο
ανέβηκε, τα μέλη δεν πλήρωσαν
όλα την συνδρομή τους και οι
δωρεές ήταν μικρότερες της
άλλης χρονιάς.
Ο χορός που είχε ανακοινωθεί
για να γίνει την Κυριακή 6
Μαϊου δεν έγινε λόγω
των εκλογών στην Ελλάδα,
πολλά μέλη προτίμησαν
να μεινουν στα σπίτια τους
να παρακολουθήσουν τα
αποτελέσματα.

Στιγμιότυπα από την Γενική Συνέλευση των ηλικιωμένων
του Ανατολικού Βανκούβερ.

16 Γνώμη

H Ελβετία κλείνει τις πόρτες στους μετανάστες Ομογενής από την Ελλάδα

δωρίζει την επιχείρησή
του σε ανέργους

Από factorx στις 23/04/2012
Η Ελβετία είδε και απόειδε,
και για αυτό τώρα αποφασίζει
να κλείσει τις πόρτες της σε
μετανάστες.
Αρχής γενομένης από την 1η
Μαΐου, οι εργαζόμενοι που
προέρχονται από επτά κράτη
της ΕΕ (Εσθονία, Ουγγαρία,
Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία και Τσεχία), θα
υπόκεινται και πάλι σε αυστηρές
ποσοστώσεις. Τέρμα η ελεύθερη
διακίνησή τους, δηλαδή.
Η ελβετική κυβέρνηση
αποφάσισε να ενεργοποιήσει
μια ρήτρα που υπάρχει στη συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και ΕΕ, αναφορικά με την ελεύθερη διακίνηση
ατόμων, και η οποία υπογράφτηκε μόλις πέρσι.
Έτσι, η χώρα προσδοκά στο να μειωθεί η μετανάστευση από χώρες της ΕΕ, αφού ήδη οι εν λόγω ξένοι
αποτελούν το 1.1 εκατομμύριο στον συνολικό πληθυσμό 7.9 εκατομμυρίων της Ελβετίας.
Η άποψη της κυβέρνησης είναι πως η ετήσια μέση εισροή 38.000 Ευρωπαίων μεταναστών δημιουργεί
σημαντικά προβλήματα στην ενσωμάτωση, στις εργασιακές συνθήκες, και στο βασικό ημερομίσθιο.

Η ιστορία ακούγεται απίστευτη, θυμίζοντας μάλλον παραμύθι, είναι
όμως πέρα για πέρα αληθινή. Ο ομογενής από την Ελλάδα, ‘Αθα
Ματσάκος, γεννημένος στην Αυστραλία, με καταγωγή από την
Κατερίνη, χαρίζει την επιχείρησή του, σε κάποιον που είναι άνεργος
και αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πρόκειται για
συνεργείο επιδιόρθωσης αυτοκινήτων και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη.
Όπως υποστήριξε ο ίδιος σε συνέντευξη του μόλις δημοσιοποίησε

Όπως γράφει η εφημερίδα Tribune de Genève, «η Ελβετία κλείνει την πόρτα στους
Ανατολικοευρωπαίους», υποστηρίζοντας ότι η ελεύθερη διακίνηση χρειάζεται όρους και προϋποθέσεις
για να είναι βιώσιμη.
Άλλες ελβετικές εφημερίδες όμως είναι πιο απαισιόδοξες, πιστεύοντας ότι το μέτρο δεν θα αποδώσει,
και είναι απλά διακοσμητικό.
Όπως και να έχει, η απόφαση αποτελεί κλείσιμο του ματιού της κυβέρνησης προς όλους όσοι
ανησυχούν με την γενικευμένη εισροή μεταναστών στη χώρα.
Στη γερμανόφωνη περιοχή της Ελβετίας, ο τύπος πιο πολύ ανησυχεί για τις επιπτώσεις του μέτρου στις
γενικότερες σχέσεις της χώρας με την ΕΕ. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν, ότι η κυβέρνηση απλά
θέλει να δείξει στους πολίτες, ότι δεν την τρομάζουν οι Βρυξέλλες.
This entry was posted in Κόσμος. Bookmark the permalink.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

GREEK WINE TASTING
Οττάβα, 26 Απριλίου 2012

Εκδήλωση προβολής των ποιοτικών ελληνικών
κρασιών με θέμα: “A celebration of Greek
Wines” διοργανώθηκε σήμερα στην Οττάβα με
πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας και του
πολιτιστικού ομογενειακού συλλόγου «Παρνασσός»
στο Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Οττάβας.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία και
εξοικείωση του ευρύτερου κοινού της καναδικής
πρωτεύουσας με τις παραδοσιακές ελληνικές
ποικιλίες, όπως το Μοσχοφίλερο, Ασσύρτικο,
Αγιωργίτικο και Ξινόμαυρο.
Στην εκδήλωση προβλήθηκε το ντοκυμαντέρ “New
Wines of Greece … Yours to discover”, ενώ το
ομογενειακό χορευτικό συγκρότημα της Οττάβας
Odyssey παρουσίασε αντιπροσωπευτικούς χορούς
από τις οινοπαραγωγικές περιοχές.
Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε σειρά
στοχευμένων δράσεων προώθησης των εξαγωγών
ελληνικών κρασιών στον Καναδά, και δημιουργίας
«Λέσχης Φίλων Ελληνικών Ποιοτικών Οίνων».
Αντίστοιχες
πρωτοβουλίες
σχεδιάζεται
υλοποιηθούν σε μεγάλες καναδικές πόλεις.

να

Σε όλο τον Ελληνισμό του Εξωτερικού
Μοντρεάλ, Απρίλιος 2012
Πρόσφατα γιορτάσαμε την Ανάσταση γνωρίζοντας
ότι για τη μακρυνή πατρίδα η «Ανάσταση» μοιάζει
με απόμακρο όνειρο. Οι Έλληνες βαδίζουν ακόμα,
ταλαιπωρημένοι, προς το Γολγοθά. Αυξάνονται οι
οικογένειες που έφτασαν στο κατώφλι της φτώχειας.
8 στις 10 οικογένειες αδυνατούν να θρέψουν τα παιδιά
τους.50% των νέων, το πιο πολύτιμο αγαθό, είναι
άνεργοι, έτοιμοι για αναγκαστική μετανάστευση.
Μισθοί μειώνονται επικίνδυνα. Μαγαζιά και
επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά. Πάμπολλοι
αυτοκτονούν από απελπισία.
Τραγικά συμβάντα για ένα έθνος περήφανο που έχει
παγκοσμίως προσφέρει τόσα.
Είναι ενθαρρυντικό ότι, σιγά-σιγά κι επίμονα, εμείς εδώ
σπεύδουμε να προσφέρουμε ό,τι και όπως μπορούμε.
[Π.χ. η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τα παιδιά της
Ελλάδας].
Συγχαίρω ολόψυχα εκείνους που ξεκίνησαν αυτές τις
δραστηριότητες και άξια τις συνεχίζουν. Είναι τεράστια
ανακούφιση στους δικούς μας που υποφέρουν.
Επειδή ο σκοπός των μηνυμάτων μου απ’το Γενάρη,
πραγματοποιείται, στο επόμενο μήνυμα θα εισηγηθώ
μερικές προτάσεις για τον τόσο υπέροχο αγώνα μας.
ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΡΑΚΑ-ΠΕΤΣΑΛΗ-Συγγραφέας
Πρώην Αντ/δρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Κεμπέκ
Πρώην Διοικητική Δικαστής Δικαστηρίου
Κοινωνικών Υποθέσεων
Μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τα παιδιά της
Ελλάδας
		
Τηλέφωνο: 514-340-1645

την προσφορά του στην εφημερίδα «Herald Sun» δέχτηκε πάνω
από 500 τηλεφωνήματα. «Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει ούτε....
λεπτό. Εκείνο που τους λέω είναι να έρθουν να δουν τον χώρο, να
εξακριβώσω κι εγώ αν ξέρουν τη δουλειά, αν πράγματι έχουν ανάγκη
βοήθειας και αν είναι διατεθειμένοι να ζήσουν σε χωριό» λέει, ενώ
τονίζει ότι το μέρος που είναι το συνεργείο «είναι ιδανικό μέρος για
έναν οικογενειάρχη που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του σ’ ένα
ωραίο περιβάλλον, μακριά από το θόρυβο της πόλης και το άγχος
που προκαλεί συχνά η πολυκοσμία, χωρίς, στην ουσία, να τους λείψει
τίποτε. Προσωπικά, αυτόν τον τόπο δεν θα τον άλλαζα με κανέναν».
Όσο για το πώς πήρε την απόφαση λέει ότι «είναι η μεγαλύτερη
απόλαυση να μπορείς να δίνεις χαρά στον άνθρωπο. Ανακούφιση και
χαρά. Αυτά τα δύο μαζί με τον βασικό παράγοντα της αγάπης για
τον άνθρωπο, νομίζω ότι καθορίζουν και το νόημα της ζωής», ενώ
αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ασχολείται και με την διοργάνωση ενός από
τα γνωστότερα φεστιβάλ της χώρας, το Camperdown Cruise. «Το
μόνο που θέλω είναι να βρεθεί ένα άτομο που να ξέρει τη δουλειά
και να αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Να τον νιώσει δικό του. Είμαι
διατεθειμένος να μείνω τρεις μήνες μαζί του, μέχρι να συνηθίσει, να
τον συστήσω στην εδώ τοπική κοινωνία και να τον βοηθήσω να σταθεί
στα πόδια του. Αν είναι οικογενειάρχης, ακόμη καλύτερα. Θα λύσει
το πρόβλημά του γιατί η επιχείρηση αποφέρει αρκετά κέρδη, ώστε
να του εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Τα σχολεία εδώ είναι πολύ καλά,
υπάρχουν όλες οι ευκολίες σχεδόν για όλα τα σπορ, οπότε το βέβαιο
είναι ότι ο τόπος προσφέρεται για οικογενειακή ζωή», καταλήγει.

Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ κατέβαλε
η Ελλάδα στη Φινλανδία Εγγύηση για
τη συνεισφορά στο ελληνικό πακέτο
διάσωσης
Οι ελληνικές τράπεζες κατέβαλαν 300 εκατ. ευρώ στην Φινλανδία ως
εγγύηση για την συνεισφορά της χώρας στο ελληνικό πακέτο διάσωσης,
επιβεβαίωσε την Παρασκευή σύμφωνα νε το Reuters αξιωματούχος της
φινλανδικής κυβέρνησης.
Νωρίτερα, η Φινλανδή υπουργός Οικονομικών Γιούτα Ουρπιλάινεν
φέρεται να δήλωσε ότι καταβλήθηκαν τα χρήματα που αποτελούν μέρος της
συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ελληνικές τράπεζες για παροχή εγγυήσεων
συνολικού ύψους 880 εκατ. ευρώ.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι απόρρητες, αν και η φινλανδική
κυβέρνηση έχει πει ότι ίσως να δημοσιεύσει κάποια μέρη. Πηγή δήλωσε
νωρίτερα στο Reuters ότι η καταβολή των εγγυήσεων έγινε μέσω της Εθνικής
της Alpha, της Eurobank και της Πειραιώς.
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Ετήσια Πνευματική Σύναξη Ιερέων
Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
Έγινε στο Kingston Ontario η Ετήσια Πνευματική Συνέλευση των Ιερέων της Ιεράς μας Μητρόπολης
υπό το γενικό θέμα: Άγχος και Κόπος των Κληρικών. Προσήλθαν από όλο τον Καναδά 44 Κληρικοί.
Η Συνέλευση άρχισε την Δευτέρα 30 Απριλίου και ετελείωσε την Πέμπτη 3 Μαΐου. Τα κάτωθι
ήσαν τα θέματα τα οποία συνεζητήθησαν:
1.
Πατρότης και φιλία. Ο εισηγητής π. Bohdan Hladio.
2.
Άγχος και Κόπος Ιερέων. Ομιλητής π. George Morelli.
3.
Τρέχοντα ζητήματα Ιεράς Μητρόπολης. Ομιλητής Μητροπολίτης Σωτήριος.
4.
Συζυγικά προβλήματα. Ομιλητής Dr Albert Rossi.
5.
Εξεύρεση χρόνου για Προσωπική Προσευχή του Ιερέως μέσα σ’ ένα πολυάσχολο ενοριακό
πρόγραμμα. Ομιλητής Επίσκοπος Χριστοφόρος.
6.
Άλλα τρέχοντα
ζητήματα (Εκλογή νέου μέλους
στο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρεσβυτέρων. Οδηγός Ιερέως.
Κληρικολαϊκή Συνέλευση
2013. Λεύκωμα Κληρικολαϊκής
Συνέλευσης. Μισθοί και
μεταθέσεις ιερέων.)
Οι εργασίες της κάθε ημέρας
άρχιζαν με Όρθρο και τελείωναν
με Θεία Λειτουργία ή Ιερά
Παράκληση.
Τη μεγάλη ευθύνη της οργάνωσης της Πνευματικής αυτής Συνέλευσης είχε αναλάβει το Δ. Συμβούλιο
Πρεσβυτέρων με πρόεδρο τον π. Θ. Παρασκευόπουλο και με τον π. Χ. Αχιλλέως, Ι. Προϊστάμενο της
Κοινότητος του Kingston. Η οργάνωση ήταν τελεία από πάσης απόψεως.
Οι εργασίες της Συνέλευσης διεξήχθησαν σε ένα πνεύμα άριστο και άπαντες έμειναν απόλυτα
ευχαριστημένοι.
Το βράδυ της Τρίτης 1ης Μαΐου, έγινε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου
Kingston, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σωτηρίου και με τη συμμετοχή όλων των ιερέων και
πολλών ενοριτών. Μετά την Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο για όλους από την Κοινότητα του Kingston.
H Συνέλευση έγινε στο ξενοδοχείο Travelodje των αδελφών Καρκούλη. Οι αδελφοί Καρκούλη
ήσαν πολύ εξυπηρετικοί, προσέφεραν δε και γεύμα δωρεάν για όλους τους κληρικούς. Ευχαριστίες
εκφράζονται.
Στην αρχή της σύναξης, ο Μητροπολίτης Σωτήριος, εκ μέρους όλων των συνέδρων υπέβαλε
σέβη και αφοσίωση στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και εζήτησε για
όλους την πατρική και πατριαρχική του αγάπη και ευλογία.
Ἐκ του γραφείου της Ι. Μητρόπολης
3 Μαΐου, 2012

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

Το ευλαβές εκκλησίασμα της μικρής αλλά δημιουργικής Κοινότητας
του Kingston

ΔΕΞΙΑ: Μερικοί από τους
ιερείς στις καθημερινές
συνεδριάσεις.

“Ζεστή Γωνιά ηλικιωμένων Σούρεη –Friendship Society”

Την πρώτη Γενική Συνέλευση
είχε και ο νεοιδρυθής σύλλογος
ηλικιωμένων του Σούρεη που
έχει το όνομα “Ζεστή Γωνιά
ηλικιωμένων Σούρεη –Friendship Society”
Στις 3 Μαϊου 2012 την Πέμπτη
στην αίθουσα της εκκλησίας
της εκκλησίας των Αγίων
Κωνσταντίνου
&
Ελένης,
συγκεντρώθηκαν
ηλικιωμένοι
άνδρες και γυναίκες περίποιυ
40 άτομα , όπου ο Πρόεδρος
Κώστας Κοντογιαμόλης αφού
καλωσόρισε όλους ανέφερε
ότι στην ίδρυση του συλλόγου
που έστειλαν τα χαρτιά στην
Βικτόρια για την επικύρωση
του ονόματος, ήταν μόνο πένντε
μέλη και ζήτησε από τους
παρευρηθέντες να προστεθούν
και άλλα μέλη στο Δ. Συμβούλιο
για την διευκόλυνση του έργου.
Το καφενείο θα ανοίξει μετά
το πανηγύρι της εορτής της
εκκλησίας, στην
αίθουσα
της οικίας που βρίσκεται στο
χώρο της εκκλησίας.Ζήτησε
κι αυτός και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας του Σούρεη κ. Γ.
Γιαννακόπουλος, θα χρειασθούν
εθελοντές να ανοίγουν και να
κλείνουν το κεφενείο, το οποίο
θα είναι για την χρήση και των
γυναικών.

Οι ιερείς μετά τη Θ. Λειτουργία, με τον Επίσκοπο Χριστόφορο και τον
Μητροπολίτη Σωτήριο.

Μετά από προτάσεις των μελών
προστέθηκαν άλλα τέσσερα
άτομα στο Δ. Συμβούλιο, και
με προσφαρά πίτσας από το
εστιατόριο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, και
κουλουράκια που προσκόμισαν
διάφορες κυρίες, και καφέδάκι
έληξε η πρώτη και ιστορική
βραδιά της ίδρυσης του συλλόγου
ηλικιωμένων στο Σούρεη.
Τα ονόματα του Δ. Συμβουλίου
έχουν ως εξης: Πρόεδρος Κώστας
Κοντογιανάτος
Αντιπρόεδρος
Λούλα Μανολοπούλου, Ταμίας
Πάρης Χρονόπουλος, Β΄ Ταμίας
Ελένη Μέλιου, Γραμματέας
Ελένη Χατζιχρήστου. Μέλη:
Παύλος Καλτσίδης, Κώστας
Καρατσίκης, Μαρία Μαργαρίτη,
Μαρία Κωσταντή.
Στην εξελεγκτική Επιτροπή
είναι: Γιώργος Γιαννακόπουλος,
Κώστας Ντόκολας και Ιωάννης
Γούλας.

Άνω: το πιστοποιητικό
γνησιότητος της αλλαγής
ονόματος για το Σύλλογο
των ηλικιωμένων του Σούρεη
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Πάσχα του 1821: Ο Νικολάκης
Μητρόπουλος υψώνει τη σημαία
με το σταυρό στα Σάλωνα .
Ο Νικολάκης Μητρόπουλος υψώνει
τη σημαία με το σταυρό στα Σάλωνα,
την ημέρα του Πάσχα του 1821.
Ο Γάλλος ζωγράφος Λουί
Ντυπρέ(1789-1837),
επισκέπτεται την Ελλάδα το
Φεβρουάριο του 1819, διατρέχει
την Κέρκυρα, την Ήπειρο,
τη Θεσσαλία, τη Στερεά, τα
περίχωρα της Αττικής και
τα νησιά του Σαρωνικού,
συνεχίζει την περιήγησή του
στην Κωνσταντινούπολη και
κατόπιν προσκεκλημένος του
Μιχαήλ Σούτσου φτάνει στο
Βουκουρέστι.
Ζωγραφίζει
πρόσωπα, τοπία, ιστορικές
και θρησκευτικές σκηνές. Τα

έργα του από την Ελλάδα
δημοσιεύθηκαν το 1825 στο
μνημειώδες εικονογραφημένο
ταξιδιωτικό χρονικό, Voyage à
Athènes et à Constantinople, με
υπότιτλο, ou collection des por-

Ο πιο ακριβοπληρωμένος
Ευρωπαίος διοικητής τράπεζας
είναι ο Προβόπουλος στην χώρα
που καταρρέει οικονομικά!
Ο πιο ακριβοπληρωμένος Ευρωπαίος διοικητής τράπεζας είναι
ο δικός μας και η χώρα πάει φουλ για χρεωκοπία! Ο Γιώργος
Προβόπουλος πρέπει να μας εξηγήσει πως γίνεται να μην πήρε
χαμπάρι για όλα τα δεινά που έρχονται για τον τόπο και να μην
ενημέρωσε επενδυτές, καταθέτες και κυβέρνηση. Αν το έκανε και
δεν εισακούστηκε γιατί δεν παραιτήθηκε;
Ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας Γιώργος Προβόπουλος
κερδίζει 362.500 ευρώ, ή 465.885 δολάρια τον χρόνο, έναντι
345.252 ευρώ που παίρνει από την (ΕΚΤ) ο Jean-Claude Trichet!
Το θέμα... είναι τεράστιο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου
ο διοικητής μιας χώρας που έχει κάνει άνω κάτω την Ευρώπη θα
είχε παραιτηθεί ή θα είχε εκδιωχθεί αλλά για έναν περίεργο λόγο
μένει στην θέση του. Η Ελλάδα έχει διασυρθεί και ο κ.Προβόπουλος
αγέρωχος κάνει και δηλώσεις μιλώντας για συνένωση τραπεζών.
Την ίδια ώρα ένα περίεργο παιχνίδι παίζεται και δεν έχει απαντήσει
τι γίνεται με την έγκριση που πρέπει να δώσει σε τράπεζα και δεν
το έχει κάνει; Άραγε εντόπισε κομπίνα και άρα οι επενδυτές πρέπει
να την μάθουν για να άρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που
μπήκε μπροστά ή ο Προβόπουλος παίζει άλλα ύποπτα παιχνίδια;
Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Και επειδή η ιστορία με την οικονομία,
παρατραβάει την επόμενη φορά θα ενημερώσουμε τον κόσμο που
και γιατί δεν γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καταλάβει
ότι αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα και να διαπιστώσει για πότε
(επί θητείας του) θα γίνει το....μπουμ και ο κόσμος θα μαζεύει
χρήματα!
Εδώ πλέον κάτι γίνεται και ο κόσμος θα χάσει την εμπιστοσύνη
του. Μήπως γνωρίζει πόσα χρήματα έφυγαν μόνο για Κύπρο το
τελευταίο εικοσαήμερο; Εμείς δεν αναστατώνουμε τον κόσμο, αλλά
ο Προβόπουλος δίνει δικαιώματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα...

traits, de vues et costumes grecs
et ottomans = Ταξίδι στην Αθήνα
και στην Κωνσταντινούπολη,
μια συλλογή από πορτραίτα,
τοπία, ελληνικές και οθωμανικές
ενδυμασίες.
Το λεύκωμα περιλαμβάνει μια και
μόνη πολεμική σκηνή με τίτλο
«Ο Νικολάκης Μητρόπουλος*
υψώνει τη σημαία με το σταυρό
στο φρούριο των Σαλώνων».
* Μητρόπουλος Νικολάκης,
αγωνιστής του 1821, Ζάτουνα
Γορτυνίας.
Ο Δρ Μανώλης Βλάχος στο,
“Louis Duprè, Ταξίδι στην Αθήνα
και στην Κωνσταντινούπολη”,
εκδόσεις Ολκός, Αθήνα, 1994,
γράφει – αναλύει τη σκηνή:
Η μορφή του αγωνιστή, που
έπειτα από σκληρή μάχη
κατορθώνει να υψώσει την
ελληνική σημαία στα τείχη
των Σαλώνων, προβάλλεται
πολύ περισσότερο από το
πολεμικό επεισόδιο, έχει δε
φιλοτεχνηθεί με την έμφαση και
την επιμέλεια που ο ζωγράφος
επιφυλάσσει στο πορτραίτο. Το
γεγονός, εντούτοις, ότι ο άνδρας
εικονίζεται στο περιβάλλον της
μάχης επιτρέπει να θεωρηθεί η
παράσταση πολεμική σκηνή.
Ο ζωγράφος σημειώνει στο
οδοιπορικό του: «Θα έχω την
ευκαιρία να παρουσιάσω έναν
από τους ήρωες που έστησαν
επάνω στα τείχη αυτά τη σημαία
του σταυρού». Ως παρουσίαση
νοείται μόνον η ζωγραφική
σύνθεση, διότι ο Μητρόπουλος
δεν αναφέρεται πουθενά αλλού.
Τον αγωνιστή, εντούτοις, ο
καλλιτέχνης γνώρισε στη Ρώμη
το 1824, από τον οποίο και
έμαθε τη διεξαγωγή της μάχης. Η
γνωριμία αυτή είναι ο λόγος που
έκαμε τον Dupre να περιλάβει στο
λεύκωμα τη μοναδική ιστορική
σκηνή από την Επανάσταση· το
γεγονός, δηλαδή, ότι διέθετε έναν
από τους συντελεστές του Αγώνα
και την προσωπική γνώση του
τόπου.
Θα
παρατηρηθεί,
εξάλλου,
ότι ο ζωγράφος περιόρισε την
παράσταση του επεισοδίου
στην προσωπογραφία κυρίως
του Μητρόπουλου και σε μια
υποτυπώδη δήλωση του χώρου.
Δεν πρέπει να λησμονηθεί,
ακόμη, ότι η απαίτηση της
προσωπικής
μαρτυρίας

απέκλεισε από το λεύκωμα
σπουδαιότερες μάχες και πολύ
γνωστότερους αγωνιστές. Η
πρώτη εντύπωση από τον πίνακα
είναι ότι περιγράφει την τελευταία
φάση της μάχης· τη δραματική
άνοδο του σημαιοφόρου στις
επάλξεις του φρουρίου, για
να στήσει εκεί τη σημαία. Η
παράσταση όμως θα μπορούσε
να ερμηνευθεί και αντίστροφα:
πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν
να απεικονίσει προπάντων τη
μορφή του πολεμιστή, η οποία
κατ’ ανάγκην επέσυρε και το
ανάλογο περιβάλλον.
Αν και η μάχη ήδη έχει κριθεί,
στις επάλξεις η συμπλοκή
συνεχίζεται. Ανάμεσα στους
νεκρούς του πρώτου επιπέδου,
που κείτονται στις βαθμίδες, και
τους άνδρες που πολεμούν στο
βάθος ορθώνεται ο σημαιοφόρος.
Τα πόδια του πατούν το πτώμα
και τα όπλα ενός Τούρκου, με το
αριστερό χέρι κρατά τη σημαία
ενώ με το δεξί του σφίγγει το
σπαθί. Στο λαβωμένο πρόσωπο,
καθώς
αιφνίδια
στρέφεται
στο θεατή, διαγράφεται η
αποφασιστικότητα, η βίαιη
έξαρση του πολέμου και η
ικανοποίηση της νίκης.
Η
προσεκτική
θεώρηση
του έργου αποδεικνύει ότι
ο ζωγράφος, πέρα από τους
εμφανείς
προσωπογραφικούς
στόχους, θέλησε να επισημάνει
τη σπουδαιότητα του ιστορικού
γεγονότος και να το προτείνει
ως σύμβολο της Επανάστασης.
Η οργάνωση της σύνθεσης και
η λειτουργία των διαφόρων
θεματικών ή μορφολογικών
στοιχείων, που δρουν ως
επί μέρους σύμβολα, εκεί
κατατείνουν. Το σύνολο σχεδόν
του θέματος – ο Μητρόπουλος,
η σημαία και οι δύο νεκροί,
ο Έλληνας και ο Τούρκος
– περιέχεται στη θαυμάσια
διαρθρωμένη πυραμίδα, η οποία
ενώ εγκλείει εντονότατη δράση,
συγκρατεί στέρεα την ισορροπία
του σχήματος.
Ο ιστός της σημαίας χωρίζει
την παράσταση σε δύο άνισα
ορθογώνια, το αριστερό και
ευρύτερο όπου επικρατεί ο
πυρετός της μάχης, και το δεξιό
που καταλαμβάνεται ολόκληρο
από τον νεκρό Έλληνα. Η
κατακόρυφος του ιστού αποτελεί
το όριο πέρα από το οποίο η
συμπλοκή δεν επεκτείνεται αλλά
απωθείται προς τα αριστερά,
προκειμένου να εκτεθεί με άνεση
ο μαχητής που πέθανε σφίγγοντας
την άκρη της σημαίας στο
στήθος του. Το πρόσωπό του και
το πρόσωπο του Μητρόπουλου,
καθώς εντάσσονται στην ίδια

ευθεία, αποτελούν δύο όψεις
του αγώνα για την ελευθερία· τη
θυσία και τη νίκη.
Η ιδέα επαναλαμβάνεται από
τα σπαθιά των δύο Ελλήνων.
Η επιτυχής έκβαση της μάχης
δηλώνεται και από το ότι ο ιστός,
με το σταυρό στην κορυφή,
πατά, εάν προεκταθεί, επάνω στο
σαρίκι του νεκρού Τούρκου.
Η λειτουργία της σημαίας στη
σύνθεση είναι ευρύτερη: κατ’
αρχήν, οι μεγάλες καμπύλες
που σχηματίζονται από τον
βίαιο άνεμο εγκαθιστούν το
ιδεώδες πλαίσιο προβολής του
Μητρόπουλου, αυξάνουν την
ένταση και προοιωνίζονται το
θρίαμβο, αποτελούν όμως και
ισχυρές ανασταλτικές ωθήσεις
προς τα αριστερά, δυσχεραίνουν
την ανάβαση του σημαιοφόρου
και τον υποχρεώνουν να εντείνει
την προσπάθειά του.
Με το σώμα ολόκληρο – τον
τεράστιο λοξό άξονα – φαίνεται
να στηρίζει με δύναμη τη σημαία
και να σφαλίζει την κατακόρυφο.
Θα επισημανθεί ακόμη η
δημιουργία του σχήματος S,
που προκύπτει από τις καμπύλες
της σημαίας και την παρυφή
της φουστανέλας, στο οποίο
φαίνεται να εγγράφεται η μορφή
του. Εμφανής είναι η κλασική
αντίληψη που διέπει τον πίνακα
σε ό,τι αφορά την οργάνωση των
διαφόρων στοιχείων του, αλλά
και η ρομαντική διάθεση από
την οποία διαπνέεται, ιδιαίτερα
αισθητή στην ηρωική έξαρση
που χαρακτηρίζει τη μορφή του
σημαιοφόρου.
Το έργο, σύμβολο της εξέγερσης
του ελληνισμού, «εικονογραφεί»
κατάλληλα τη φράση του Dupre: «Σήμερα, το έθνος αυτό,
οργισμένο από το μέγεθος της
συμφοράς και εμπνεόμενο από
τη μνήμη και το μίσος, ορθώθηκε
για να πολεμήσει το δυνάστη
και να ξεπλύνει στο αίμα τη
μακροχρόνια
και
ωμότατη
προσβολή». Η διττή φύση του
έργου παραπέμπει έμμεσα στους
πόλους των επιδράσεων που
έχει δεχθεί τούτο. Ως σύνολο,
η παράσταση φαίνεται μάλλον
προσωπική
σύνθεση
του
καλλιτέχνη.
Εντούτοις, τα επί μέρους
στοιχεία έχουν άμεση σχέση με
την πολεμική εικονογραφία της
εποχής. Ο κύκλος του David και
οι ρομαντικοί, με επικεφαλής τον
Delacroix, ασφαλώς συνέβαλαν
στη δημιουργία του έργου. Πηγή
http://exomatiakaivlepo.
blogspot.com/2012/04/1821.
html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 και μετά την Θεία Λειτουργία

στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street sto Vancouver, διοργανώνουμε μεσημβρινό γεύμα για την ενίσχυση
της ανέγερσης του Ιερού Ναου του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου,στο Μοναστήρι, στο Goldendale Washington.
Σας παρακαλούμε,βοηθήσετε την προσπάθεια αυτή
αγοράζοντας τα εισιτήρια σας από τις κυρίες της επιτροπής.
Τιμή εισιτηρίου $20:00 για μεγάλους και $10:00 για
παιδιά.
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε..
Ρουλα Μαλαμα: 604-732-3459,
Τασουλα Δεμιρη:604-275-7686,Ελενη
Κερασιωτη:604-738-6769,
Εφη Καραπιδακη:604-274-9244
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Tο Ελληνικό Πόδι
Πόσοι πραγματικά γνωρίζουν τι
είναι το Ελληνικό Πόδι;
Η
εύκολη
και
γρήγορη
απάντηση είναι ότι πρόκειται
περί μετρικού συστήματος το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην
αρχαιότητα από τους Έλληνες
και κατόπιν υιοθετήθηκε από
τους Άγγλους κλπ κλπ.
Ναι, αυτή είναι μία απάντηση.
Σωστή εν μέρει.
Αλλά στην πραγματικότητα στην
τέχνη και στην ιατρική, ο όρος
Ελληνικό Πόδι σήμαινε κάτι
άλλο τελείως διαφορετικό.
Στην ιατρική λοιπόν ονομάζεται
Morton’s toe, στην γλυπτική
ονομάζεται Ελληνικό Πόδι.
Είναι η κατάσταση κατά την
οποία το δεύτερο δάχτυλο του
ποδιού μας, αυτό δίπλα στο
μεγάλο, είναι μακρύτερο από το
πρώτο. Στα φυσιολογικά πόδια
υπάρχουν 3 τύποι.
Το Αιγυπτιακό Πόδι, στο οποίο
από το μεγάλο δάχτυλο μέχρι το
μικρότερο υπάρχει μια διαγώνιος
ευθεία με το μεγάλο δάχτυλο
μακρύτερο από όλα, το Ρωμαϊκό
Πόδι ή και τετράγωνο, όπου όλα
τα δάχτυλα είναι σε μία οριζόντια
ευθεία και το Ελληνικό Πόδι
όπως περιέγραψα πριν.
Η μεγάλη (70-80%) πλειοψηφία
του παγκόσμιου πληθυσμού έχει
το Αιγυπτιακό Πόδι, καθώς είναι
το “κανονικό” οστεολογικά,
αυτό το οποίο “πρέπει” να έχει
ο κάθε άνθρωπος με βάση την
οστεϊκή κατασκευή του είδους
μας. Υπάρχει ολόκληρο κίνημα
μάλιστα στις ιατρικές κοινότητες
παγκοσμίως, να καταργηθεί ο
όρος “Αιγυπτιακό” καθώς είναι το
ορθό επιστημονικά. Δεν υπάρχει
όμως καμμιά αμφισβήτηση για
τον όρο “Ελληνικό”, παρά μόνο
η σιωπηρή αντικατάστασή του
από τον όρο Morton’s toe και τον
χαρακτηρισμό του ως οστεϊκή
δυσμορφία.

οι Ρωμαίοι, οι οποίοι δεν είχαν
δική τους γλυπτική υποδομή
και παιδεία, αντέγραψαν τα
Ελληνικά έργα και μαζί και το

Ελληνικό Πόδι μεταφέροντάς
το στην τέχνη τους, αλλά
ταυτόχρονα, μη γνωρίζοντας τη
λεπτομέρεια αυτή, το διέσωσαν
και για τις επόμενες γενιές καθώς
είναι γνωστό ότι ένα τεράστιο
ποσοστό αυθεντικών Ελληνικών
έργων
καταστράφηκε
για
πολλούς και διάφορους λόγους.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΔΙ: το δάχτυλο του ποδιού είναι μεγαλύτερο από
το δεύτερο δάχτυλο
ΡΩΜΑΪΚΟ : το δάχτυλο του ποδιού είναι όσο το δεύτερο δάχτυλο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: το δεύτερο δάχτυλο είναι μεγαλύτερο από το δάχτυλο
του

GREEK WORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE
By Athane Tzouchas
I am pleased to compose this English-Greek dictionary. It’s brand
new idea – learning Greek the easiest way possible. Many Greek
words are part of the English vocabulary. In this book, you will see
the similarities between the Greek and English languages. This book
will help those who want to learn Greek as well as those who want to
learn English words, since most of these words are international. It is
a new way of learning another language.
Learn what each English-Greek word really means. It is surprising
how quickly you can learn words.
For those who speak Greek, it will help them to learn and remember
English words. This will give pride to my Greek compatriots when
they realize how many Greek words are in the English languagedemocracy, agnostic, epidemic, abracadabra, cemetery, etc. It will
be easy to read the Greek words using the English alphabet. You’ll
be pronouncing the Greek words using the pronunciation symbols as
well is conversational Greek phrases.
The Greek root word “onym” or “onom”, meaning “name”, has
many English words derived from it, such as onomastic, name, anonymous, paronym, patrionymous, onomatolography, denominate,
nominate, synonym, nameless, naming, denominator, name-plate,
onomatology, etc.
Most dictionaries contain only the ancient Greek (a.Gk) words (wd).
This dictionary includes up-to-date words used in the Greek language.
Example: The Greek root word of the English word “know” is “gno”
and the Greek verb used is “gnorizω” ( Iknow). The ancient Greek
verb is “gignoskω”. Learn the new Greek (n.Gk) which is used today,
not the ancient Greek words that other dictionaries mention.

Το απίστευτο είναι ότι η
“δυσμορφία” του Ελληνικού
Ποδιού συνδέεται γονιδιακά με
Έλληνες. Ουπς. Μισό λεπτό.

The book is available at: www.trafford.com or Phone
toll free 1-888-232-4444

Και αυτό ΕΙΝΑΙ απίστευτο και
είναι πιθανόν το στοιχείο το
οποίο γίνεται προσπάθεια να
“ξεχαστεί”, μετατρέποντας το
γενετικό αυτό χαρακτηριστικό σε
οστεϊκή δυσμορφία.
Στη
γλυπτική,
υπάρχουν
αμέτρητες
αποδείξεις
για
την γνώση της ύπαρξης του
χαρακτηριστικού αυτού στους
Έλληνες από τα πανάρχαια
χρόνια.
ΟΛΑ
τα
αγάλματα
της
Ελληνικής αρχαιότητας τα οποία
απεικονίζουν φιγούρες Ελλήνων,
φέρουν αυτό το χαρακτηριστικό
καθαρό. Δεν είναι τυχαίο ότι
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι το
απεικόνιζαν στα έργα τους.
Γνώριζαν την διαφορετικότητα
τους και το έδειχναν. Αργότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Μαρτίου 2012. Το τρισάγιο
έγινε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2012 . Η κηδεία του έγινε στον
Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τετάρτη 22 Μαρτίου
2012 με έξοδα φίλου και κουμπάρου Γεωργίου Ζάμπου και
της οικογενείας του. Η δε ταφή του έγινε στο νεκροταφείου
του Σούρεη. Στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΗΜΟΥΣΣΗΣ
1934-2012

Ποιά είναι όμως η διαφορά με τα
άλλα είδη εκτός από το μέγεθος
των μεταταρσίων οστών?
Το
Ελληνικό
Πόδι
είναι
κληρονομικό!
Απίστευτο? Αν ήταν μόνο αυτό,
πιθανόν όχι.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει
μεγαλύτερο δεύτερο δάχτυλο
στο πόδι του, έχει απαραίτητα
Ελληνικά γονίδια; ΝΑΙ!!!

ΠΕΝΘΗ

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 12 Απριλίου 2012,
ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΗΜΟΥΣΣΗΣ.
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι της Αθήνας,
ήρθε στον Καναδα το 1962, όπου
παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και
εργάστηκε στις σιδηροκατασκευές. Το
τρισάγιο έγινε στις 18 Απριλίου 2012
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η
κηδεία του στις 19 Απριλίου 2012, η
δε ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του
Μπούρναμπη.
Στις κόρες του και τους γαμπρούς του
Ευφροσύνη (John), Σύλβια, Αδαμαντία Τρούλα (Τρεντ) και στα
εγγόνια του Δημήτρη, Χρήστο, Κωνσταντίνο και Γιάννη, στους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1930-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18 Απριλίου 2012, ο ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ. Το τρισάγιο έγινε στις 23 Απριλίου 2012 και η
κηδεία του στις 24 Απριλίου 2012 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
Βανκούβερ. Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη.
Στη σύζυγό του Μαίρη, στους δύο γιούς του Steve & Jimmy,
στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΖΥΓΟΥΡΑ ΜΑΤΡΟΝΑ (ΝΙΤΣΑ)
1941-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19 Απριλίου 2012 η ΖΥΓΟΥΡΑ
ΜΑΤΡΟΝΑ (ΝΙΤΣΑ) Το τρισάγιο έγινε στις 24 Απριλίου 2012,
στην αίθουσα κηδειών επί της 11ης Λεωφόρου. Η κηδεία έγινε
στις 25 Απριλίου 2012 στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη. Στον
σύζυγό της Γιάννη, στα παιδιά της Μαργαρίτη και Αχιλέα, στον
αδελφό της Στάθη, στις δύο αδελφές της Φωτινή και Κατερίνη,
και σ΄όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Στο βαθύ πένθος της οικογένειας Αθανασίου Καραμεσίνη
(Τομ Κάρας), για τον θάνατο του αδελφού του στην Αθήνα,
που ήταν και ο δεύτερος αδελφός που έφυγε μέσα σε
λίγους μήνες, οι φίλοι και οι γνωστοί εύχονται θερμά
συλλυπητήρια και ο Θεός να τον αναπαύσει. Ελαφρύ να
είναι το χώμα που τους σκεπάζει και τους δυο.

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

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός
Σάββατο, 28 Απριλίου, 2012
Το 25ο Κύπελλο της
ιστορίας του κατέκτησε
ο Ολυμπιακός, καθώς
στον 70ο τελικό της
διοργάνωσης που διεξήχθη
στο ΟΑΚΑ, νίκησε 2-1 τον
Ατρόμητο στην παράταση
με γκολ των Τζιμπούρ
στο 29’ και Φουστέρ στο
119’. Οι «κυανόλευκοι»
είχαν ισοφαρίσει με τον
Ιγκλέσιας στο 76’. Ετσι,
ο πρωταθλητής Ελλάδας
πέτυχε το νταμπλ για 15η
φορά. Οι «ερυθρόλευκοι»
έχασαν πέναλτι στο 24’ με τον Χολέμπας.

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

«Χρυσός» και ο Μάρας στο Παγκόσμιο

Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403

Κυριακή, 29 Απριλίου, 2012
Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο
κατέκτησε η Ελλάδα στο
Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης
γυμναστικής, που διεξήχθη στο
Όσιγιεκ της Κροατίας, καθώς ο
Βλάσης Μάρας πήρε την πρώτη
θέση στο μονόζυγο. Ο 29χρονος
γυμναστής συγκέντρωσε στον
τελικό 15.600 βαθμούς και άφησε
στην 2η θέση τον Γάλλο Ζαν
Κουσερά με 15.575 β. και στην
3η θέση τον Γερμανό Αντρέας
Μπρετσνάιντερ με 15.450 β.
H Ελλάδα έφτασε συνολικά τα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση, αφού πέρα από τη σημερινή
επιτυχία του Μάρα και χτες το χρυσό του Λευτέρη Κοσμίδη στις ασκήσεις εδάφους και το χάλκινο
του Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους, κατέκτησε σήμερα και το ασημένιο μετάλλιο με τη Βάσω
Μιλλούση στη δοκό ισορροπίας
Πηγή: ΑΜΠΕ

6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

