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Πέθανε ο Andrew A.Athens
Αντώνης Ανακέφαλος
Διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) από
την ίδρυσή του το 1995 μέχρι το Δεκέμβριο του 2006
O Andrew A. Athens πέθανε σε ηλικία 91 ετών στο Σικάγο των Ηνωμένων
Πολιτειών στις 14 Μαρτίου μετά από ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε
για χρόνια και η κηδεία του έγινε την Τρίτη 19 του μηνός,παρουσία του
υφυπουργού Εξωτερικών, υπεύθυνου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού,
Κωνσταντίνου Τσιάρα, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, στην
εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Σικάγο.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία χοροστάτησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Δημήτριος και ο Μητροπολίτης Σικάγου Ιάκωβος. Ανάμεσα στους παριστάμενους ήταν αρκετά στελέχη
της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ο Ανδρέας Αθανασούλας μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής
του ήταν δραστήριος.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ) από την ίδρυσή του το 1995 μέχρι το Δεκέμβριο του 2006, όταν η 6η Παγκόσμια Συνέλευση τον
ανακήρυξε ομόφωνα Επίτιμο Πρόεδρο.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Αθανασούλας
Γεννήθηκε το 1922 στο Σικάγο των ΗΠΑ από γονείς Έλληνες μετανάστες. Ο πατέρας του ονομαζόταν
Αριστείδης Αθανασούλας. Ηταν παντρεμένος με τη Λουίζ, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει ένα γιο και μία κόρη, όπως και τέσσερα εγγόνια. Πολέμησε κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ως λοχαγός του στρατού των ΗΠΑ, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το 1950
ίδρυσε την Metron Steel Corporation, μια πετυχημένη βιομηχανική μονάδα χαλυβουργίας.
Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση ασχολήθηκε με τα κοινά της ομογένειας σε ποικίλες
οργανώσεις. Μεταξύ άλλων ίδρυσε το Ηνωμένο Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσο (United Hellenic-American Congress- UHAC), οργάνωση της οποίας προεδρεύει μέχρι σήμερα. Επίσης, είναι συνιδρυτής της
Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων με έδρα την Ουάσιγκτον.
Υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της οργάνωσης “Ηγεσία των 100” (Leadership 100) από το 1986
ως το 1996. Επίσης, έχει διετέλεσει πρόεδρος των οργανισμών:
• Διεθνής Ορθόδοξη Χριστιανική Φιλανθρωπική Οργάνωση (ΙΟСС).
• Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Β. & Ν. Αμερικής (1974-1995).
• Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Hellenic-American Chamber of Commerce), (19911997).
Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση ασχολήθηκε με τα κοινά της ομογένειας σε ποικίλες
οργανώσεις. Μεταξύ άλλων ίδρυσε το Ηνωμένο Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσο (United Hellenic-American Congress- UHAC), οργάνωση της οποίας προεδρεύει μέχρι σήμερα. Επίσης, είναι συνιδρυτής της
Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων με έδρα την Ουάσιγκτον.
Υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της οργάνωσης “Ηγεσία των 100” (Leadership 100) από το 1986
ως το 1996. Επίσης, έχει διετέλεσει πρόεδρος των οργανισμών:
• Διεθνής Ορθόδοξη Χριστιανική Φιλανθρωπική Οργάνωση (ΙΟСС).
• Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Β. & Ν. Αμερικής (1974-1995).
• Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Hellenic-American Chamber of Commerce), (19911997).
Οι σημαντικότερες διακρίσεις του είναι:
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Κύπρος:Θρίλερ χωρίς τέλος
και η αρχή του ντόμινο.
Ξαφνικό και επώδυνο
οικονομικό θάνατο
επιφυλάσσουν τα μέτρα
Αντώνης Ανακέφαλος
Αφετηρία απρόβλεπτων δραματικών εξελίξεων που θα κλονίσουν
το οικοδόμημα της ευρωζώνης, αποτελεί η απόφαση της κυπριακής
Βουλής να απορρίψει το σχέδιο διάσωσης της χώρας, το οποίο
επεβλήθη από το ευρωπαϊκό Διευθυντήριο και προβλέπει “κούρεμα”
καταθέσεων. H διαχείριση του προβλήματος της Κύπρου κρίση γίνεται
τώρα μείζον πρόβλημα για την ευρωζώνη την ΕΕ και τη γερμανική
κυβέρνηση, που βλέπουν τα σχέδια τους για εξωστρακισμό των
ρωσικών συμφερόντων να προκαλούν χιονοστιβάδα. Ο “εκβιασμός”
γυρίζει μπούμεραγκ για την ΕΕ και τη γερμανοκίνητη τρόικα
των σκληροπυρηνικών της ευρωζώνης, που βρίσκονται ξαφνικά
αντιμέτωποι με μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί.
Η απόφαση ήταν ουσιαστικά ομόφωνη και ελήφθη με την υποστήριξη
της κυβέρνησης, καθώς 36 βουλευτές κατεψήφισαν το νομοσχέδιο
επί της αρχής, οι 19 του κυβερνώντος κόμματος απείχαν, ενώ κανένας
δεν ψήφισε υπέρ.

Δίνοντας “μαθήματα” υπεύθυνων χειρισμών και με γνώμονα το
εθνικό συμφέρον, η κυπριακή πολιτική ηγεσία αγνόησε τις έξωθεν
υποδείξεις και τους εκβιασμούς, αναζήτησε στηρίγματα και προτίμησε
τελικά να “βάλει το πιστόλι στο τραπέζι” - κατά την έκφραση
που είχε χρησιμοποιήσει ο Γ. Παπανδρέου στην πρώτη φάση των
διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Προεξοφλώντας το “όχι” της Βουλής
στο σχέδιο διάσωσης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εργάστηκαν από
κοινού πάνω σε εναλλακτικά σενάρια, στα οποία περιλαμβάνεται και
η έξοδος της χώρας από το ευρώ.
Η “καυτή πατάτα” περνάει τώρα στα χέρια των Ευρωπαίων, που
πρέπει να βρουν λύσεις αποδεκτές όχι μόνον από την Κύπρο αλλά
και από τη Μόσχα, η οποία από “αμυνόμενη” βρίσκεται τώρα σε
πλεονεκτική θέση.
Το ρώσικο χρήμα που ήταν ο πραγματικός στόχος του ευρωπαϊκού
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
• Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, της Ελλάδος (1977).
• Βραβείο Ellis Island (1977).
• Μέγας Σταυρός της Τάξης της Τιμής της Κυπριακής Δημοκρατίας (1997)
• Τιμητικό Μετάλλιο του Αμερικανικού Κογκρέσου (1993)
• Ανώτατο μετάλλιο της Δημοκρατίας της Γεωργίας (2001)
• Μετάλλιο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουκρανίας (2003)
• Ιππότης της Τάξης του Θρόνου του Βελγίου (1979)
• Άρχων της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού, του Οικουμενικού Πατριαρχείου
• Ταξίαρχος των Ιπποτών του Πανάγιου Τάφου
• Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Αθηναγόρας»
• Χρυσός Σταυρός της Θεολογικής Σχολής του Τίμιου Σταυρού της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
• Χρυσό Μετάλλιο του Αγίου Βαρνάβα της Εκκλησίας της Κύπρου (1979)
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Ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
κ. Δημήτριος μετά την
εκμάθηση της πολύ θλιβερή
είδηση του Άντριου Άθενς
»πέρασμα,επικοινώνησε με την
οικογένεια του και εξέφρασε
την ειλικρινή συλλυπητήριά
του και στη συνέχεια έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Εξ ονόματος της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου και
τον Κλήρο και απλοί πιστοί
της Ελληνικής Ορθοδόξου
Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
είμαι προσφέροντας βαθιά
συλλυπητήριά μας στην
οικογένεια του αγαπημένου
και αγαπητό Άρχων μας και
συν-εργαζόμενος στον Κύριο,
Ανδρέας Άθενς. Ήταν ένας
ακούραστος εργάτης για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό εδώ και πολλές δεκαετίες, ως Άρχων του Οικουμενικού
Πατριαρχείου μας, ως πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, ως πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού και ως ιδρυτής, υποστηρικτής και μέλος του πλήθους των φιλανθρωπικών οργανώσεων
και ιδρυμάτων. Άντριου Άθενς ήταν ένας γίγαντας και ένας πρωταθλητής του προσφέροντας στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, προς την Ομογένεια, την Ελλάδα και η Κύπρος και στον Ελληνισμό γενικότερα. θάνατός του
δημιουργεί ένα κενό που είναι δύσκολο να καλυφθούν. παράδειγμα του από μακρόχρονη και ανιδιοτελή προσφορά
και υπηρεσία προς την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό αξίζει άμιλλα. Είθε ο Θεός να δώσει αιώνια ανάπαυση στην
όμορφη και μεγάλη Ορθόδοξη και Ελληνική ψυχή του και να διατηρήσει Έχει μνήμη του αιώνια. “
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός θρηνεί έναν πολύ μεγάλο Έλληνα
Η ελληνοαμερικανική κοινότητα και ο απανταχού Ελληνισμός θρηνεί έναν πολύ μεγάλο Έλληνα, τον Άντριου
Άθενς που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και εμπειριών, σε ηλικία 91 ετών, στην πόλη του, στο Σικάγο. Ο
Άντριου Άθενς αφιέρωσε τη ζωή του στη μαχητική υπεράσπιση του Οικουμενικού Ελληνισμού και πρωτοστάτησε
στους αγώνες για τα δικαιώματα των Ελλήνων, για την Ελλάδα, την Κύπρο και για το όνομα της Μακεδονίας.
Παράλληλα ενίσχυσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε δύσκολους καιρούς. Σε κάθε Εθνικό αγώνα έδινε πάντα
πρώτος το παρών. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια οργάνωσης και συντονισμού του απανταχού Ελληνισμού και
έφερε τον τίτλο του επίτιμου προέδρου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού(ΣΑΕ). Είναι απολύτως ενδεικτικό
των αγώνων που έδωσε ο Άντριου Άθενς για την προάσπιση των δικαίων του Ελληνισμού ότι αμέσως μετά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Ελληνικού Λόμπι στην Ουάσιγκτον με
άλλα στελέχη της Ομογένειας.
Εκ μέρους όλων των Ελλήνων εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.
Αβραμόπουλος: Προσωπικότητα που ένωνε ο Άντριου Άθενς
Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Άντριου Άθενς εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης
Αβραμόπουλος. «Εκφράζω τη βαθειά μου λύπη για την απώλεια του Άντριου Άθενς, ηγετικής μορφής του
Οικουμενικού Ελληνισμού, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας, συμβάλλοντας με το
κύρος και την προσωπικότητά του στην προβολή και την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Προσωπικότητα
που ένωνε, ο Άντριου Άθενς αγωνίσθηκε, ως Πρόεδρος του ΣΑΕ, να δώσει δύναμη στους απανταχού Έλληνες,
αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικότατο εθνικό και κοινωνικό έργο. Τον αποχαιρετούμε με τιμή, σεβασμό και
αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς του. Στην οικογένειά του εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια».
Δημήτρης Δόλλης: Ένας μεγάλος Έλληνας της Διασποράς μας «άφησε»

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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“Ένας μεγάλος Έλληνας της Διασποράς μας «άφησε» σήμερα το πρωί. Ο
αγαπητός Ανδρέας Αθανασούλας, ή όπως ήταν γνωστός σε όλους μας Άντι
Άθενς, παιδί Ελλήνων μεταναστών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο.
Υπηρέτησε με το βαθμό του λοχαγού στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους μεγιστάνες της χαλυβουργίας
στην Αμερική. Ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία και τη φιλανθρωπία
που τον διέκρινε, αλλά και για τις υπηρεσίες του στην Ομογένεια της
Αμερικής. Ο Άντι Άθενς ήταν από τους λίγους συνομιλητές όλων των
Αμερικανών Προέδρων, από τον Αϊζενχάουερ έως τον Μπάρακ Ομπάμα.
Για εμάς, τους Έλληνες της Διασποράς, ήταν ο «πατέρας» του Απόδημου
Ελληνισμού. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, οργάνωσε των Ελληνισμό
ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και κατέστησε
τον Έλληνα της Διασποράς παγκόσμιο παράδειγμα. Έστησε τα Ιατρικά
Κέντρα σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ βοήθησε να γίνει
η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα του Απόδημου Ελληνισμού. Θα μας λείψει.
Είναι αναντικατάστατος. Στη σύζυγό του Λουίζ, στα παιδιά και στα εγγόνια
του, θερμά συλλυπητήρια απ΄ όλους του Έλληνες και εμού προσωπικά”,
δήλωσε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού, Δημήτρης Δόλλης.
Π. Σκανδαλάκης: Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει πίσω του
Δήλωση του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα
Απόδημου Ελληνισμού, καθηγητή Παναγιώτη Σκανδαλάκη: “Ενας μεγάλος
Έλληνας, ένα άξιο τέκνο της Πατρίδας, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας
δυσαναπλήρωτο κενό πίσω του. Ο Άντριου Άθενς υπήρξε ένας ανιδιοτελής
Έλληνας, που αγωνίστηκε για τον Οικουμενικό Ελληνισμό ως πρώτος
πρόεδρος του ΣΑΕ, και ως σημαντικός παράγοντας της ελληνικής ομογένειας
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, ταυτίστηκε με
την προσπάθεια οργάνωσης και συντονισμού του απανταχού Ελληνισμού.
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ΜΕ ΕΝΑ ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΟΝ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ κ. ΗΛΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ
Η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ διοργάνωσε μια επίσημη δεξίωση προς τιμήν του ΄Ελληνα
Διπλωμάτη για να δοθεί η ευκαιρία σε πολλούς αντιπροσώπους των ελληνικών οργανώσεων να έρθουν
σε επαφή μαζί του. Πράγματι η Πρόεδρος και το Δ.Σ. διοργάνωσαν πάρα πολύ καλά αυτή την δεξίωση
με άφθονο ελληνικό κρασί, μεζέδες, ποικιλία τυριών, φρούτα, γλυκά και καφές. Η δεξίωση κράτηση
ένα τρίωρο περίπου. Η Πρόεδρος κα Εφφη Κερασιώτη αφού τον καλωσόρισε και επίσημα κάλεσε τον
κ Γεν. Πρόξενο στο μικρόφωνο. Ο κ. Ηλίας Κρεμμύδας, ευχαρίστησε την παρουσία όλων και όπως
ανέφερε αν και έχει γνωρισθεί με αρκετούς ομογενείς, είναι στη διάθεση και διευκόλυνση όλων που
έχουν επαφές με το Προξενείο. Τελειώνοντας δήλωσε να μην ξεχνά ο Ελληνισμός και τις περικοπές που
έχουν γίνει και ζήτησε την κατανόηση και να συμμερίζονται τους υπαλλήλους του Προξενείου που
κάνουν αγώνα να εξυπηρετούν όλους και χωρίς καμία διάκριση.
Κ.Κ.
Βλέπετε στιγμιότυπα από την δεξίωση.

TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Από αριστερά: Συλβάνα Μόννι, Αντώνιος Μάζης (Προξ.Λιμεν), Ηλίας Κρεμμύδας (Γεν.
Προξ), Αγάθη Σπύρου, Σταύρος Νικολίνας
Αριστερά:
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Σπύρος Σκούρας: Ο έλληνας πρωτοπόρος του Χόλιγουντ
Η πορεία του ιδρυτή της 20th Century Fox από το Σκουροχώρι Ηλείας ως τα
μεγάλα στούντιο της Αμερικής, όπως παρουσιάζεται στα απομνημονεύματά του
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/03/2013 TO BHMA
Ο πρόεδρος της 20th Century Fox
Σπύρος Σκούρας (αριστερά) με
το βραβείο Guild, την κορυφαία
διάκριση για κινηματογραφικούς
παραγωγούς, που του απονεμήθηκε
το 1958 στο Λος Αντζελες.
Δίπλα του (από αριστερά) ο Ερικ
Τζόνσον, πρόεδρος της Ενωσης
Κινηματογραφικών Παραγωγών
των ΗΠΑ, ο νικητής της
προηγούμενης χρονιάς Γουόλτ Ντίσνεϊ και ο αμερικανός πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών Χένρι Κάμποτ
Λοτζ
SPYROS P. SKOURAS
Memoirs (1893-1953)
Επιμέλεια Ilias Chrissochoidis
Εκδόσεις Brave World,
Στάνφορντ, 2013,
σελ. 162, τιμή 10 δολάρια

Ζούσε κάποτε στο Σκουροχώρι
της Ηλείας ένας καλόκαρδος
χωρικός με τέσσερις γιους
και τέσσερις θυγατέρες. Είχε
χωράφια με ελιές, αμπέλια,
γελάδια και μια εκατοστή
πρόβατα και η οικογένειά του
ευημερούσε.
Ωσπου το καλοκαίρι του 1907
μια πλημμύρα κατέστρεψε
τη σοδειά στα χωράφια,
η φυλλοξήρα τσάκισε τα
αμπέλια του και η φτώχεια
εγκαταστάθηκε στο σπιτικό
του. Ενας-ένας οι τρεις
μικρότεροι γιοι του έφυγαν
μετανάστες αναζητώντας την
τύχη τους στην Αμερική. Εκεί
έγιναν μεγάλοι και τρανοί σε
μια αναδυόμενη και πολλά
υποσχόμενη βιομηχανία:
στον κινηματογράφο. Την
ιστορία τους αφηγείται ο
μεσαίος αδελφός, ο Σπύρος
Σκούρας (1893-1971), στα
απομνημονεύματά του Spyros
Ρ. Skouras, Memoirs, 18931953 (Στάνφορντ 2013), τα
οποία κυκλοφόρησαν μόλις
στα αγγλικά, για την επέτειο
των 120 χρόνων από τη
γέννησή του, με την επιμέλεια
του ιστορικού ερευνητή του
Πανεπιστημίου του Στάνφορντ
Ηλία Χρυσοχοΐδη.
Στους ιστορικούς του
κινηματογράφου το όνομα
του Σπύρου Σκούρα είναι
πασίγνωστο.
Ηταν ο «εγκέφαλος» πίσω
από τη συγχώνευση της 20th
Century με τη Fox, επί 20
χρόνια πρόεδρος της εταιρείας,
υπεύθυνος για τη χρήση του
σινεμασκόπ και την παραγωγή

εμβληματικών ταινιών του
αμερικανικού κινηματογράφου,
με τελευταία την επική
«Κλεοπάτρα» (1963).
Για τους ιστορικούς της
Ομογένειας είναι ο πιο διάσημος
έλληνας μετανάστης στην
Αμερική και εκείνος με τη
μεγαλύτερη επιρροή.
«Ακουγα απ’ τους γονείς μου
ότι ο Οθωνας και η Αμαλία
είχαν σταματήσει στο σπίτι του
προπάππου μου πηγαίνοντας
στην Αθήνα για να γίνουν
βασιλιάδες της Ελλάδας, αλλά
ποτέ δεν μου είχε περάσει από
το μυαλό σ’ εκείνα τα χρόνια
της τρομερής φτώχειας ότι
κάποτε θα καθόμουν στο ίδιο
τραπέζι με βασιλιάδες» γράφει
ο ίδιος. Κάθησε όμως στο ίδιο
τραπέζι με ηγέτες κρατών, είχε
πρόσβαση στον Λευκό Οίκο,
ήταν προσωπικός φίλος του
προέδρου Αϊζενχάουερ και
έπαιξε αρκετές φορές τον ρόλο
του πρέσβη πολιτισμού των
ΗΠΑ. Στην ελλαδική ιστορία
το όνομά του συνδέεται με
την αμερικανική επισιτιστική
βοήθεια στην Ελλάδα στα
χρόνια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Η ιστορία του Σπύρου Σκούρα
αρχίζει σαν λαϊκό παραμύθι,
με κεντρικό ήρωα ένα
αλαφροΐσκιωτο βοσκόπουλο που
έβοσκε τα πρόβατά του γύρω
από την Ολυμπία και τις νύχτες
περνούσε τις πυγολαμπίδες
για τις ψυχές των πεθαμένων.
Βιβλικές καταστροφές πλήττουν
την οικογένειά του και το μικρό
βοσκόπουλο, αφού μάθει λίγα
γράμματα σε μοναστήρι, μπαίνει
στα δεκατρία του στη βιοπάλη.
«Μόνο στην Ελλάδα συνάντησα
τόση περηφάνια για το
παρελθόν και τόση φτώχεια
στο παρόν» σχολιάζει στα
απομνημονεύματά του. Πρώτα
μαθητευόμενος τυπογράφος και
έπειτα κλητήρας σε ναυτιλιακή
εταιρεία στην Πάτρα. Εκεί
βλέπει για πρώτη φορά ταινία
στον κινηματογράφο και
εντυπωσιάζεται από το νέο μέσο
δραματικής έκφρασης.
Είναι μέλος της χριστιανικής
οργάνωσης της Πάτρας,
μαθαίνει λογιστικά και στην

αρχή κάνει όνειρα να μείνει
στην Ελλάδα και να καταπιαστεί
με το εμπόριο. Σιγά-σιγά τα
γράμματα του μεγαλύτερου
αδελφού του Κωνσταντίνου
(μετέπειτα γνωστού ως Τσαρλς),
που βρισκόταν στην Αμερική
από το 1908, τον κάνουν να
αλλάξει σχέδια. Αποφασίζει να
φύγει κι αυτός στην Αμερική,
μαθαίνει αγγλικά και τον
Ιούλιο του 1910 μπαρκάρει
στον «Θεμιστοκλή» για τη Νέα
Υόρκη, με τα ναύλα πληρωμένα
από τον αδελφό του και με
τελικό προορισμό το Σεντ Λούις.
Εργάζονται και οι δύο ως βοηθοί
σερβιτόρου στα εστιατόρια και
στα μπαρ μεγάλων ξενοδοχείων.
Ο Σπύρος πιάνει δουλειά στις
τέσσερις το πρωί και τρίβει
πάγο για τα κοκτέιλ των
δικηγόρων και των τραπεζιτών
που συχνάζουν στο μπαρ
του ξενοδοχείου «Planter».
Τα δύο αδέρφια εργάζονται
σκληρά, κάνουν γνωριμίες
και αιματηρές οικονομίες.
Μόνη τους διασκέδαση, ο
κινηματογράφος κάθε Κυριακή.
Εκεί αποφάσισαν να επενδύσουν
και τις οικονομίες τους, 3.500
δολάρια μαζεμένα σε τρία
χρόνια. Ανακαινίζουν ένα παλιό
κτίριο σε μια πολυσύχναστη
λαϊκή γειτονιά και ανοίγουν τον
πρώτο του κινηματογράφο, το
«Olympia», το 1914.
Ακολουθεί ο κινηματογράφος
«Pantheon» - και αυτός με
ελληνικό όνομα - και σύντομα
τα τρία αδέρφια, με τον Γιώργο
που είχε έρθει από την Ελλάδα
στο μεταξύ, αποκτούν μια σειρά
κινηματογράφων στο Σεντ
Λούις, όχι μόνο στις λαϊκές
γειτονιές των μεταναστών αλλά
και στις προνομιούχες περιοχές
της πόλης. Φτιάχνουν αίθουσες
μοντέρνες και πολυτελείς,
δίνουν έμφαση στην παροχή
υπηρεσιών, προσλαμβάνουν
πολυμελείς συμφωνικές
ορχήστρες για να παίζουν στις
αίθουσες - ήταν ακόμη η εποχή
του βωβού κινηματογράφου και καινοτομούν εισάγοντας στις
αίθουσες την τζαζ μουσική.
Αποκτούν τη διαχείριση
του κινηματογράφου «Missouri» της Paramount και
αγοράζουν το επιβλητικό
«Grand Central». Οταν

ανοίγει και ο δεκαεπταώροφος
κινηματογράφος «Ambassador»
το 1925 και έχοντας στον έλεγχό
τους τις περισσότερες αίθουσες
στο Σεντ Λούις, τα τρία αδέρφια
είναι πλέον υπολογίσιμο
όνομα στη νεαρή βιομηχανία
του κινηματογράφου. Κάνουν
συμφωνίες με την Paramount
και τη Warner Bros, μεσολαβούν
σε μικρές και μεγάλες
συγχωνεύσεις που καταλήγουν
στη συγχώνευση της 20th Century με τη Fox το 1935 και τον
Σπύρο Σκούρα πρόεδρο από το
1942 ως το 1962.
Δύο κεφάλαια των απομνημονευμάτων αφιερώνονται στον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Αθηναγόρα, μετέπειτα Οικουμενικό
Πατριάρχη, τον οποίο γνωρίζει
ο Σκούρας στη Νέα Υόρκη
το 1931. Ο δυναμισμός και η
μαγνητική προσωπικότητα του
Αρχι-επισκόπου, η ευγένεια
και η ταπεινότητά του, η σοφία
και ο πραγματισμός του τον
εντυπωσιάζουν. Χάρη στη
δική του επίδραση αποφασίζει
την παραγωγή ταινιών με
θρησκευτικό περιεχόμενο όπως
«Το τραγούδι της Μπερναντέτ»
(1943) και «Ο χιτών» (1953) ή
ταινιών για όλη την οικογένεια,
όπως «Η μελωδία της ευτυχίας»
(1965).
Ο Αθηναγόρας και το σινεμασκόπ
Με την εισβολή των Γερμανών
στην Ελλάδα το 1940 είναι,
μαζί με τον Αθηναγόρα, οι
εμπνευστές της πρωτοβουλίας
Greek War Relief Association.
Με την οργανωτική βοήθεια
του Νόρμαν Ντέιβις, προέδρου
του Ερυθρού Σταυρού, και την
υποστήριξη προσωπικοτήτων
του επιχειρηματικού και
πολιτικού κόσμου, όπως ο
Χάρολντ Βάντερμπιλτ και
ο τραπεζίτης Γουίνθροπ
Ολντριτς, μετέπειτα πρέσβης
των ΗΠΑ στη Βρετανία,
κατάφεραν να συγκεντρώσουν
40 εκατ. δολάρια σε μετρητά
προκειμένου να αποσταλούν
ως χρηματική βοήθεια ή ως
ανθρωπιστική βοήθεια στην
Ελλάδα.
Με τη μεσολάβησή του στον
πρόεδρο Ρούζβελτ και το δικό
του αίτημα προς τον Τσόρτσιλ
έγινε άρση του βρετανικού
αποκλεισμού προκειμένου να
φτάσει η επισιτιστική βοήθεια
στη φασιστοκρατούμενη
Ελλάδα. Το 1965 γράφει ότι
ένας από τους δύο λόγους
για τον οποίο θα ήθελε να
τον θυμούνται είναι «για τις
προσπάθειές μου προκειμένου
οι ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για
την άρση του αποκλεισμού στην
Ελλάδα προκειμένου να σωθούν
από την πείνα τρία εκατομμύρια
Ελληνες».
Ο δεύτερος λόγος για τον
οποίο ήθελε να τον θυμούνται
είναι «επειδή έφερα το
σινεμασκόπ στη βιομηχανία
του κινηματογράφου σε μια
εποχή που ήταν απολύτως

απαραίτητο». Οπως στα
τέλη της δεκαετίας του ‘20
οι αδελφοί Σκούρα ήταν από
τους πρώτους που πρόβαλλαν
ταινίες του ομιλούντος στους
κινηματογράφους τους,
έτσι και το 1953, όταν ο
κινηματογράφος απειλούνταν
από την έλευση της τηλεόρασης,
έδωσε το φιλί της ζωής στη
βιομηχανία της μεγάλης οθόνης
επενδύοντας στην ανάπτυξη της
τεχνολογίας του σινεμασκόπ
και υποστηρίζοντας την ευρεία
εφαρμογή του.
Ο θησαυρός ενός αρχείου
Το Spyros Ρ. Skouras, Memoirs, 1893-1953 βασίστηκε σε
ιδιόγραφα και δακτυλόγραφα
βιογραφικά σημειώματα και
μαγνητοφωνημένες αφηγήσεις
του Σκούρα με σκοπό να
συνταχθεί μια επίσημη
βιογραφία του, σχέδιο που
ατύχησε όσο ζούσε. Το υλικό
βρίσκεται στο Αρχείο Σπύρου
Π. Σκούρα, συνολικά 68
κούτες αρχείου, που δώρισε
στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ
το 1988 ο εγγονός του. Οι
αυτοβιογραφικές σημειώσεις του
Σκούρα αρχίζουν τον Απρίλιο
του 1953 και πυκνώνουν μετά
τον θάνατο των αδελφών του,
Τσαρλς (1889-1954) και Τζορτζ
Σκούρα (1896-1964).
Η αφήγηση, γλαφυρή στα πρώτα
κεφάλαια, γίνεται στεγνή και
τεχνοκρατική όταν ο Σκούρας
περνά από την εμπειρία του
μετανάστη στην αφήγηση της
επιχειρηματικής του ανέλιξης.
Γραμμένη στα αγγλικά, η
αυτοβιογραφία είναι γραμμένη
από έναν Αμερικανό - τέτοιον
θεωρούσε τον εαυτό του ο
Σκούρας με το που πήγε στην
Αμερική - και απευθύνεται στο
αμερικανικό κοινό που γνωρίζει
τον κολοσσό του Χόλιγουντ
Σκούρα αλλά όχι την ελληνική
πραγματικότητα του πρώτου
μισού του 20ού αιώνα, για την
οποία δίνει πολλές πληροφορίες.
Στη φιλελεύθερη αμερικανική
νοοτροπία του Σκούρα
οφείλονται προφανώς και τα
αντικομμουνιστικά του σχόλια
κατά τη διάρκεια επίσκεψής
του στην Ελλάδα το 1949:
«Δεν υπάρχουν καλοί Ελληνες
στον αντάρτικο στρατό. Είναι
φτιαγμένος από σκληρόπετσους
κομμουνιστές, από άναρχα και
εγκληματικά στοιχεία, από τα
αποβράσματα της κοινωνίας».
Δεν έχουμε στα χέρια μας μια
οριστική βιογραφία του Σκούρα,
υποστηρίζει ο επιμελητής του
τόμου Ηλίας Χρυσοχοΐδης, αλλά
ένα κείμενο το οποίο έστω και
λειψό (δεν συμπεριλαμβάνονται
τα χρόνια από το 1954 ως το
1971) αποτελεί μαγιά για την
ανάπτυξη της έρευνας τόσο
για το έργο ενός εμβληματικού
Ελληνα της Αμερικής όσο και
για τη δράση της ελληνικής
ομογένειας στις ΗΠΑ, η οποία
έχει να δώσει πολλά αρχειακά
ευρήματα.
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ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας Σούρεη και περιχώρων
διοργάνωσε ένα οικογενειακό χορό για τα μέλη της Κοινότητας, στην αίθουσα κάτω από την εκκλησία.
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος καλωσορίζοντας τα μέλη, λυπήθηκε για την απουσία
πολλών μελών αλλά υποσχέθηκε ότι όλοι θα περάσουν ευχάριστα τη βραδιά. Όπως και έγινε με την
βοήθεια του ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ με την εκλεκτή ποικιλία μουσικής. Τη βραδιά αυτή ο Πρόεδρος κ.
Γιαννακόπουλος έκανε και την εξής ανακοίνωση: Η Κοινότητα το Πάσχα έχει σκοπό να ψήσει στο
χώρο της Κοινότητας αρνιά για τα μέλη και το μόνο που θα πρέπει να προσκομίσουν τα μέλη θα είναι
η σαλάτα, τα επιδόρπια και το δικό τους ποτό, και ζήτησε να δηλώσουν στην Κοινότητα πόσοι θα
έρθουν για να γιορτάσουν όλοι μαζί το Πάσχα.
Η βραδιά πέρασε πολύ ευχάριστα, με το καλό φαγητό, το χορό και το εύθυμο κέφι που είχαν όλοι οι
παρευρισκόμενοι.
Κ.Κ.
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For All your Driving Needs
See Peter Vorias At GM
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
HAPPY EASTER

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ;
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

0

TAKE ADVANTAGE OF %
FINANCING ON MOST MODELS FOR
UP TO 72 MONTHS AND
UP TO $7,000 IN CASH - CREDITS
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Ένα διαφορετικό εξοχικό
Αν μας κάνει καλό καιρό, θα
μαζευτούμε για μεζέδες και
κρασάκι σε αυλές, κήπους,
βεράντες ή στο... εξοχικό.

Σούπα λαχανικών με μπέικον

06.03.2013
Συνταγή Νίκη Τρέσσου, Ευδοκία Φυλακούρη
Μια συνταγή-καμβάς όπου ο καθένας μπορεί
να προσθέσει τις δικές του πινελιές, ε, δηλαδή
λαχανικά.
Υλικά
•
1 ξερό κρεμμύδι, σε φετάκια ή καρέ
•
1 πράσο, ψιλοκομμένο
•
2 κλωνάρια σέλερι, σε κομματάκια
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού αρακάς
κατεψυγμένος
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού φασολάκια,
κατεψυγμένα
•
2 μεσαία καρότα, σε κύβους
•
1 μεγάλη πατάτα, σε κύβους
•
6 φέτες μπέικον, σε κομματάκια
•
1,2-1,5 λίτρα ζωμός κότας ή
λαχανικών ή γρήγορο «τσάι» μυρωδικών ή
νερό
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
ψιλοκομμένος μαϊντανός, για το
σερβίρισμα
•
ελαιόλαδο και χυμός λεμονιού, για το
σερβίρισμα
Μερίδες 4
Διαδικασία Ζεσταίνουμε μια μεγάλη
κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά,
ρίχνουμε το μπέικον και το σοτάρουμε
στο λίπος του, μέχρι να ροδίσει και να
σκορπίσει το άρωμά του, για περίπου 5
λεπτά. Προσθέτουμε όλα τα λαχανικά και τα
σοτάρουμε ελαφρώς. Προσθέτουμε το ζωμό
ή το νερό και λίγο αλάτι και δυναμώνουμε τη
φωτιά. Μόλις το υγρό κοχλάσει, μετριάζουμε
τη φωτιά και μαγειρεύουμε με ξεσκέπαστη
κατσαρόλα για περίπου 20-25 λεπτά ή μέχρι
όλα τα λαχανικά να μαλακώσουν.
Αν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος
χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο επιπλέον νερό
ή ζωμό. Στο τέλος, δοκιμάζουμε το αλάτι, προσθέτουμε πιπέρι και
σερβίρουμε στα πιάτα με λίγο ωμό ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού (αν
θέλουμε) και ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Συνοδεύουμε με φρυγανισμένο ψωμί και τυρί της αρεσκείας μας.

Γαρίδες σαγανάκι σε στυλ κρητικό και μοντέρνο
Συνταγή Χριστόφορος Πέσκιας
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Όταν ο Πέσκιας συνάντησε την κρητική γαστρονομία, μαγικά πράγματα
άρχισαν να συμβαίνουν στην κουζίνα του. Δες, φτιάξε, δοκίμασε γιατί.
Υλικά
• 1 κιλό γαρίδες, κατά προτίμηση μεσαίες ή μικρές, φρέσκες ή
κατεψυγμένες
• 1 κιλό ντοματίνια, κομμένα στα 2 ή στα 4, αν είναι μεγάλα
• 2 σκελίδες σκόρδου, σε λεπτά φετάκια
• ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
• 4 μεγάλοι κρητικοί ντάκοι, σπασμένοι σε μικρά κομμάτια
• τα φύλλα από 1 ματσάκι φρέσκο βασιλικό, ψιλοκομμένα
• αλάτι, πιπέρι
Μερίδες 4
Προετοιμασία 20΄ Ψήσιμο 3΄ - 5
Διαδικασία Καθαρίζουμε τις
γαρίδες από τα κεφάλια και τα
κελύφη. Μοιράζουμε τα υλικά σε
2 - 3 δόσεις. Θα τα τηγανίσουμε
λίγα - λίγα σε μέτριο τηγάνι
ή σε σαγανάκι, για να ψηθούν γρήγορα και να μη μείνουν πολλή ώρα
στη φωτιά. Για κάθε τηγανιά ρίχνουμε από 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
και σοτάρουμε λίγο σκόρδο σε μέτρια φωτιά για 20 δευτερόλεπτα.
Προσθέτουμε ντοματίνια, τα αλατίζουμε και τα σοτάρουμε για 3 - 4
λεπτά, ανακατεύοντας με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να ιδρώσουν και να
αρχίσουν να βγάζουν υγρά. Προσθέτουμε και τις γαρίδες και τις ψήνουμε
για 1 - 2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Τέλος, ρίχνουμε το βασιλικό και
τον ντάκο, που θα τραβήξει τα υγρά του τηγανιού. Αλατοπιπερώνουμε
και σερβίρουμε. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα
υλικά.
Συνοδεύουμε με Ανοίξτε τα ροζέ κρασιά! Από όποια ποικιλία προτιμάτε,
Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο, Ξινόμαυρο, αρκεί να είναι τραγανό με καλή
οξύτητα και δροσερό!

Υλικά
• 1½ - 2 κιλά αρνίσιο μπουτάκι
χωρίς κόκαλα, κομμένο σε
μικρές μερίδες
• 3 μέτρια ξερά κρεμμύδια,
καθαρισμένα και κομμένα στη
μέση
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια με το
πράσινο μέρος τους, κομμένα σε
λεπτές ροδέλες
• 2 - 3 καρότα, σε μέτριες
ροδέλες
• 3 πατάτες, καθαρισμένες και
κομμένες σε μεσαίου μεγέθους
κομμάτια
• 350 γρ. κεφαλογραβιέρα
κομμένη σε κύβους
• χυμός από 1 λεμόνι
• 1 φλιτζ. τσαγιού Μαυροδάφνη
• 1 κουτ. σούπας ξερό
δεντρολίβανο, κοπανισμένο
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο, σε
σκόνη (αν δεν μας αρέσει το
κύμινο, θα βάλουμε λίγα ξερά
μυρωδικά, όπως μαντζουράνα,
θυμάρι, ρίγανη)
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 12 κομμάτια λαδόκολλα
(κομμένα σε τετράγωνο σχήμα)

Μερίδες 6
Προετοιμασία 30΄ Ψήσιμο
περίπου 1½ ώρα
Διαδικασία Σε ένα βαθύ σκεύος
βάζουμε όλα τα υλικά μαζί και
τα αφήνουμε σκεπασμένα στο
ψυγείο για μισή ώρα.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 200° C. Βάζουμε τα
κομμάτια λαδόκολλας ανά δύο.
Μοιράζουμε το μείγμα στα 6
διπλά κομμάτια λαδόκολλας,
φροντίζοντας να βάλουμε από
όλα τα υλικά σε κάθε μερίδα.
Τυλίγουμε τις λαδόκολλες
σε πακετάκια και τα δένουμε
σφιχτά με σπάγκο μαγειρικής.
Τα βάζουμε σε ταψί και
τα ψήνουμε για 1½ ώρα.
Ανοίγουμε τα δεματάκια και
σερβίρουμε αμέσως το κρέας
με τα λαχανικά, το τυρί και
τα πεντανόστιμα υγρά του.
Συνοδεύουμε με πράσινη
σαλάτα (όπως η μαρουλοσαλάτα
με ψητά κρεμμυδάκια) και
χωριάτικο ψωμί.

Ψητός σολομός και
ριζότο με ζαφορά
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ
6 φέτες σολομού
χυμό από 2 πορτοκάλια, 1
λεμόνι και 1 γκρέιπ-φρουτ
ή 3 φλ. εμφιαλωμένο φυσικό
χυμό ξύσμα από 1 πορτοκάλι και
1 λεμόνι
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομένο
1 κομματάκι φρέσκο τζίντζερ

τριμμένο
1/3 φλ. σάλτσα σόγιας
2 κ.σ. καφέ ζάχαρη
1/2 κ.γλ. πιπέρι καγιέν
1/2 κ.γλ. πάπρικα
Αλάτι και μαύρο
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
3 κ.σ. σησαμέλαιο
Για το ριζότο
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
8 κ.σ. βούτυρο ανάλατο
2 φλ. ρύζι αρμπόριο, καρναρόλι
ή άλλο ειδικό για ριζότο
1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί
6 φλ. ζεστό ζωμό κότας
1/2 κ.γλ. ίνες ζαφοράς
1 φλ. τριμμένη παρμεζάνα
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο
πιπέρι

Πλένουμε και στεγνώνουμε
τις φέτες του σολομού και τις
μαρινάρουμε με τη σάλτσα
σόγιας, τον χυμό και το
ξύσμα των εσπεριδοειδών.
Τοποθετούμε το δοχείο (πρέπει
να έχει σκέπασμα) στο ψυγείο
για τουλάχιστον 2-3 ώρες. Πριν
από το μαγείρεμα σουρώνουμε
το ψάρι, τοποθετούμε τις φέτες
σε ένα λαδωμένο πυρέξ, τις
αλατοπιπερώνουμε και τις
ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για
περίπου 20 λεπτά. Σε ένα τηγάνι
ρίχνουμε λίγο σησαμέλαιο,
σοτάρουμε το κρεμμύδι,
προσθέτουμε τη μαρινάτα, τα

πιπέρια, το τριμμένο τζίντζερ
και τη ζάχαρη και αφήνουμε
τη σάλτσα να βράσει μέχρι να
δέσει ελαφρά. Εναλλακτικά,
αντί να ψήσουμε τον σολομό
στον φούρνο, μπορούμε να
τον τσιγαρίσουμε ελαφρά στο
τηγάνι, να προσθέσουμε τη
μαρινάτα, το τζίντζερ και τα
μπαχαρικά και να τον αφήσουμε
να σιγοβράσει για περίπου 10
λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Σερβίρουμε με πράσινη σαλάτα
και ριζότο που ετοιμάζουμε ως
εξής:
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα
τσιγαρίζουμε ελαφρά το
κρεμμύδι μαζί με 2 κουταλιές
βούτυρο μέχρι να χρυσίσει,
προσθέτουμε το ρύζι και
ανακατεύουμε με ξύλινη
κουτάλα περίπου 3 λεπτά
σε μέτρια φωτιά. Σβήνουμε
με το κρασί, προσθέτουμε
2 φλιτζάνια ζωμό και τη
ζαφορά. Ανακατεύουμε απαλά
περίπου κάθε 1-2 λεπτά μέχρι
να απορροφήσει το υγρό και
συνεχίζουμε προσθέτοντας
ζωμό κάθε φορά που το «πίνει».
Οταν το ρύζι είναι έτοιμο
(αλ ντέντε αλλά όχι ωμό)
ρίχνουμε την παρμεζάνα, λίγο
ακόμη ζωμό και το υπόλοιπο
βούτυρο και ανακατεύουμε
καλά. Αλατοπιπερώνουμε και
σερβίρουμε.
Με τον ίδιο τρόπο μαγειρέματος
μπορούμε επίσης να
ετοιμάσουμε μια μους σολομού,
ιδανική για καναπεδάκια.
Οταν ο σολομός μαγειρευτεί,
καθαρίζουμε καλά τα κομμάτια
από τις πέτσες και τα κόκαλα
και τα χτυπάμε στο μίξερ
αραιώνοντας με λίγη σάλτσα, αν
χρειάζεται.

Φασολάδα του Άρη Τσανακλίδη
Επιμέλεια Άγγελος Ρέντουλας
Ζεστή, μυρωδάτη και λαχταριστή, κατευθείαν από την κατσαρόλα
του διακεκριμένου Έλληνα σεφ.
Υλικά
• 1/2 κιλό ψιλά φασόλια, μουλιασμένα αποβραδίς
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε μικρά καρέ
• 200 γρ. σελινόριζα (περίπου 1/2 μέτρια σελινόριζα), σε κυβάκια
• 2 μεσαία καρότα, κομμένα σε κύβους ή σε ροδέλες
• 2 κλωνάρια φρέσκο ή ξερό θυμάρι (ή 1 κουτ. γλυκού ξερό θυμάρι,
τριμμένο)
•
1/2 κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ
•
1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας
•
ελαιόλαδο
•
αλάτι
•
λίγο μπούκοβο καυτερό
Μερίδες 4
Προετοιμασία 15΄ Μαγείρεμα 2 ώρες
Διαδικασία Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σοτάρουμε σε 3 – 4 κουτ.
σούπας λάδι το κρεμμύδι, τη σελινόριζα και το καρότο, ίσα να
μαραθούν λίγο. Προσθέτουμε τα φασόλια στραγγισμένα και
ξεπλυμένα, το θυμάρι και μπόλικο νερό να σκεπάσει καλά τα υλικά
και να τα ξεπερνά κατά 2 – 3 δάχτυλα.
Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν τα φασόλια. Τότε προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ
και τον πελτέ καθώς και αλάτι (όχι νωρίτερα, για να μη σκληρύνουν
τα φασόλια) και βράζουμε για άλλα 45 λεπτά μέχρι να χυλώσει η
φασολάς.
Σερβίρουμε και σε κάθε πιάτο βάζουμε λίγο ωμό ελαιόλαδο και
λίγες νιφάδες μπούκοβου. Αν θέλουμε να δώσουμε μια νότα
φρεσκάδας στη σούπα, κάνουμε το εξής: ψιλοκόβουμε λίγα
ντοματίνια και τα ανακατεύουμε με ελαιόλαδο και λίγο θυμάρι.
Γαρνίρουμε κάθε μερίδα με λίγο από αυτό το μείγμα.
Συνοδεύουμε με Ρέγκα, διάφορα τουρσάκια, 2 λογιών ελιές και με
μια ωραία πολίτικη ή άλλη λαχανοσαλάτα.
Πηγή: Γαστρονόμος
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Prime Minister Stephen Harper today issued the
following statement marking Commonwealth Day:
Ottawa, Ontario March 11, 2013
“Commonwealth Day is an opportunity to celebrate the fundamental values that form the foundation linking the 54 members of
this historic organization. In an
uncertain world, the Commonwealth must continue to stand
for the principles of democracy,
human rights, and the rule of
law while also promoting good
governance and development
throughout the world.
“In the past year, the Commonwealth celebrated a major milestone by marking the Diamond
Jubilee of Her Majesty Queen
Elizabeth II, Head of the Commonwealth. We thank Her Majesty for her ongoing devotion
and lifetime of dedicated service.

“In the coming year, we look
forward to the implementation
of the Eminent Persons Group
(EPG) recommendations, which
were adopted last December. We
welcome the new Charter of the
Commonwealth, which reflects
key Canadian priorities including
the protection and promotion of
religious freedom and the need
to oppose discrimination on any
grounds. This advancement will
enhance the relevance and effectiveness of the organization in the
21st century, and represents an
important milestone for the Commonwealth as a whole. Senator
Hugh Segal will continue his important work as Canada’s Special
Envoy for the Commonwealth in
the year ahead.

Υπουργείο Υγείας
Tελική συμφωνία με
συνδικαλιστικές οργανώσεις
υγείας
ΒΙΚΤΏΡΙΑ - επαγγελματίες εργαζομένων επιστήμης
και υγείας υπερψήφισαν μια νέα συμφωνία των δύο
ετών που εκπροσωπεί την πέμπτη και τελευταία
συμφωνία για τους εργαζόμενους του τομέα της υγείας
στο πλαίσιο της κυβέρνησης 2012 Συνεταιρισμός κέρδη
εντολής. “Η συμφωνία είναι κατάληξη του τομέα της
υγείας στο πλαίσιο της κυβέρνησης Συνεταιρισμός
κέρδη εντολής,”, δήλωσε ο υπουργός υγείας Margaret MacDiarmid. “Καθοδηγείται από τη δικαιοσύνη,
της συνεργασίας και της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης, οι συμβάσεις εργασίας σημαίνει μεγαλύτερη
σταθερότητα για τις σημαντικές υπηρεσίες στο σύστημά
μας παγκόσμιας κλάσης υγειονομικής περίθαλψης.”
Εργαζόμενοι που αντιπροσωπεύονται από την ‘Ενωση
διαπραγμάτευσης για τους επαγγελματίες επιστήμης
και υγείας υπερψήφισε μια νέα συμφωνία των δύο
ετών που περιλαμβάνει μια μέτρια τρία τοις εκατό των
μισθών αύξηση για τους περισσότερους εργαζόμενους
και συνειδητοποιεί εξοικονόμηση μέσω τροποποιήσεις
προγραμμάτων παροχών.

“Canada remains a strong supporter of the Commonwealth.
We continue to be committed
to the modernization of the organization and look forward to
the adoption of a new strategic
plan that reflects our values and
maximizes the Commonwealth’s
relevance so it can reach its full
potential in advancing human
rights, democratic reform and
economic development.
“In this regard, Canada will continue to promote an active role
for the Commonwealth Ministerial Action Group in addressing
challenges to democracy and
human rights in Sri Lanka and
the Maldives and in assisting the
Commonwealth family.”

Premier Christy
Clark’s statement on the
passing of Art
Phillips
VICTORIA - Premier Christy Clark
has issued the following statement
on the death of Art Phillips:
“Vancouver has lost one of its greatest city-builders and elder statesmen
in Art Phillips. A gentleman in every
sense of the word, Art was concerned
with improving the quality of life in
Vancouver.
“As mayor, he was a transformational leader who helped make one
of Canada’s great cities the envy of
the world. He achieved success in
business, community work and in
his private life - always with a generous spirit and while remembering
to lend a helping hand to those less
fortunate. We who are lucky enough
to call Vancouver home owe him a
great debt.
“I extend my deepest condolences
to Carole Taylor and his family, and
join in mourning Art Phillips’ pass-

Letter to the Editor
scott.brison.a2@parl.gc.ca
Conservatives find $10 million for ads while cutting food safety
Dear editor,
The Conservative Party is trying to buy your support with advertising paid for with your tax dollars. They’re increasing spending on
advertising while cutting programs that really matter to Canadians.
But Canadians are speaking out. Their votes are not for sale, and
they want to know why the Conservatives are wasting their money.
They want to know why Stephen Harper can find an extra $10 million for government advertising this year, but can’t pay for programs that really matter, like food safety.
The latest round of Conservative cuts will not only hurt the economy, but also put our health and safety at risk. Less than a year after
the tainted meat scandal at XL Foods, the Conservatives are cutting
the budget for food safety. In fact, they’re cutting the budget for
food safety at the Department of Agriculture by almost one-third.
People will not buy Canadian meat, fruit and vegetables if they
can’t trust that it’s safe to feed their families, but the government
would rather spend your money on Economic Action Plan ads during the Super Bowl and the Oscars than on food inspectors.
The Conservatives have made their priorities clear. Every billboard
they paint, every commercial they film, and every ad they air send
just one message: Canadians can’t trust the Conservatives with
their tax dollars.
Yours sincerely,
Scott Brison, MP
Liberal Party of Canada Finance Critic 613-995-8231

Ministry of Transportation and Infrastructure

Second Phase of Massey Tunnel consultation ends April 2
VANCOUVER - March 30, 2013 British Columbians have until Tuesday,
April 2 to provide input for the second phase of public consultation for the
George Massey Tunnel Replacement Project.
Phase 2 consultation seeks input on a draft project scope and goals, evaluation criteria and five potential replacement scenarios, all of which have
been developed in consideration of Phase 1 input and ongoing technical
analysis.
The public’s input will help determine which scenarios the Ministry of
Transportation and Infrastructure takes forward for additional technical
analysis. A series of three public open houses have concluded, but users
of the Massey Tunnel can still provide input through the George Massey
Tunnel Replacement Project website at: www.masseytunnel.ca
The project website contains all consultation materials, including display
boards, a discussion guide and a feedback form that you can use to have
your say. This input will help determine the most appropriate solution to
ensure Highway 99 continues to serve as a key component of the provincial transportation network.
Following Phase 2 consultation, the ministry will prepare a Consultation
Summary Report and continue with detailed technical analysis in preparation for future consultation.
The existing four-lane George Massey Tunnel opened in 1959 and now
carries over 80,000 vehicles each day.
The tunnel has 10 to 15 years of useful life remaining before major components will need to be replaced, so it’s important to begin planning now
to ensure a solution will be in place when needed.

ing.”

www.contemporaryrailings.com
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Μπάσκετ: All Star Game … The return !
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Από τη Μυρτώ Τσιτσιού

Ισόπαλο χωρίς γκολ το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Μόλις έξι τέρματα σε εφτά ματς κατά την 27η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/03/2013
Ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) αναδείχτηκαν στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της
27ης αγωνιστικής της Σούπερ
Λίγκας. Αποβλήθηκε στο 65’
ο προπονητής του ΠΑΟΚ κ.
Γιώργος Δώνης. Το ματς έγινε
υπό το βλέμμα του παλαίμαχου
γάλλου σούπερ σταρ Ερίκ
Καντονά, αλλά και του
μεγαλομετόχου του Δικεφάλου
κ. Ιβάν Σαββίδη.
Σε άλλα ματς, η Βέροια έκανε
σημαντικό βήμα παραμονής
στην κατηγορία, κερδίζοντας
έστω και δύσκολα 2-0 την
Κέρκυρα. Βαθμό απέσπασε και η ΑΕΚ στη Λιβαδειά με αντίπαλο τον Λεβαδειακό σε ένα ματς που
έληξε χωρίς γκολ (0-0), ενώ ίδιο αποτέλεσμα (0-0) σημειώθηκε και στα Πηγάδια, όπου Ξάνθη και
Ατρόμητος δεν βρήκαν δίχτυα.
Το Σάββατο ο Πλατανιάς νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο Αρης αναδείχθηκε ισόπαλος (0-0)
με τον Πανθρακικό στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ΟΦΗ πέτυχε πολύτιμη νίκη (2-1) επί του ΠΑΣ Γιάννινα.
Η 27η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι της Νέας Σμύρνης μεταξύ του Πανιωνίου
και του Αστέρα Τρίπολης.
Πάντως μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί μόλις έξι γκολ σε εφτά αγώνες, εκ των οποίων οι τέσσερις
έληξαν 0-0!

Μπάσκετ: «Ξύπνησε» και νίκησε ο Ολυμπιακός
Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του ΑΓΟ Ρεθύμνου 88-73
Ο προπορευόμενος στη βαθμολογία της Α1 μπάσκετ Ολυμπιακός για περίπου 35 λεπτά βάδισε
στα... χνάρια του Παναθηναϊκού, που την Κυριακή ηττήθηκε από τον Πανιώνιο, στο φινάλε όμως
ξύπνησε και πήρε τη νίκη με 88-73 επί του Ρεθύμνου στο άδειο λόγω τιμωρίας ΣΕΦ.
Πλέον η διαφορά που τον χωρίζει από τον «αιώνιο» αντίπαλό του αυξήθηκε στους 3 βαθμούς και η
πρωτιά στην κανονική περίοδο δεδομένη.
Οι Ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν σε
ακόμα ένα παιχνίδι όμως κατάφεραν
να φτάσουν στην 21η νίκη τους σε 22
αγώνες. Οι Κρητικοί με διαδοχικά
σουτ τριών πόντων κατάφεραν να
προηγηθούν με 61-51 και με 68-58
των Πειραιωτών, οι οποίοι όμως στα
τελευταία οχτώ λεπτά με επιμέρους
σκορ 29-5 έφτασαν στο θετικό
αποτέλεσμα.
Το Ρέθυμνο είχε 12/39 τρίποντα και
17/31 δίποντα στην αναμέτρηση,
πραγματοποιώντας πολύ καλή
εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός που με την
είσοδο του Κάιλ Χάινς στο παρκέ
έβαλε την μπάλα κοντά στο καλάθι
είχε τον Παπανικολάου στους 24
πόντους, τον Σπανούλη στους 15 και
τον Αμερικανό στους 14.
Τα δεκάλεπτα: 31-25, 42-43, 59-64,
88-73.
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάινς
14, Λο 6(1), Σπανούλης 15(1),
Περπέρογλου 7(1), Σερμαντίνι,
Σλούκας 2, Παόυελ 7, Πέρκινς 1,
Πρίντεζης 12, Παπανικολάου 24(2).
Ρέθυμνο (Γιαπλές): Χορν
9(1), Καλλινικίδης, Κόλιμον,
Αγγελόπουλος 8(2), Τσόχλας 2,
Ντούβνιακ 11(1), Κόμματος 10(2),
Κάρτερ 7(1), Λάτοβιτς 5(1), Πέτγουεϊ
21(3), Σιζόπουλος.

Μετά από ένα χρόνο απουσίας, το Ελληνικό
All Star Game επέστρεψε! Η 20η διοργάνωση
της μεγάλης γιορτής του Μπάσκετ έλαβε
χώρα στην -στολισμένη για το επερχόμενο
καρναβάλι- Πάτρα, όπου ξεσήκωσε το κοινό
που βρέθηκε στο Κλειστό της τοπικής ομάδας
του Απόλλωνα.
Το πρόγραμμα της
πρώτης μέρας
περιελάμβανε τον αγώνα μεταξύ των Ελλήνων
παικτών κάτω των 18 ετών με αυτούς κάτω
των 21, τον διαγωνισμό τριπόντων και των
διαγωνισμό καρφωμάτων των «μικρών».
Στην αρχή του αγώνα οι U-18 μπήκαν πολύ
δυνατά και στο ημίχρονο προηγούνταν με 4854. Στη συνέχεια, όμως, οι U-21, έδειξαν την
εμπειρία τους, κατάφεραν να ισορροπήσουν
το παιχνίδι και να φτάσουν στη νίκη, με σκορ
104-80. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος, του ΠΑΟΚ , έκανε μια μεστή εμφάνιση και
αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ο Φώτης Ζούμπος,
του Περιστερίου, ήταν ο νικητής του διαγωνισμού τριπόντων και ο Βασίλης
Καββαδάς, του Πανιωνίου, εξέπληξε τους κριτές με το κάρφωμα του.
Τα δεκάλεπτα: 22-27, 48-54, 76-70, 104-80.
U-21 (Μαρμαρινός): Βελισσαρίου, Λαρεντζάκης 17(2), Κατσίβελης 9(1),
Αντωνάκης 5(1), Σπανός, Μολφέτας 7, Χρυσικόπουλος 12, Ζούμπος 10(2),
Κανονίδης 11, Μελισσαράτος 4, Μοτσενίγος 14(4), Καββαδάς 15.
U-18 (Ρακιτζής): Μποχωρίδης 20(4), Πιεβάλιτσα, Τολιόπουλος 11(1),
Σκουλιδάς 2, Δίπλαρος, Αμπαράς 2, Βεζένκοβ 6 (2), Αγραβάνης 15(1),
Σλαφτσάκης 16, Μήτσιαλος 2, Οικονομόπουλος 4(1), Παπαγιάννης 2.
Τη δεύτερη και τελευταία
μέρα, οι «μεγάλοι» ανέλαβαν
δράση.
Αρχικά,
στον
διαγωνισμό τριών πόντων, ο
Γιώργος Δέδας, του ΠΑΟΚ,
ήταν ο μεγάλος νικητής όπου
συγκέντρωσε 17 πόντους.
Στη συνέχεια, οι «Greek
Stars» αντιμετώπισαν τους
«Rest of the world», σε έναν
εξαιρετικά θεματικό αγώνα!
Μέχρι το ημίχρονο οι Έλληνες, με τους Παππά, Γιάνκοβιτς και Χαραλαμπίδη
κατάφεραν να προηγηθούν με 58-52. Παράλληλα, ο Brent Petway, της
ομάδας του Ρεθύμνου, είχε ξεκινήσει ήδη το δικό του ρεσιτάλ! Εκτός από
την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποιούσε, τρία λεπτά πριν τη λήξη,
άρχισε να φανερώνει τις … μουσικές του ανησυχίες, χορεύοντας υπό τους
ήχους τραγουδιών του Michael Jackson. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, ο
Petway, κέρδισε με άριστα τον διαγωνισμό καρφωμάτων με μια πραγματικά
εντυπωσιακή προσπάθεια! Χρησιμοποιώντας ως βοηθό τον συμπαίκτη του
Errick McCollum, ο οποίος στάθηκε κάτω από το καλάθι κρατώντας ψηλά
την μπάλα, ο παίκτης της Κρητικής ομάδας πήδησε από πάνω του, πήρε την
μπάλα και την κάρφωσε με το ένα χέρι, εκτοξεύοντας έτσι τη βαθμολογία
του στο 50/50! Λίγα λεπτά μετά, ο Αμερικάνος Forward για να εκφράσει τη
μεγάλη του χαρά, αποφάσισε να… πει και ένα τραγούδι! Και μάλιστα, τη
νέα επιτυχία του λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Κιάμου, «Φωτιά με φωτιά»,
σε άπταιστα Ελληνικά, ξεσηκώνοντας όλο το γήπεδο! Μετά από αυτό το
… μουσικοχορευτικό διάλειμμα, ο αγώνας συνεχίστηκε. Οι Έλληνες όμως
έδειχναν κουρασμένοι και οι ξένοι το εκμεταλλεύτηκαν, και με διαδοχικά
καρφώματα κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο, με 84-94.
Στην τελευταία περίοδο, οι «Rest of the world» συνέχισαν το εντυπωσιακό
τους παιχνίδι και τελικά επικράτησαν με 131-125!
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 58-52, 84-94, 125-131.
Greek Stars (Πεδουλάκης - Μαρκόπουλος): Χαραλαμπίδης 2, Γιάνκοβιτς 4,
Αντετοκούμπο 18, Μπράμος 8, Παππάς 10(2), Σλούκας 2, Παπανικολάου 15,
Παπαδόπουλος 24(1), Διαμαντίδης 6(2), Πρίντεζης 11(1), Σπανούλης 7(1),
Τσαϊρέλης 4.
Rest Of The World (Μπαρτζώκας Σφαιρόπουλος): Stoglin 12(2), Hunt
9(3), McCollum 13(2), Macioulis 2, Milbourne10, Ukic 18(4), Law 6, Lasme
4,Grand 6, Gist 12, Petway 26(1), Hines
13(1).
Αυτή η ευχάριστη ανάπαυλα, από το
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
μπορεί να μην είναι ένα φαντασμαγορικό
γεγονός, όπως συμβαίνει στην «απέναντι
όχθη» και τον μαγικό κόσμο του NBA. Τα
γεμάτα γήπεδα από λάτρεις -και μη- του
αθλήματος, όμως, οι παίκτες που είναι
διατεθειμένοι να παραμερίσουν την πίεση
και το άγχος, που θέλουν να διασκεδάσουν
και να προσφέρουν θέαμα, οι «μικροί» που
αφήνουν το ταλέντο τους να ξεδιπλωθεί είναι οι λόγοι που το All Star Game
επέστρεψε στο Μπασκετικό καλεντάρι (ύστερα από την απουσία του για
οικονομικούς λόγους) και θα συνεχίσει να διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία!

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

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΓΓΑΡΕΙΑ
Για το Σχόλιο του περασμένου μηνός πληροφορηθήκαμε μετά
λύπης μας ότι γνωστός ομογενής επετέθη ενάντια της εφημερίδας
στους θαμώνες καφενείου, ζητώντας να διαβάσουν το άρθρο που
αφορούσε την κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ. Φυσικά,
όλοι γνωρίζουμε ότι όσοι εργάζονται στα Διοικητικά Συμβούλια
εργάζονται εθελοντικά, εκείνο που ξεχνούν μερικοί είναι να
γνωρίζουν τι θα πει εθελοντισμός και τι θα πει ΑΓΓΑΡΕΙΑ.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Μουν
αναφέρει ότι : « Ο εθελοντισμός είναι πηγή δύναμης για την
κοινότητα , προσαρμοστικότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής
συνοχής. Μπορεί να επιφέρει θετικές κοινωνικές αλλαγές
με το να καλλιεργεί το σεβασμό για ποικιλία, ισότητα και τη
συμμετοχή όλων. Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα ατού της
κοινωνίας.»
Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό στήριγμα στην κοινωνία
των πολιτών. Είναι η πράξη που κάνει ένα άτομο με προσωπικό,
ελεύθερο, αφιλοκερδή τρόπο να αναλαμβάνει ατομική
πρωτοβουλία ή να συμμετέχει σε διάφορες οργανώσεις.
Χρειάζεται μεγάλη προθυμία και διάθεση χρόνου για να
επιτευχθεί αυτό το έργο του εθελοντισμού για το γενικό καλό της
κοινωνίας.
Η δε λέξη ΑΓΓΑΡΕΙΑ σημαίνει εργασία χωρίς πληρωμή.
Όταν γράφεται μια κριτική γράφεται για να μάθει ο κόσμος την
αλήθεια, η αλήθεια βγαίνει από μια απάντηση στην κριτική που
έγινε για να πληροφορηθεί ο κόσμος πως έχουν τα πράγματα.
Και δεν οργίζονται στα καφενεία. Διότι αυτό δείχνει ότι τα άτομα
ή το άτομο αυτό κάνει ΑΓΓΑΡΕΙΑ, και έχει στο υποσυνείδητό
του την εργασία χωρίς πληρωμή, άρα δεν δέχονται κριτική για
την δουλειά που κάνουν.
Εδώ είναι και το μεγάλο λάθος αυτών που σκέπτονται έτσι.
Ενώ αυτός που γνωρίζει τι είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ δεν θίγεται
από την κριτική, αλλά την δέχεται. Η καλόπιστη κριτική
με ειλικρίνεια και εντιμότητα, χωρίς να διαστρεβλώνει την
αλήθεια, που είναι καλής πίστεως, είναι για το καλό όλων και
της κοινωνίας τι δέχονται με ευχαρίστηση και δεν βγαίνουν στα
καφενεία να τους συμπαρασταθούν οι θαμώνες.
Λυπάμαι που όλοι εδώ στο Βανκούβερ είμαστε μια μικρή
κοινωνία αλλά, σε πολλούς δεν αρέσει η κριτική. Θα πρέπει
όμως να παραδεχτούμε όλοι ότι έχουν γίνει και γίνονται
σφάλματα, σε οργανώσεις ή κοινότητες, μερικές φορές και είναι
ανάγκη από παραβάσεις να τιμωρηθούν και άτομα και όχι να τα
καλύπτουμε. Αυτό λέγεται διαφάνεια, αν λοιπόν αρχίσουμε να
καλύπτουμε το ένα, να κουκουλώνουμε το άλλο, να διαψεύδομαι
πράγματα που έγιναν, να αναγκαζόμαστε να μην λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους, δεν κάνουμε εθελοντισμό, αλλά
ΑΓΓΑΡΕΙΑ και αυτός είναι και ο λόγος που δεν δέχονται αυτοί οι
τύποι την καλόπιστη κριτική.
Η εφημερίδα αν επέζησε όλα αυτά τα χρόνια είναι για το ήθος,
την ειλικρίνεια και την υποστήριξη που παρέχει στις Κοινότητες
και στις Ελληνικές Οργανώσεις, όλα αυτά τα χρόνια. Από
τόσες άλλες εφημερίδες που πέρασαν για σύντομο διάστημα
κυκλοφορίας, Η ΓΝΩΜΗ επέζησε γιατί έδειξε ειλικρίνεια,
στοργή και υποστήριξη σε όλους.
Πολύ θα μας ευχαριστούσε ο γνωστός και φίλος μας ομογενής
αντί να θυμώσει να κάτσει με το Δ. Σ. της κοινότητας να
απαντήσουν στην κριτική που γράψαμε και να μας έγραφαν
ότι η καλόπιστη κριτική μας και οι γόνιμες υποδείξεις και
παρατηρήσεις σας είναι πάντα καλοδεχούμενες. Η κριτική
είναι επίσης σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής καθώς
κρίνουμε και επικρίνουμε τους πολιτικούς μας και όχι μόνο.
Θα πρέπει λοιπόν όλοι να χωνέψουν καλά τι είναι εθελοντισμός,
και αναλαμβάνοντας καθήκοντα στα Διοικητικά Συμβούλια, είτε
Κοινοτήτων είτε Συλλόγων, να μην το θεωρούν ΑΓΓΑΡΕΙΑ. Θα
πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι όχι όλα τα άτομα είναι ικανά να
υπηρετήσουν σε Διοικητικά Συμβούλια. Και γι’ αυτό η εκλογή
μελών θα πρέπει να γίνεται με κάποιον καλύτερο τρόπο. Καλόν
είναι οι υπεύθυνοι των κοινοτήτων που διαχειρίζονται περιουσίες
που αποκτήσαμε με κόπους και θυσίες πολλών εθελοντών
όλα αυτά τα χρόνια να τα σεβαστούν και τα άτομα που θα
αναλαμβάνουν καθήκοντα στα Δ.Σ. να τους γίνεται μια πλήρη
ενημέρωση των καθηκόντων και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν
σαν άτομα που θα διαχειριστούν τεράστιες περιουσίες όπως των
Κοινοτήτων. Μόνον έτσι θα υπάρξει και διαφάνεια.
Άτομα που μπαίνουν στα συμβούλια σαν ΑΓΓΑΡΕΙΑ, ή χωρίς
όρεξη ή από κάποια πίεση ζημιά θα κάνουν και όχι καλό στις
Κοινότητες. Αυτό το εγώ δεν ήθελα να μπώ, αλλά….θα πρέπει
να σταματήσει. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε. Τα Δ.Σ. έχουν
δουλειά να προσφέρουν, έχουν υπευθυνότητες, και δεν είναι
χώρος ΑΓΓΑΡΕΙΑΣ, αλλά ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ, που
στοιχίζει χρόνο και χρήμα. Αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν τα
άτομα αυτά που είναι ικανά να μπαίνουν στα Δ.Σ.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα
Καινούριος υπουργός
Γίνονται εκλογές και κερδίζει η
παράταξη που για χρόνια ήταν
στην αντιπολίτευση. Σε ένα από
τα υπουργεία κατά την παράδοση
ο παλιός υπουργός λέει στον
καινούριο:
«Εκτός από όσα σου είπα ήδη στο
3ο συρτάρι του γραφείου θα βρεις
3 γράμματα για την αντιμετώπιση
κρίσεων».
Ο νέος υπουργός όλο αυτοπεποίθηση
απαντά:
«Τι να τα κάνω τα γράμματά σου!
Εμείς έχουμε πρόγραμμα και όλα θα
πάνε μια χαρά».
Περνάνε έξι μήνες και ξεσπά η πρώτη
κρίση. Ο νέος υπουργός προσπαθεί
να την αντιμετωπίσει με δηλώσεις
και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ αλλά
τα πράγματα δεν ηρεμούν. Μετά
από λίγο θυμάται τα γράμματα
του προκατόχου του. Τρέχει στο
γραφείο, ανοίγει το γράμμα Νο 1 και
διαβάζει:
«Για την πρώτη μεγάλη κρίση θα
ισχυρισθείς ότι για τα προβλήματα
φταίει ο προηγούμενος. Ζήτα
πίστωση χρόνου».
Έτσι και γίνεται: ο υπουργός
λέει στο λαό ότι δεν είναι δυνατό
να αντιμετωπιστεί το χάος που
παρέλαβε από τον προηγούμενο
υπουργό μέσα σε έξι μήνες και ως
εκ τούτου θα πρέπει να του δοθεί
μια πίστωση χρόνου ώστε να φέρει
αποτέλεσμα το πρόγραμμα της
κυβερνήσεως.
Η κρίση εκτονώνεται. Μετά από έξι
μήνες ξεσπά νέα κρίση. Ο υπουργός
αρχίζει πάλι τις δικαιολογίες στον
τύπο, αναμασά τα ίδια και τα ίδια,
δίνει συνεντεύξεις, γράφει άρθρα
στις φιλικά προσκείμενες εφημερίδες
αλλά δε γίνεται τίποτα. Τα ΜΜΕ
τον φτύνουν και ο λαός έξαλλος.
Θυμάται τα γράμματα, ανοίγει το
φάκελο Νο 2 και βλέπει τα εξής:
«Θα ισχυρισθείς ότι για όλα τα
προβλήματα φταίει το σύστημα».
Πράγματι, ο υπουργός βγάζει ένα
δεκάρικο λόγο για τις αδυναμίες
του συστήματος, για το σάπιο
κατεστημένο που εμποδίζει το
έργο του και για το οποίο ουδεμία
ευθύνη φέρει η νέα κυβέρνηση, για
το νομικό πλαίσιο που δυστυχώς δεν
είναι ευέλικτο και προοδευτικό, και
υπόσχεται ότι το πολύ μέχρι το τέλος
του έτους θα έχουν αντιμετωπιστεί
τα θέματα.
Η κατάσταση βελτιώνεται και ο
υπουργός ηρεμεί. Δυστυχώς όμως
επειδή όλα τα ωραία δεν κρατούν
για πάντα σε λίγο ξεσπά νέα κρίση
ακόμα πιο σφοδρή, η καρέκλα του
υπουργού μας τρίζει επικίνδυνα
και αυτή τη φορά πανικόβλητος
τρέχει κατευθείαν στο συρτάρι
συγχωρώντας
τα
πεθαμένα
του προκατόχου του που τόσο
καλός φάνηκε μαζί του και του
εμπιστεύτηκε τέτοιο θησαυρό.
Ανοίγει το 3ο γράμμα και διαβάζει:
«Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ετοίμασε
τρία γράμματα για τον επόμενο».
Oι τρεις ξαδέλφες
Κάθονται τρεις ξαδέλφες στο σαλόνι
του σπιτιού τους και συζητάνε ενώ
μπροστά είναι και η θεόκουφή γιαγιά
τους...
Λέει η πρώτη:
-Κορίτσια διάβασα στο Elle ότι
φέτος τα γάντια θα φορεθούν μέχρι
εδώ, και δείχνει τον καρπό της. Λέει
η δεύτερη
-Εγώ πάλι διάβασα στο Vogue ότι θα
φορεθούν μέχρι εδώ, λεει η δεύτερη
και δείχνει μέχρι και τον αγκώνα.
-’’Εγώ κορίτσια’’, λεει η τρίτη,
‘’μίλησα εχτές με την Λιτσα που
δουλεύει για τον Ασλάνη και μου
είπε ότι τα γάντια φέτος θα φορεθούν
μέχρι εδώ’’, και δείχνει ως τον ώμο
της.
Και η γιαγιά που παρακολουθούσε
τόση ώρα:
- ‘’ Ελάτε βρε κορίτσια, καλό παιδί να
είναι και τα υπόλοιπα βρίσκονται...’’
Δεν τις πουλάω!!!”
Ένας Καθολικός, ένας Προτεστάντης, ένας Μουσουλμάνος κι ένας
Εβραίος συζητούν κατά τη διάρκεια
ενός δείπνου.
Καθολικός:
“Έχω
μεγάλη
περιουσία.... Θα αγοράσω τη Citibank!”
Προτεστάντης:
“Είμαι
πολύ
πλούσιος και θα αγοράσω τη General Motors!”
Μουσουλμάνος:
“Είμαι
ένας
τρομερά πλούσιος πρίγκιπας....
Σκοπεύω να αγοράσω τη Microsoft!”
Μετά περιμένουν όλοι τον Εβραίο

να μιλήσει....
Ο Εβραίος ανακατεύει τον καφέ του,
βάζει το κουταλάκι προσεχτικά πάνω
στο τραπέζι, πίνει μια γουλιά καφέ,
τους κοιτάζει και λέει ανέμελα:
“Να πάτε να χαθείτε όλοι ρε, δεν τις
πουλάω!!!”
Ρέστα
-Αντρούλη μου πάω στο supermarket! Θές να σου φέρω κάτι;
-Ναι.
-Τί;
-Ρέστα .....
Συζητούν δύο φίλοι....
-Πω πω, δεν μπορώ να κοιμηθώ με
τίποτα τις τελευταίες μέρες με την
κρίση και τα νέα μέτρα της
κυβέρνησης...
-Εγώ πάλι κοιμάμαι σαν μωρό...
-Πλάκα κάνεις !!!
-Όχι, καθόλου, κάθε 2 ώρες ξυπνάω
και κλαίω...
Παράτα με!!!
-Παιδί μου δε σου είπα να μην
πηγαίνεις κάθε βράδυ στο κλαμπ;
Θα κουφαθείς στο τέλος!
-Έφαγα ρε μάνα,παράτα με!!!
Δεν σε πέτυχα ;;;;
Πέφτει ένα αυτοκίνητο πίσω από ένα
άλλο.
-Καλά, ρε στραβός είσαι;;;
-Γιατί ρε, δεν σε πέτυχα ;;;;
Νομίζει ότι τον πήραμε εμείς !
Ήταν κάποτε δύο πολύ άτακτα
παιδιά, και η μαμά τους αποφάσισε
να τα πάει στον παπά της εκκλησίας
να τους μιλήσει, μήπως και
βελτιωνόντουσαν καθόλου.
Ο παπάς παίρνει πρώτα κατά μέρος
τον μικρό αδερφό, του προσφέρει
καρέκλα, και κάνει την πρώτη
ερώτηση:
- Πού είναι, παιδί μου, ο Θεός;
Ο μικρός δεν απαντά.
- Πού είναι ο Θεός; ξαναρωτά ο
παπάς.
Πάλι δεν απαντά ο μικρός.
- Που είναι ο Θεός, παιδί μου; ρωτά
και τρίτη φορά ο παπάς.
Ο μικρός δεν απαντά και τρέχει έξω
από το δωμάτιο.
Βρίσκει τον μεγάλο αδερφό και του
λέει:
- Άστα ρε ! Χάσανε τον Θεό, και ο
παπάς νομίζει ότι τον πήραμε εμείς !
Γιώργος .. Γιώργος...
Είναι ένα γεροντάκι και κάθεται στο
σαλόνι του σπιτιού του σκεπτικό...
Σκέφτεται μισή ώρα, μια ώρα... Η
γυναίκα του τον βλέπει αλλά δεν λέει
τίποτα....
Σκέφτεται δύο, τρείς ώρες και τότε
η γυναίκα του απορημένη τον ρωτά:
- Καλά ρε Γιώργο..Τι σκέφτεσαι
τόσες ώρες;
- Μπράβο ρε γυναίκα !.... Γιώργος ..
Γιώργος...
Εγώ απλά ήρθα να ταΐσω τον
κροκόδειλο.
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο
αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη
στο πίσω μέρος του. Μια μοναχική
βραδιά αποφάσισε να πάει μια βόλτα
μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο
τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά
νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στα
νερά.
Μόλις όμως κατάλαβαν την
παρουσία του, πήγαν στα βαθιά
για να μην φαίνονται. Ένα από τα
κορίτσια του φώναξε:
- Δεν πρόκειται να βγούμε αν δεν
φύγεις.
Και απαντάει :
- Ναι σιγά μην ήρθα για να σας δω
να κολυμπάτε γυμνές. Εγώ απλά
ήρθα να ταΐσω τον κροκόδειλο...!
Στην πισίνα
Λέει η γυναίκα στον άντρα της :
- Άντρα μου, το αμάξι έχει πρόβλημα.
- Τι πρόβλημα;
- Το καρμπιρατέρ έχει νερό.
- Και τι ξέρεις εσύ από αμάξια και
καρμπιρατέρ;
- Άκου που σου λέω.
- Τέλος πάντων, πού το έχεις να το
κοιτάξω;
- Μέσα ...στην πισίνα...!
Η κυρία ξέρει ...!!!
Μία γυναίκα στην λα’ι’κή πάει να
πάρει αγγούρια.Πάει λοιπόν στον
πάγκο και πιάνει ένα με τα δύο

δάχτυλα.
Το σηκώνει ψηλά και ρωτάει :’’σας
παρακαλώ πόσο στοιχίζει; ‘’ 1 ευρώ
απαντάει ο μανάβης
ενώ την ίδια στιγμή μια άλλη
γυναίκα χουφτώνει ένα αγγούρι και
λέει ‘’ρε μάστορα πόσο πάει ;’’ και
ο μανάβης απαντά 0.30 λεπτά.
Έξαλλη η πρώτη :
γιατί σε μένα 1ευρώ και σ’αυτήν
0.30 λεπτά;;;;;;;;;;;
Και ο μανάβης :
γιατί η κυρία και ξέρει να το
πιάνει,και ξέρει και να ρωτά
ει!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Γυναίκα να σου πετύχει
Ένας τροχονόμος σταματά ένα
αυτοκίνητο μ έναν άνδρα και τη
γυναίκα του μέσα και πλησιάζει για
τα καθέκαστα.
Ο άνδρας, που κάθεται στο τιμόνι,
τον ρωτά:
«Τι έγινε, κύριε τροχονόμε; Γιατί
μας σταματήσατε;»
Τροχονόμος: «Τρέχατε με
εκατό ενώ το όριο είναι εξήντα.
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας
κόψω κλήση.»
Ανδρας: «Μα, πώς έτρεχα με εκατό;
Το πολύ να ήμουν λίγο πάνω από τα
εξήντα.»
Γυναίκα: «Τι λες τώρα, Κώστα
μου. Έχει δίκιο ο κύριος. Τα είχες
περάσει τα εκατό. Κι εγώ το
πρόσεξα.»
Ο άνδρας τής ρίχνει ένα
δολοφονικό βλέμμα.
Τροχονόμος: «Θα πρέπει να σας
δώσω κλήση και για το πίσω φως
που είναι σπασμένο.»
Ανδρας: «Ποιο σπασμένο φως; Έχω
εγώ σπασμένο φως;»
Γυναίκα: «Πώς δεν έχεις, Κώστα
μου; Κι εσύ το είδες και μου το
είπες εδώ και δυο βδομάδες!»
Νέο δολοφονικό βλέμμα από τον
άνδρα.
Τροχονόμος: «Και, για να
τελειώνουμε, θα σας δώσω επίσης
κλήση επειδή δεν έχετε φορέσει τη
ζώνη ασφαλείας.»
Ανδρας: «Μα τώρα δα την
έβγαλα, όταν κατεβαίνατε από τη
μοτοσικλέτα!»
Γυναίκα: «Καλέ τι είναι αυτά που
λες στον άνθρωπο, Κώστα μου!
Εσύ ποτέ δεν φοράς τη ζώνη!»
Πάνω εκεί ο άνδρας γυρνά στη
γυναίκα και της φωνάζει:
«Για όνομα του θεού, δεν μπορείς
να βγάλεις το σκασμό;»
Ο τροχονόμος κοιτάζει τη γυναίκα
και τη ρωτά:
«Με συγχωρείτε, κυρία μου, έτσι
σας μιλάει πάντα;»
Και η γυναίκα:
«Όχι, κύριε τροχονόμε. Μόνο όταν
είναι πιωμένος!»
Ο Βλάχος κι η βλάχα
Είναι ένας βλάχος (ο Μήτσος) και
παντρεύεται μια βλάχα. Μετά το
γλέντι πάνε στο σπίτι για την πρώτη
νύχτα του γάμου...
Ρίχνει ο βλάχος τη γυναίκα στο
κρεβάτι τη γδύνει και ξεκινάει
να γδύνεται και αυτός, βγάζει το
σακάκι και λέει:
- Κοίτα μαρή μπράτσα, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτς...
- Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς...
Βγάζει το φανελάκι:
- Κοίτα μαρή στήθους, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτς...
- Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς...
Βγάζει το παντελόνι:
- Κοίτα μαρή ποδάρ, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτς...
- Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς...
Βγάζει και το εσώρουχο, πέφτουν
στο κρεβάτι, κάνουν ότι είναι να
κάνουν και γυρίζει και του λέει η
βλάχα:
- Δυναμίτς-δυναμίτς Μήτσουμ,
αλλά… του φυτίλ κουντό!
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ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ο Ελληνισμός του Βανκούβερ την Κυριακή 24 Μαρτίου τίμησε τους προγόνους μας που έδωσαν
τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Στον Καδεθρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου είχε
συγκεντρωθεί εκτός από τους επισήμους και αντιπροσώπους των Συλλόγων και ένα πλήθος ομογενών.
Ευτυχώς που αυτή την ημέρα δεν έβρεχε στο Βανκούβερ και όλοι μετά την Θεία Λειτουργία, την
Δοξολογία, τις ομιλίες του Αρχιεπισκόπου μας κ.κ Σωτηρίου, τις ευχές του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ.Κάρολου Παπούλια, που διάβασε ο Γενικός Πρόξενος του Βανκούβερ κ Ηλίας Κρεμμύδας,
τελειώνοντας η εκκλησία βγήκαν στο προαύλιο της εκκλησίας, οι σημαίας και τα στεφάνια για να γίνει
η κατάθεση μετά το τρισάγιο που έψαλαν οι ιερείς π.Δημ. Παρτσάφας και π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος, ο
οποίος συνλειτούργησε με τον π. Δημ Παρτσάφα.
Τελειώνοντας το τρισάγιο πρώτος κατάθεση το στεφάνι ο Γενικός Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας, και
στη συνέχεια ο Προξενικός Λιμενάρχης Βανκούβερ, κ. Αντώνιος Μάζης, η επίτιμος Πρόξενος Κύπρου
κα Τασούλα Βεργκρεν, Η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κα. Εφφη Κερασιώτη, αντιπρόσωπος
από την Εδρα Ελληνικών Σπουδών και αλφαβητικά κατάθεσαν στεφάνια οι ελληνικές οργανώσεις.
Η εκδήλωση τελείωσε με τη χορωδία τραγουδώντας τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας –Καναδά και
ζητωκραυγές «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ».
Μετά την κατάθεση των στεφάνων η Κοινότητα προσέφερε , καφέ αναψυκτικά και γλυκό στην αίθουσα
της Κοινότητας. Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις
Κ.Κ.

Αριστερά οι ιερείς κατά την περιφορά
των εικόνων.

A H E PA B . C .

Οι Ιερείς π. Δωρ.Τρυφωνόπουλος (Αρ.) π. Δημ. Παρτσάφας (Δεξ.)
στο μέσον ο Προξ. Λιμενάρχης
κ. Αντώνιος Μάζης και ο Γεν.
Πρόξενος Βανκούβερ . Ηλίας
Κρεμμύδας μπροστά στο μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη.

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

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

ΤΡΟΪΚΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδέψετε την Αλάσκα με τον αιδ.Κωνσταντίνο Τσιόλα από την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey και Fraser Valley και την Ελένη
Διαμαντοπούλου από το Omega Carlson Wagonlit Travel.
Αλάσκα –Σπάνια και Μαγική

Καμπίνα με θέα στον ωκεανό από $1,476.00 το άτομο, βασισμένο σε δίκλινο
δωμάτιο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες καμπίνας.
Περίλαμβάνονται: η 7ήμερη κρουαζιέρα με καμπίνα με θέα στον ωκεανό, όλα τα
γεύματα και μια ιδιωτική δεξίωση.

7ήμερη κρουαζιέρα μέσα στι Εσωτερικό Πέρασμα με το
κρουαζερόπλοιο Zuiderdam της Holland America.

Μέρος των εσόδων: $100.00 από κάθε καμπίνα θα δωθούν ως δωρεά
στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey & Fraser Valley.

6 με 13 Ιουλίου 2013, ταξίδι με επιστροφή από το Βανκούβερ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι και λιμενικά τέλη (κόστος $152.68), φιλοδωρήματα
καθώς και όλες οι περιηγήσεις.
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Κύπρος:Θρίλερ χωρίς τέλος
και η αρχή του ντόμινο.
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Διευθυντηρίου, αντί να “κουρευτεί”
και να εκδιωχθεί από την Κύπρο,
προβάλει τώρα ως απαραίτητο
στήριγμα και σανίδα σωτηρίας για
τη Μεγαλόνησο, ιδιαίτερα μάλιστα
αν η Λευκωσία δεν δείξει διάθεση
συνδιαλλαγής με τις Βρυξέλλες.
Η απόφαση της Βουλής και η
στάση των κομμάτων δείχνουν ότι
η κυπριακή πολιτική ηγεσία είναι
δεν είναι διαθειμένη να υποκύψει
και θα τραβήξει μέχρι τα άκρα τον
“εκβιασμό”. Αυτό σημαίνει ότι η
οικονομία της χώρας θα βρίσκεται
τις
επόμενες
μέρες-εβδομάδες
στην κόψη του ξυραφιού, με
πολλαπλασιαζόμενα
προβλήματα
δυσλειτουργίας και τις τράπεζες
κλειστές.
Η απειλή μιας πολύ βαθιάς ύφεσης
από πλήρη έλλειψη ρευστότητας
αλλά και απο τα επερχόμενα
συμπληρωματικά μέτρα αναμένεται
να οδηγήσει σε οδυνηρή συρρίκνωση
το κυπριακό ΑΕΠ.
Την ίδια στιγμή τα εργαλεία
ανάκαμψης δεν υφίστανται ενώ η
εμπιστοσύνη που έχει κλονισθεί δεν
πρόκειται να αποκατασταθεί.
To νομοσχέδιο για τον έλεγχο της
κίνησης κεφαλαίων που ψηφίστηκε
στόχο έχει να αποτρέψει την
φυγή,δηλαδή το λεγόμενο bank run
και να κρατήσει τα..διαθέσιμα μέσα
στις κυπριακές τράπεζες.Αυτό όμως
θα εγκλωβίσει τα κεφάλαια εντός των
αναξιόπιστων, μετά από τις εξελίξεις
τραπεζών για αγορές,επενδυτές και
επιχειρήσεις, μπλοκαροντάς τα επί
μακρό και άγνωστο για πόσο μεγάλο
διάστημα.
Κατά τον τρόπο αυτό οι κυπριακές
τράπεζες
θα
αδρανοποιηθούν
και πολύ δύσκολα θα μπορούν
να εκτελέσουν τις παραδοσιακές
τραπεζικές εργασίες,δηλαδή να
ανατροφοδοτούν την οικονομία.Η
απειλή μιας βαθιάς ύφεσης από
πλήρη έλλειψη ρευστότητας αλλά και
απο τα επερχόμενα συμπληρωματικά
μέτρα αναμένεται να οδηγήσει σε
οδυνηρή συρρίκνωση το κυπριακό
ΑΕΠ.Την ίδια στιγμή τα εργαλεία
ανάκαμψης δεν υφίστανται ενώ η
εμπιστοσύνη που έχει κλονισθεί δεν
πρόκειται να αποκατασταθεί.
Τα μέτρα ελέγχου που παγώνουν
τους
λογαριασμούς
ελληνικών
επιχιερήσεων αλλά και ιδιωτών
στην Κύπρο περιλαμβάνουν από
δεσμεύσεις
λογαριασμών
με
υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό
της λήξης καταθέσεων προθεσμίας
μέχρι περιορισμούς στην διακίνηση
για πληρωμές και μεταφορές.
Κατά τον τρόπο αυτόν τα ελληνικά
κεφάλαια στην Κύπρο παγώνουν
και μένουν παγιδευμένα και αδρανή
σε μια οικονομία,για την οποία
το πιθανότερο σενάριο είναι η
επιδείνωση.
Με μαθηματική ακρίβεια το
πακέτο μέτρων όπως θα εκτελεστεί
αποδυναμώνει
πλήρως
την
κυπριακή οικονομία η οποία χάνει
κάθε διαπραγματευτικό ατού και
κινδυνεύει πια να γίνει έρμαιο
των
γεωπολιτικών
δυνάμεων,
που θα αναμετρηθούν για τα
κοιτάσματα φυσικού αερίου.Στα
πλαίσια αυτά ο πρώην υπουργός
υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
κ. Λιέλ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα
συνομιλήσει με την Τουρκία για το
φυσικό αέριο, ρίχνοντας γέφυρα
στην εξομάλυνση της σχέσης με την
Τουρκια.
Παπούλιας: Η σκέψη όλων μας
στην Κύπρο – ανάγκη έμπρακτης
αλληλεγγύης
Στην Κύπρο εστιάζει, μεταξύ
άλλων, στο μήνυμά του για την
25η Μαρτίου ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη «έμπρακτης αλληλεγγύης
και στήριξης» από την πλευρά της
Ελλάδας
«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην
Κύπρο. Τις κρίσιμες αυτές στιγμές,
δεν αρκούν μόνον τα λόγια αλλά η
έμπρακτη αλληλεγγύη και στήριξή
μας», αναφέρει χαρακτηριστικά στο
μήνυμά του ο κ. Παπούλιας.
«Ο Ελληνισμός δοκιμάζεται μέσα
σε ένα διεθνές περιβάλλον που
γίνεται όλο και πιο σκληρό. Πολλά
συμβαίνουν χωρίς να εξαρτώνται
από τις δικές μας προσπάθειες, άλλα

μπορούμε να τα οδηγήσουμε με τις
δικές μας αποφάσεις και τις δικές
μας δράσεις.
»Για να υλοποιηθούν, χρειάζεται
ενότητα πάνω σε ένα εθνικό
σχέδιο που θα μας επιτρέψει να
αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της
κρίσης, να προστατεύσουμε τους
πιο αδύναμους και να κοιτάξουμε με
αισιοδοξία μπροστά», προσθέτει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Σε τέτοιες συνθήκες, πρόσθεσε ο
κ. Παπούλιας, βρίσκουν έδαφος
να αναπτυχθούν ακρότητες, βία,
μισαλλοδοξία, διχασμοί».
Τέλος, υπογράμμισε ότι ο ρόλος
της Εκκλησίας είναι εξαιρετικά
σημαντικός,
καθώς
όλο
και
περισσότεροι
συμπολίτες
μας
προσβλέπουν στην κοινωνική της
προσφορά και στήριξή της.
Σε κινούμενη άμμο θα πορευτεί
στο εξής η Κύπρος μετά τη
συμφωνία διάσωσής της, καθώς
οι παράμετροι της συμφωνίας δεν
έχουν διασαφηνιστεί και δεν έχουν
σταθμιστεί όλες οι επιπτώσεις στην
κυπριακή οικονομία.
Η Κύπρος ενισχύεται με 10 δισεκ.
ευρώ και αναδιαρθρώνεται πλήρως
ο χρηματοοικονομικός της τομέας,
με κύριο άξονα την εκκαθάριση της
Λαϊκής Τράπεζας, το «καλό» τμήμα
της οποίας απορροφά η Τράπεζα
Κύπρου, μαζί με τα 9 δισεκ. ευρώ
που είχε λάβει η Λαϊκή από τον
μηχανισμό ELA της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος της
εκκαθάρισης της Λαϊκής είναι να
εξοικονομηθούν 4,2 δισ. ευρώ.
Κανείς πάντως δεν μπόρεσε επισήμως
να πει πόσα χρήματα θα χρειασθούν
τελικά για την «ανασυγκρότηση»
του κυπριακού τραπεζικού τομέα,
έναντι των 5,8 δισ. που είχαν
υπολογιστεί στο προηγούμενο Eurogroup. Συμφωνήθηκε πάντως η
συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα
στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου
όρου ως το 2018, αλλά και μια σειρά
μέτρων στα δημόσια οικονομικά, με
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και
ιδιωτικοποιήσεις.
Στην Τράπεζα Κύπρου το «κούρεμα»
των καταθετών, των μετόχων και των
ομολογιούχων θα είναι της τάξεως
του 29-32% για ποσά πάνω από
100.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση
της Λαϊκής θα είναι αρκετά
μεγαλύτερο. Οι καταθέτες κάτω
των 100.000 ευρώ και οι υπόλοιπες
τράπεζες βγαίνουν ανέπαφοι. Η
εφαρμογή της συμφωνίας δεν
απαιτεί έγκριση από την Κυπριακή
Βουλή, καθώς από την Παρασκευή
είχαν ψηφισθεί 9 νόμοι.
Υπενθυμίζεται ότι αυτοί αφορούν
την επιβολή περιοριστικών μέτρων
στις συναλλαγές σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, τη σύσταση
Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης,
καθώς και την εξυγίανση των
τραπεζών
και
έξι
συναφή
νομοθετήματα για το τραπεζικό
σύστημα.
Ακόμη
εγκρίθηκαν:
Ο περί τραπεζικών εργασιών
τροποποιητικός νόμος, ο περί
ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος
τροποποιητικός νόμος, ο περί της
διαχείρισης
χρηματοοικονομικών
κρίσεων τροποποιητικός νόμος,
ο περί σύστασης και λειτουργίας
σχεδίου προστασίας καταθέσεων και
εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων
ιδρυμάτων νόμος, οι περί λειτουργίας
ταμείου προστασίας καταθέσεων και
εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων
ιδρυμάτων κανονισμοί και τέλος
ο περί συνεργατικών εταιρειών
τροποποιητικός νόμος.
Ο Επίτροπος Οικονομίας, Όλι
Ρεν παραδέχτηκε ότι το μέλλον
της Κύπρου και του λαού της
διαγράφεται δύσκολο. Ενώ δεν
μπόρεσε να εκτιμήσει το βάθος
της ύφεσης που θα υποστεί η
Μεγαλόνησος.
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα συγκροτήσει μια
Ομάδα Δράσης (Task Force), που θα
αναλάβει την τεχνική υποστήριξη
τμε έμφαση στην απασχόληση,
την ανταγωνιστικότητα και την
ανάπτυξη. Παρατηρητές εκτιμούν
ότι οι περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων θα είναι μόνο για λίγες
ημέρες.
Σε κανονικό ωράριο επέστρεψαν οι
τράπεζες στην Κύπρο

Ωστόσο, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα έχουν τεθεί ξανά σε
λειτουργία κάτω από αυστηρούς
περιορισμούς
στην
κίνηση
κεφαλαίων με απαγόρευση εξαγωγής
κεφαλαίων και περιορισμούς στις
αναλήψεις μετρητών.
Βάσει του διατάγματος το οποίο
θα έχει ισχύ τέσσερις ημέρες, το
όριο αναλήψεων ορίζεται στα 300
ευρώ ανά πρόσωπο, απαγορεύεται
κάθε πληρωμή χωρίς μετρητά, ενώ
απαγορεύεται η μεταφορά ποσού
άνω των 1.000 ευρώ ανά πρόσωπο
ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
Το διάταγμα έχει ακόμη διάταξη
επαναπατρισμού,
σύμφωνα
με
την οποία κάθε φυσικό και νομικό
πρόσωπο, που κατοικεί στην
Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούται
να μεταφέρει στη χώρα, εντός δύο
εβδομάδων από την απόκτησή τους,
όλα τα χρήματα που αποκτά (μετά
την έναρξη ισχύος του Διατάγματος)
από εξαγωγές ή και από την πώληση
περιουσιακών
στοιχείων
που
βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας.
Κατόπιν διευθέτησης με την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από
την Παρασκευή οι κυβερνητικές
υπηρεσίες/ανεξάρτητα
γραφεία
δύνανται να αποδέχονται επιταγές
όλων
των
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, υπό τους παρακάτω
όρους:
(α) Επιταγές μέχρι 5.000 ευρώ
γίνονται
αποδεκτές
χωρίς
περιορισμούς.
(β) Επιταγές από 5.001 ευρώ μέχρι
200.000 ευρώ γίνονται αποδεκτές,
αλλά υπόκεινται στην έγκριση της
Επιτροπής, που έχει συσταθεί στην
Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον
Περί της Επιβολής Περιοριστικών
Μέτρων στις Συναλλαγές σε
Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης
Νόμο του 2013. Δηλαδή αν η
Επιτροπή εντός 24 ωρών, απορρίψει
την εν λόγω πληρωμή, η επιταγή θα
επιστρέφεται ως ανεξαργύρωτη.
(γ) Επιταγές πέραν των 200.000
ευρώ γίνονται αποδεκτές μόνο
με την εκ των προτέρων έγκριση
της προαναφερόμενης Επιτροπής.
Ως εκ τούτου τέτοιες επιταγές θα
γίνονται αποδεκτές, δεδομένου
ότι συνοδεύονται από τη γραπτή
έγκριση της πιο πάνω Επιτροπής.
Επαναλαμβάνει η Άγκυρα τις
αξιώσεις της σε σχέση με την Κύπρο
Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει
«φαντασίωση» την ιδέα ότι οι
φυσικοί πόροι της Κύπρου μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση σε
Ταμείο Αλληλεγγύης ή άλλη μορφή
δανεισμού.
Στις γνωστές αξιώσεις σε σχέση με
την Κύπρο επανέρχεται η Τουρκία, με
αφορμή τις εξελίξεις στην κυπριακή
οικονομία,
αμφισβητώντας
τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου,
που είναι κατοχυρωμένα από το
Διεθνές Δίκαιο.
Με ανακοίνωσή του το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει
ότι «η ιδέα ότι οι φυσικοί
πόροι της Κύπρου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
ως
εγγύηση
σε Tαμείο Aλληλεγγύης ή σε
οποιαδήποτε άλλη μορφή δανεισμού
που θα μπορούσε να συζητηθεί στα
πλαίσια της σημερινής οικονομικής
κρίσης, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη τα εγγενή δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων - συνιδιοκτητών
του νησιού- είναι μια επικίνδυνη
έκφανση της φαντασίωσης ως του
μόνου ιδιοκτήτη του νησιού και
μπορεί να οδηγήσει σε νέα κρίση
στην περιοχή».
«Οι απόψεις των Τουρκοκυπρίων
έχουν εκφραστεί με τη δήλωση της
21ης Μαρτίου 2013 και η Τουρκία
τις συμμερίζεται», προσθέτει η
ανακοίνωση και επαναλαμβάνει
ότι η τουρκική πλευρά «είναι
προσηλωμένη τόσο στην υπεράσπιση
δικαιωμάτων και των συμφερόντων
της στη δική της υφαλοκρηπίδα, όσο
και στη διατήρηση της στήριξης της
τουρκοκυπριακής πλευράς».
«Η
τουρκοκυπριακή
πλευρά
έχει απευθύνει δύο εκκλήσεις
στους
ελληνοκύπριους
στην
ελληνοκυπριακή πλευρά για μια
δίκαιη διανομή των φυσικών πόρων,
στις 24 Σεπτεμβρίου 2011 και στις
29 Σεπτεμβρίου 2012, στις οποίες
ωστόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά
δεν έχει μέχρι στιγμής ωστόσο
ανταποκριθεί θετικά. Η οικονομική
κρίση
(που
αντιμετωπίζει
η
ελληνοκυπριακή
πλευρά)
δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία
για τη δημιουργία τετελεσμένων
γεγονότων»,
ισχυρίζεται
το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών,
επαναλαμβάνει ότι «ο μόνος τρόπος
να αξιοποιηθούν οι φυσικοί πόροι

του νησιού πριν από τον τελικό
διακανονισμό μπορεί να προκύψει
από μια συμφωνία μέσα στα
πλαίσια της πρότασης που έκανε η
τουρκοκυπριακή πλευρά το 2011 και
το 2012, υπό τη αιγίδα του γενικού
γραμματέα των Ηνωμένων Αθηνών,
εξασφαλίζοντας έτσι τη σαφή
συναίνεση της τουρκοκυπριακής
πλευράς στη διανομή των φυσικών
πόρων» και συμπληρώνει:
«Οι δυο ιδρυτικοί λαοί του νησιού
πρέπει από κοινού να αποφασίσουν
τι είδους μέλλον θέλουν και με τη
συμμετοχή των μητέρων πατρίδων
να ιδρύσουν μια νέα κατάσταση
πραγμάτων. Δεν υπάρχει άλλος
χρόνος για να χαθεί. Η τουρκική
πλευρά περιμένει να αρχίσουν
αμέσως διαπραγματεύσεις μέσα
σε ένα πνεύμα κοινής ευμάρειας
και ασφάλειας. Δεν θα θέλαμε το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
να οδηγήσει σε κάποια κρίση,
πιστεύουμε ειλικρινά ότι πρέπει να
αποτελέσει ευκαιρία για μια νέα
αρχή για την ειρήνη και τη μόνιμη
λύση».
«Οι
Τουρκοκύπριοι
δεν
θα
γίνουν ποτέ μειοψηφία σε ένα
ελληνοτουρκικό
κράτος.
Η
Τουρκία δεν θα το επιτρέψει αυτό.
Ωστόσο, η Τουρκία θα σεβαστεί
τις προτιμήσεις των δύο λαών του
νησιού. Οι προτιμήσεις αυτές μπορεί
να οδηγούν στη δημιουργία μιας
νέας συνεργασίας- οι παράμετροι
της οποίας είναι πολύ καλά
γνωστοί. Αλλά αν οι Ελληνοκύπριοι
συμπεριφερθούν μονομερώς σε
ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους
στο νότιο τμήμα του νησιού και
αν δεν θέλουν μια συνεταιρική
σχέση με τους Τουρκοκύπριους, θα
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε
διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία
λύσης δύο κρατών», σημειώνει,
τέλος, η ανακοίνωση του τουρκικού
Υπουργείου
Εξωτερικών
και
καταλήγει:
«Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή
πλευρά επιθυμούν μια λύση μέσω
διαπραγματεύσεων στο νησί. Το
όραμα της Τουρκίας για το νησί
και την ανατολική Μεσόγειο
είναι ένα όραμα κοινής ευμάρειας
σταθερότητας και ασφάλειας. Τα
οικονομικά προβλήματα, όπως και
οι πολιτικές συγκρούσεις μπορούν
να ξεπεραστούν με τη δημιουργία
μιας ατμόσφαιρας ειρήνης και
συνεργασίας στο νησί».
Τα διεθνή μέσα για την Κύπρο
Με συνεχείς ανταποκρίσεις από
τη Λευκωσία τα διεθνή μέσα
ενημέρωσης παρακολουθούν λεπτό
προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις
στην Κύπρο.
Ο Κύπριος πρόεδρος έφτασε
στις Βρυξέλλες για τις κρίσιμες
συζητήσεις, είναι ο τίτλος του
δημοσιεύματος στην βρετανική
εφημερίδα Guardian η οποία
σχολιάζει ότι από τις σημερινές
διαπραγματεύσεις θα κριθεί αν η
Κύπρος θα είναι η πρώτη χώρα που
θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Η Κύπρος αρνείται να μάθει από
τα λάθη της» γράφουν οι New York
Times, τονίζοντας ότι η χώρα «θα
πληρώσει ακριβά τις αμαρτίες της».
Σύμφωνα με την αμερικανική
εφημερίδα,
οι
Κύπριοι
πάντα
υπερεκτιμούσαν
τη
διαπραγματευτική τους θέση.
«Τα τελευταία χρόνια, το πρώτο
μεγάλο λάθος τους ήταν ότι το
2004 απέρριψαν το σχέδιο του
ΟΗΕ για την ενοποίηση νησί τους.
Αυτό εκνεύρισε τους Ευρωπαίους
εταίρους και έβαλε την Κύπρο σε
μια αδύναμη στρατηγική θέση,
αφήνοντας μια ουλή σε όλο το νησί»
υποστηρίζει ο αρθρογράφος των
New York Times.
Μάλιστα, όπως αναφέρει, η
«τελευταία
κομμουνιστική
κυβέρνηση
ήταν
εξίσου
εγκληματική» καθώς απέτυχε να
λάβει μέτρα όταν η κρίση έπληξε
την Ελλάδα.
«Αν ήταν πρόθυμοι για την
αναδιάρθρωση των τραπεζών, η
κυπριακή οικονομία θα είναι πλέον
πιο υγιής. Επίσης, θα ήταν πιο
εύκολο για την Κύπρο να κάνει
μια συμφωνία με τη Γερμανία τότε
παρά τώρα έπειτα από τώρα που
η Άνγκελα Μέρκελ απέχει λίγους
μήνες από τις εκλογές» προσθέτει.
Την ιδια ώρα, το αμερικανικό δίκτυο
CNN φιλοξενεί στην ιστοσελίδα
του δημοσκόπηση, μέσα από την
οποία καλεί τους αναγνώστες να
ψηφίσουν, εάν θα επισκέπτονταν την
Κύπρο ως τουριστικό προορισμό. Η
πλειοψηφία των απαντήσεων είναι
αρνητική.

Προς αναζήτηση συμφωνίας την
τελευταία στιγμή για να αποφύγει
την κατάρρευση είναι η Κύπρος,
σύμφωνα με τοReuters.
Το
διεθνές
ειδησεογραφικό
πρακτορείο
αναφέρεται
στις
δηλώσεις
του
κυβερνητικού
εκπροσώπου
της
κυπριακής
κυβέρνησης, Χρίστου Στυλιανίδη,
ότι οι διαπραγματεύσεις με την
τρόικα είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο
και στο δύσκολο έργο που έχει
σήμερα ο Νίκος Ανασύσταδης στις
Βρυξέλλες.
«Η Eυρωζώνη προσφέρει στην
Κύπρο την έξοδο από το ευρώ» είναι
ο τίτλος της βρετανικής Telegraph.
Στο σχετικό δημοσίευμα στην
ιστοσελίδα
της
εφημερίδας
αναφέρεται ότι αν οι Κύπριου δεν
δεχτούν τα αιτήματα της ΕΕ και του
ΔΝΤ, είναι πολύ πιθανό να βγουν
από το κοινό νόμισμα.
«Αν η Κύπρος δεν συμφωνήσει
θα αντιμετωπίσει την οικονομική
κατάρρευση και μπορεί να είναι η
πρώτη χώρα στην Ευρωζώνη που
θα βγει εγκαταλείψει τη ζώνη του
ευρώ» γράφει η Telegraph.
Ελ Παΐς: «Η Μέρκελ, όπως και ο
Χίτλερ, κήρυξε τον πόλεμο στην
υπόλοιπη Ευρώπη»
Η ισπανική εφημερίδα «Ελ Παΐς»
απέσυρε από τον ιστότοπό της
ένα άρθρο πολύ επικριτικό έναντι
της Γερμανίας και της Αγκελας
Μέρκελ, στο οποίο η καγκελάριος
συγκρινόταν με τον Αδόλφο Χίτλερ.
Το
άρθρο
αυτό
προκάλεσε
οργισμένες αντιδράσεις στο Twitter, όπου χρήστες εξέφρασαν τη
λύπη τους για τους «ανάρμοστους
ισχυρισμούς». Στο άρθρο, το οποίο
δημοσιεύθηκε στην περιφερειακή,
ανδαλουσιανή έκδοση της «Ελ
Παΐς» και στον ιστότοπό της, ο
Χουάν Τόρες Λόπες, καθηγητής
Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της
Σεβίλλης, έγραφε πως «η Αγκελα
Μέρκελ, όπως ο Χίτλερ, κήρυξε τον
πόλεμο στην υπόλοιπη ήπειρο, αυτή
τη φορά για να εξασφαλίσει έναν
οικονομικό ζωτικό χώρο».
Η Αγκελα Μέρκελ «μας τιμωρεί
για να προστατεύσει τις μεγάλες
επιχειρήσεις της και τις τράπεζές
της και επίσης για να ξεχαστεί
από το εκλογικό σώμα της το
επαίσχυντο μοντέλο εξαιτίας του
οποίου το επίπεδο της φτώχειας
στη χώρα της είναι το υψηλότερο
των 20 τελευταίων ετών, το 25%
των μισθωτών κερδίζουν λιγότερα
από 9,15 ευρώ/ώρα ενώ ο μισός
πληθυσμός δεν αντιπροσωπεύει
παρά μόλις ένα άθλιο 1% του
συνόλου του εθνικού πλούτου»,
συνέχιζε ο συντάκτης του άρθρου.
«Η ‘Ελ Παΐς’ απέσυρε από τον
ιστότοπό της το άρθρο με τίτλο ‘Η
Γερμανία εναντίον της Ευρώπης’
που υπογραφόταν από τον Χουάν
Τόρες Λπόπες και δημοσιεύθηκε
στην έκδοσή της στην Ανδαλουσία
επειδή περιείχε ισχυρισμούς που η
εφημερίδα θεωρεί ανάρμοστους»,
εξηγεί η εφημερίδα σε ανακοίνωση η
οποία αντικατέστησε το άρθρο στον
ιστότοπό της.
«Η ‘Ελ Παΐς’ εκφράζει τη λύπη
της που ένα λάθος στην επίβλεψη
επέτρεψε τη δημοσίευση αυτού
του άρθρου. Οι απόψεις που
εκφράζονται από τον Τόρες Λόπες
δεν αντιπροσωπεύουν παρά τον
συντάκτη τους», διευκρινίζεται στην
ανακοίνωση.
Εντονες αντιδράσεις στο twitter
Στο twitter, χρήστες είχαν εκφράσει
το σοκ και την αγανάκτησή τους
πριν αποσυρθεί το άρθρο.
«Η Ελ Παΐς έγινε loco (σ.σ.:
‘τρελή’ στα ισπανικά) – και αρχίζω
να φοβάμαι», έγραφε σήμερα το
πρωί ο Ματιέ φον Ρορ, επικεφαλής
του γραφείου του εβδομαδιαίου
γερμανικού
περιοδικού
«Ντερ
Σπίγκελ» στο Παρίσι.
«
Πικρό. Τώρα η Ελ Παΐς δημοσιεύει
ένα άρθρο στο οποίο η Μέρκελ
συγκρίνεται με τον Χίτλερ»,
έγραψε ο Ρόμπιν Αλεξάντερ, ένας
δημοσιογράφος της γερμανικής
εφημερίδας «Ντι Βελτ».
Η απόσυρση του άρθρου προκάλεσε
επίσης αντιδράσεις στο Ίντερνετ,
καθώς
ορισμένοι
χρήστες
διαμαρτυρήθηκαν για λογοκρισία.
Βαρουφάκης: “Η Κύπρος είναι η
Ιρλανδία της Μεσογείου - Να βρεθεί
λύση εντός Ευρωζώνης”
“Καταστροφική” χαρακτηρίζει την
κατάσταση στην Κύπρο ο, Γιάννης
Βαρουφάκης τονίζοντας “η Κύπρος
είναι η Ιρλανδία της Μεσογείου”.

13 Γνώμη
ΔΙΑΛΕΞΗ : «ΠΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ»
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, στην
Αίθουσα Διαλέξεων «Γεώργιος Γρίβας –
Διγενής», δόθηκε διάλεξη με θέμα «ΠΩΣ
ΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ», με ομιλητή
τον κ. Ανδρέα Πετρόπουλο, απόστρατο
αξιωματικό. Την εκδήλωση χαιρέτισε
ο Πρόεδρος της «Χ», κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ, και παρουσίασε τον ομιλητή
κ. Ανδρέα Πετρόπουλο, (γνωστό αγωνιστή,
τον οποίον αποστράτευσαν με τον βαθμό του
λοχαγού, λόγω ακριβώς αυτών των αγώνων
του) και το θέμα του στο κοινό.
Μετά, τον λόγο πήρε ο κ. Α.
Πετρόπουλος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε
τους παρευρισκομένους και το Δ.Σ. της «Χ»,
είπε ότι τα περιεχόμενα του θέματός του
εγράφησαν το 1993, πρωτοπαρουσιάστηκαν
στις αίθουσες κάτι νωρίτερα από το 2000,
αλλά προπορεύονταν της εποχής τους και δεν
μπορούσαν τότε να γίνουν κατανοητά. Τότε
καλοπερνούσε ο κόσμος, χάρη στα δάνεια που
έρεαν άφθονα από τις Ευρωπαϊκές τράπεζες
προς την Ελλάδα και τα έπαιρνε ο κόσμος,
χωρίς να λογαριάζει την αποπληρωμή τους.
Γενικά, ο κόσμος εκλαμβάνει αυτά που
συμβαίνουν γύρω του ως φυσικά κοινωνικά
φαινόμενα, αλλά θα πρέπει να αναθεωρήσει
, γιατί κάποιες ομάδες ανθρώπων σχεδιάζουν
και δρομολογούν αυτά τα φαινόμενα, για να
πετύχουν κάποιο σκοπό, υπηρετώντας το Κακό.
Εχθρός του Κακού είναι η γνώση της
αλήθειας και, όπως λέει και ο Μακιαβέλι, «Η
γνώσις είναι δύναμις», που θα μας βοηθήσει να
γνωρίζουμε τις καταστάσεις, να ενεργήσουμε
ανάλογα και να επιβιώσουμε ως φυλή και ως
έθνος. Στην δεκαετία του ’60 δημιουργήθηκε
το Εθνικιστικό Κίνημα, οπαδός του οποίου
υπήρξε ο ομιλητής, και αντιπροσώπευε
τον τρίτο (πολιτικό) κόσμο. Οι άλλοι δύο
ήταν ο Δημοκρατικός / Φιλελεύθερος και ο
Κομμουνιστικός Κόσμος, που είχαν εφευρεθεί
από τον ίδιον εφευρέτη. Ο Εθνικιστικός
χώρος επέτρεπε στους οπαδούς να βλέπουν
και να μαθαίνουν πράγματα που δεν τους
μάθαινε κανείς και έφθασαν σε ένα σημείο
να γνωρίζουν πλήρως την αλήθεια, για
αυτό και η μανία των δύο άλλων κόσμων
στρέφεται εναντίον τους. Με την βοήθεια
των γνώσεων που απέκτησαν, ιδιαίτερα μέσα
από τα πατριωτικά βιβλιοπωλεία (ένα από
αυτά είναι και του Προέδρου της «Χ» Ιωάννη
Γιαννάκενα), ο ομιλητής συνέταξε το θέμα της
ομιλίας του από το 1993. Πώς ερμηνεύεται ό
ανωτέρω Πίνακας
Υπάρχει μία μεταφυσική πλευρά στην
ζωή μας και αρχίζουμε από την έννοια του
Κακού, το οποίο στην (αρχαία) Ελληνική
γλώσσα ονομάζεται ‘ΥΒΡΙΣ’ (και έχει
στην νεοελληνική γλώσσα την έννοια της
‘βρισιάς’, λόγω του ότι πολλές αρχαίες Ελλ.
λέξεις έχασαν, λόγω της φθοράς του χρόνου,
το αρχικό τους νόημα). «Η Ύβρις είναι ἡ
πρωτογενής αιτία του Κακού, εκεί που το Κακό
απέκτησε υπόσταση ως ουσία, ούτε ξέρουμε
που, ούτε ξέρουμε πότε, όλα αυτά χάνονται
στον χρόνο. Από το ΚΑΚΟΝ έπεται (στον
Πίνακα) μία πινακίδα που λέγεται ‘ΛΕΥΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ’ και αναφέρεται ως μία άκρως
μυστική /μυστηριακή κοινωνία ανθρώπων,
από την οποίαν πηγάζουν σήμερα όλα τα κακά
της γης και τα οποία αποσκοπούν στον έλεγχο
της Παγκοσμίου Κυριαρχίας. Από την Λευκή
Αδελφότητα πηγάζει το καθεστώς της Νέας
Εποχής και εμείς φεύγουμε από τα μεταφυσικά
και ερχόμαστε στα γήινα, τα υπαρκτά. Τον όρο
«Νέα Εποχή» τον πρωτοεισήγαγε ο Μιλτιάδης
Έβερτ στις Δημοτικές Εκλογές, αλλά είναι
ένα μεγάλο παγκόσμιο κίνημα που αποσκοπεί
και αυτό στην Παγκόσμια Κυριαρχία. Είναι
ένα παγκόσμιο κίνημα, το οποίο εξουσιάζει,
κυριολεκτικώς, τις περισσότερες κυβερνήσεις
και, εκτός αυτών, και τις περισσότερες
χώρες, και έχει χιλιάδες χιλιάδων, αν όχι
εκατομμύρια οπαδών. Τα μέλη της μπορεί
να είναι και επιφανείς άνθρωποι, αλλά και
άνθρωποι ‘της διπλανής πόρτας’, οι οποίοι

μάλιστα συμπεριφέρονται ενίοτε με ιδιάζουσα
σκληρότητα.
Το κίνημα της Νέας Εποχής είναι
τρισυπόστατο, διότι αναφέρεται ακριβώς στις
3 εκείνες υποστάσεις ενός Θεού, ο οποίος το
ενοχλεί πάρα πολύ, και αυτές οι 3 υποστάσεις
έχουν ως εξής:
-Η μία είναι η ‘ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ’, η οποία
αφορά τις Κυβερνήσεις και την Παγκόσμια
Εξουσία, στην πρωτογενή της μορφή, δηλ.
στις κυβερνήσεις της και στα πολιτεύματά
της. Σκοπίμως μας το ‘μπερδεύουν’ με την
Νέα Εποχή, αλλά είναι το ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
τμήμα της Νέας Εποχής, (όπου παίρνονται οι
αποφάσεις).
-Το δεύτερο σκέλος της Νέας Εποχής αφορά
την αναφορά των λαών προς τον Θεόν, δηλ.
τις ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ και τις οργανώσεις που
αγωνίζονται για αυτές, καθώς και τις διάφορες
φιλοσοφικές οργανώσεις, των θρησκειών
λαμβανομένων ως φιλοσοφικών κινήσεων.-Το τρίτο και το σπουδαιότερο, είναι το
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, χωρίς το οποίο δεν έχουμε
ούτε τα απαραίτητα και δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα. Αυτό αφορά τις Τράπεζες.
Και τα τεκταινόμενα όλων αυτών καταλήγουν
στους πολιτικούς, οι οποίοι είναι αυτοί
που μας κυβερνούν και που αποτελούν το
κατακάθι της Νέας Εποχής.
Αντίθετα από εμάς του πατριωτικού
χώρου, που δυστυχώς δεν έχουμε ενότητα
μεταξύ μας, αυτοί έχουν ετοιμάσει τα
εργαλεία τους και διεξάγουν τον πόλεμό τους
λίαν επιτυχώς, γιατί αυτοί είναι οργανωμένοι
από καιρό, ενώ εμείς κοιμόμαστε και, το
χειρότερο, δεν θέλουμε να αντιδράσουμε. Η
Νέα Τάξις αφορά το εξουσιαστικό τμήμα της
Νέας Εποχής, και έχει δημιουργήσει πλείστες
όσες οργανώσεις, μέσω των οποίων περνάει
τις εξουσιαστικές της τάσεις στους λαούς του
κόσμου. Στον πίνακα έχουμε :
- το ΝΑΤΟ, ένα στρατό που συνέπτυξε η
Νέα Εποχή, για να αντιμετωπίσει δήθεν τον
Κομμουνισμό, τον οποίον είχε, ανά πάσα
στιγμή στο χέρι, (γιατί και ο Κομμουνισμός
δικό της δημιούργημα ήτανε) και έτσι
αργότερα, με την πτώση του Κομμουνισμού,
τα βόλεψε ώστε το ΝΑΤΟ να μην χρειασθεί
μεν για τους κομμουνιστές, να χρειασθεί όμως
για την Σερβία, το Ιράκ, για τα Βαλκάνια,
και για όσους εμάς θα αντιτάξουμε έναν
αγώνα ελευθερίας στα Βαλκάνια, να βρούμε
αυτόν τον Στρατό μπροστά μας. Γιατί άραγε,
παραμένει αυτός ο Στρατός, από την στιγμή
που διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας;;
Άλλη μία απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ είναι ο
Στρατός της Νέας Εποχής.
- την ΤΡΙΜΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, μία δαιμονική
οργάνωση που έφτιαξε ο Δαυίδ Ροκφέλλερ
στην Ρόδο το 1973 και μέσα από αυτήν
κυβερνά σήμερα ένα πολύ μεγάλο
μέρος του κόσμου. Στην Επιτροπή αυτή
περιλαμβάνονται 32 προσωπικότητες και
έχει και 3 Προέδρους, διά μέσου των οποίων
ελέγχει την Ιαπωνία, την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ.
- το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Council
of Foreign Relationships - CFR) Το έχει
ιδρύσει πάλι ο Δαυίδ Ροκφέλερ τo 1946.
Είναι ένας οίκος των σοφών, απασχολεί
1400 προσωπικότητες των οικονομικών,
της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των
πανεπιστημιακών κύκλων, και καλείται
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αληθινή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σκοπός του
είναι να δίνει συμβουλές στην Τριμερή
Επιτροπή και στην NSA.
- δίπλα τους είναι η ΛΕΣΧΗ
ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ, τα μέλη της
οποίας μετέχουν στα διάφορα συνέδρια
και συνεδριάσεις, μαζί τους δε ευρίσκονται
και πολλοί γνωστοί Έλληνες πολιτικοί. Τα
μέλη της (Μπιλντερμπέργκερς) αποτελούν
μία παγκόσμια κυβέρνηση, καπελώνουν τις
εθνικές κυβερνήσεις και επιδίωξή τους είναι
η απόκτηση αποτελεσματικής κυριαρχίας,
σε διάφορα σημεία του κόσμου, με την
μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρεικέλων,
που κατευθύνονται από άτομα του ‘κάτω
πατώματος’. Πραγματοποίησε την
πρώτη της εμφάνιση στις 29 -30 και 31
Μαρτίου1954 στο Ξενοδοχείο Bilderberg
στην Ολλανδία (όπου πήρε και το όνομά της)
και έκτοτε κάθε μυστική συνεδρίαση της
Λέσχης ακολουθείτο από ορισμένα γεγονότα,
τα οποία άλλαζαν την πολιτική στον πλανήτη
μας. Δύο από αυτά ήταν ο περίφημος Μάης
1968 στη Γαλλία και η πτώση του Ιωαννίδη
στην Ελλάδα. Τα έσοδά της προέρχονται
από τα ταμεία πολυεθνικών εταιρειών και
μυστικών υπηρεσιών, περνώντας μέσα
από εταιρίες φαντάσματα και τράπεζες,
σε περιοχές όπου ισχύει το τραπεζιτικό
απόρρητο. Άνθρωποι προερχόμενοι από
τα σπλάχνα της προωθήθηκαν σε ανώτατες
κυβερνητικές θέσεις (Θάτσερ), και έφθασαν
μέχρι πλανητάρχες (Τζίμυ Κάρτερ)
Γενικά, στην Λέσχη τα μέλη της ελέγχουν
όλο το φάσμα του διπολισμού (ιμπεριαλισμός
– κομμουνισμός) στην Ευρώπη και αυτό
που φοβούνται είναι μήπως ξεπηδήσει ένας
τρίτος πόλος από τον εθνικιστικό χώρο,
τον οποίον δεν θα μπορούν να γνωρίζουν
εκ των προτέρων και να τον ελέγξουν.
Αυτό αποδεικνύεται και από το μίσος και
από τα μέτρα που λαμβάνουν εναντίον των
εθνικιστών, δήθεν για να προστατεύσουν
‘τον λαό᾿ Ένας τέτοιος εθνικιστής ηγέτης
ήταν και ο Μιλόσεβιτς, το τέλος του οποίου
γνωρίζουμε.
-η NSA είναι μία τεράστια και φοβερή
οργάνωση, και δεν γνωρίζουμε από ποιον
κυβερνάται. Δεν δίνει λόγο στον Αμερικανό
Πρόεδρο, ελέγχει μία έκταση 150.000 τ.χ.,
έχει 150.000 υπαλλήλους, και δαπανά 100
δις τον χρόνο. Ελέγχει επίσης ένα σωρό
επιχειρήσεις και οργανώσεις, μαζί τον
ἘΣΕΛΟΝ’, αυτόν τον μεγάλο δορυφόρο
που ελέγχει τα πάντα και είναι συνδεδεμένος
με τον δορυφόρο των Βρυξελλών, τον
επονομαζόμενο ‘The Beast’ (=Το Κτήνος),
που και αυτός ελέγχει τα πάντα στην
Ευρώπη. Οι πληροφορίες που συλλέγει
στέλνονται απευθείας στην Νέα Τάξη.
-η CIA είναι γνωστή για τις ενέργειες, τις
δολοφονίες και την τρομοκρατίας της, ενώ
η DIA είναι ένα είδος CIA του εσωτερικού,
με πολιτική χροιά. Για περιπτώσεις
αντικατασκοπείας και εσωτερικών
υποθέσεων είναι το FBI (μη –πολιτικό).
-η GCHQ είναι η Βρετανική NSA, την
οποίαν δεν γνώριζε κανένας μέχρι το ’90,
και ήρθε στο φως μετά από ένα ατύχημα με
ταξί στην Βρετανία, όπου ο ταξιτζής ήταν
πράκτορας της GCHQ. Έτσι αποκαλύφθηκε
ότι υπήρχε μία οργάνωση που δεν υπακούει
στην Αγγλική Κυβέρνηση, κανείς δεν ξέρει
από που παίρνει εντολές και αναφέρεται
μόνο στις Αγγλικές υποθέσεις.
-Υπάρχουν και οι Στρατιωτικές Οργανώσεις
όπως οι SEALS (=φώκιες), βατραχάνθρωποι
του Ναυτικού, TASK FORCE, γνωστή και
ως Δύναμη Δέλτα και οι Ειδικές Δυνάμεις
Τα Πράσινα Μπερέ (που τους συγκρότησε ο
Πρόεδρος Κεννεντυ). Όλοι τους είναι καλοί
πολεμιστές, αλλά τους χρησιμοποιεί η Νέα
Τάξη, επιστρατεύοντας δήθεν πατριωτικά
συνθήματα, για να εκτελέσουν τις δικές της
αποστολές.
-Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ιδρύθηκε και αυτό από τον
Δ. Ροκφέλερ και στα μέλη του ανήκουν
ο Ρότσιλντ, οι Ανιέλι, ο Cyrus Vance,
συνεδριάζει άπαξ του μηνός και εκεί
κατασκευάζονται οι πολιτικοί του κόσμου,
αυτοί που ψηφίζουμε εμείς. Αφού επιλεγούν,
προβάλλονται από τα ΜΜΕ, ενισχύονται
με ποταμούς χρημάτων και επιβάλλονται,
θέλοντας και μη, επάνω στους λαούς, οι
οποίοι επιλέγουν αυτούς που προβάλλονται
περισσότερο. Περιλαμβάνει άλλα 3
μικρότερα ιδρύματα :
α) Το ίδρυμα HERITAGE, που απασχολείται
με την αποσταθεροποίηση πολιτικών
καθεστώτων (απεργίες από κατευθυνόμενες
από δήθεν συνδικαλιστές),
β) Το CHATHAN HOUSE, ίδρυμα που
απασχολείται με την τρομοκρατία, διεθνώς,
και συγκεκαλυμμένες επιχειρήσεις.
Σημειωτέον ότι έχει μια φανατική
ανθελληνικότητα και με το οποίο είχε

δοσοληψίες παλαιότερα ο γνωστός
‘προοδευτικάριος’ Ανδρέας Ανδριανόπουλος
(φθινόπωρο 1992).
γ) Το ISC, το οποίο είναι Ινστιτούτο για
μελέτη συγκρούσεων, δηλ. προπαγάνδα,
πολιτική δράση, αντικατασκοπεία, προτάσεις
προς την NSA και αποσταθεροποίηση των
καθεστώτων, μαζί με το HERITAGE. Είναι
τα κόλπα που κάνουν για να μας οδηγούν
σε εκλογές, να βγάζουν ή να ρίχνουν
κυβερνήσεις.
- Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 40 είναι μία
συντονιστική επιτροπή, με πάρα πολύ
μεγάλη σημασία, η οποία αναφέρεται στην
NSA, εξετάζει θέματα που της δίνει η NSA,
τα μελετά, τα επιχειρεί, δίνει την λύση,
την οποίαν εμπιστεύεται εις την NSA.
Ιδρύθηκε το 1940, άλλαξε όνομα το 1978,
και αναφέρεται, όπως οι προηγούμενες, στην
NSA, και όχι στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο
οποίος είναι ένα ανθρωπάκι, το οποίο μπαίνει
επάνω με συμφωνίες, ζει με συμφωνίες και
φεύγει όταν οι συμφωνίες αυτές τελειώσουν.
- Οι ΕΠΤΑ ΑΔΕΛΦΕΣ , όπως είναι γνωστές
οι 7 πετρελαΪκές εταιρείες της Αμερικής,
οι οποιες ελέγχουν το πετρέλαιο και πολύ
λιγότερο, οι ταλαιπωρες Γαλλικές της
Ευρώπης ασήμαντες μπροστά στον έλεγχο
και στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίο των 7
αδελφών.
- Οι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, οι οποίες
αναφέρονται στην διεθνή οικονομία και στις
κρατικές οικονομίες. Ιδρύθηκαν μέσα από
Οργανώσεις, Ομοσπονδίες και Ενώσεις, για
να μαζέψουν και το χρήμα σε ορισμένες
τράπεζες, τις οποίες ονομαζαν ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Προορισμός τους είναι να
μαζέψουν τον ΧΡΥΣΟ, από όλα τα κράτη –
μέλη οργανώσεων, συνδέσμων, ενώσεων ή
άλλων παρεμφερών δημιουργημάτων και από
εκεί να κατευθύνουν τον χαρτοπολεμο των
ομολόγων που γίνεται σήμερα. Ο χρυσός
της Ελλάδος, ο οποίος έφυγε για την Μ.
Ανατολή, και δεν τον πήραν οι Γερμανοί,
αλλά οι Εγγλέζοι, υπάρχει στις Κεντρικές
Τράπεζες. Οι τράπεζες εφήρμοσαν το σύστημα
των δόσεων για να μπορεί ο κόσμος να
προμηθευθεί άφθονα αγαθά δημιουργώντας
χρέη στις τράπεζες και έτσι οι Κεντρικές
Τράπεζες ελέγχουν την διεθνή οικονομία.
Ο Ροκφέλερ είχε πει ότι «Θα βάλουμε στις
κυβερνήσεις πρωθυπουργούς τραπεζίτες»
και όντως έβαλε τον Μόντι στην Ιταλία, τον
Παπαδήμο στην Ελλάδα και στην Κεντρική
Τράπεζα της Ευρώπης έβαλε τον Ντράγκι, οι
οποίοι είναι μέλη της Τριμερούς Επιτροπής.
Ένα από τα μέλη της Τριμερούς είναι και ο
δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς, και αυτό
σήμαίνει ότι οι πράκτορες της Νέας Εποχής
έπαψαν πια να είναι μεγαλοσχήμονες και
τιτλούχοι, είναι και οι άνθρωποι της ‘διπλανής
πόρτας’, που πάνε στις Μασονικές στοές για
να παίρνουν τις διαταγές τους.
ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ: ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ /
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Αφορά μία θρησκευτική
περιπέτεια, την οποία καλούν τους λαούς
να μπούνε μέσα, για να δημιουργηθεί η
πανθρησκεία το ενός αορίστου, αχρώμου
και ακατανοήτου Θεού. Εδώ βρίσκεται το
Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, και το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Πίστεως και Τάξεως.
Στο πρώτο βρίσκεται και το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως με τον Βαρθολομαίο, το
Βατικανό και όλα τα άλλα δημιουργήματα της
Νέας Εποχής.
Αιρέσεις και Σατανολατρεία, η οποία κατέχει
ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής Κοινωνίας
σήμερα, αλλά της δίδεται πάρα πολύ μικρά
σημασία (περίπτωση Κατσούλα) και θα έπρεπε
να αντιμετωπισθεί με νομικό πλαίσιο, διότι
αναφέρεται απευθείας εις το ΚΑΚΟ / ΥΒΡΗ.
Βατικανό : «Τον Πάπα να καταράσθε, αυτός
θα είναι η αιτία (Κοσμάς ο Αιτωλός)». Από
το σχίσμα των Εκκλησιών (1054) και για
να εδραιώσει την εξουσία του το Βατικανό
δημιούργησε διάφορες αιρέσεις. Η «Αγία
Έδρα» ελέγχει τον Τύπο, τα ΜΜΕ, τα
προαναφερθέντα Ιδρύματα (βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ : Από τότε που ο Ρωμαίος
αυτοκράτορας Τίτο κατέστρεψε την
Ιερουσαλήμ, (70 μ.Χ.) και οι Εβραίοι
διεσπάρησαν και κατάλαβαν ότι, σπαρμένοι
μέσα στα σπλάχνα των λαών της γης,
μπορούν να φτιάξουν μεγάλες καταστάσεις.
Εισέδυσαν στις Τεκτονικές /Μασονικές Στοές
(Mason = Κτίστης, Τέκτονας), οι οποίες,
αρχικά, ήταν ομάδες κτιστών που φύλαγαν
τα μυστικά του επαγγέλματός των, για να
μη τα μάθουν οι άλλοι και τους πάρουν το
επάγγελμα. Εκεί μέσα, οι Εβραίοι έφτιαξαν
το δικό τους πρόγραμμα, για να μπορέσουν
να καταλάβουν την Παγκόσμια Κυριαρχία.
Στα ιερά τους βιβλία (Ταλμούδ, Καμπάλα,
Τορά), ισχυρίζονται ότι ο Θεός κατεβαίνει και
συμβουλεύεται τους Εβραίους Λευίτες, για το
τι θα κάνει.

Σήμερα ο Σιωνισμός μας δείχνει το
πραγματικό του πρόσωπο. Υπάρχουν πολύ
βάσιμες ενδείξεις ότι η καταστροφή των
δίδυμων πύργων στην Ν.Υόρκη, η οποία
στοίχισε 25.000 νεκρούς (και όχι 6000, όπως
λένε) είναι έργο Σιωνιστών. Δεν ορρωδούν προ
ουδενός και δεν λογαριάζουν τις ανθρώπινες
ζωές, φθάνει αυτοί να γίνουν κυρίαρχοι.
Tα μόνα καθεστώτα που πολέμησαν τις
Μασονικές Στοές ήταν ο Εθνικοσοσιαλισμός
στην Γερμανία και ο Φασισμός στην Ιταλία.
Σήμερα, η Μασονία είναι κατακτημένη από
τον Σιωνισμό και κυβερνάται από τους Illuminati. Έχουμε επίσης τους Rotaries και τους
Lions, τις διάφορες ‘φιλοσοφικές κινήσεις’
που ελέγχονται από τις Στοές, με σκοπό να
αποδυναμώσουν την αλήθεια του ανθρωπίνου
πνεύματος, την καθαρότητα της ανθρώπινης
ψυχής και να την σπρώξουν σε λαβύρινθους
ψυχικών ‘διαλογισμών’ και άλλων σκοτεινών
πραγμάτων, έτσι ώστε το άτομο να βρίσκεται
συνεχώς σε μία αναζήτηση, χωρίς τέλος και
χωρίς ικανοποίηση.
ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ: Ο Εθνικιστικός χώρος
πήρε τον Νεοπαγανισμό στην πλάτη του, τον
πήρε ψηλά και τον έκανε πίστη και σήμερα
τρώει τα εντόσθια αυτού του λαού και οδηγεί
στο πουθενά. Οι οπαδοί του δεν μας θεωρούν
εμάς Έλληνες, βρίσκουν ανόητες προφάσεις
και παρερμηνεύουν σκόπιμα το γράμμα του
Χριστιανικού νόμου, τις Γραφές κλπ, ακόμα
δε, βρίζονται μεταξύ τους.
ΤΕΧΝΗ : Η Τέχνη είναι θείον δημιούργημα
και οι πρόγονοί μας έλεγαν ότι μέσα από την
Τέχνη ο κάθε άνθρωπος γίνεται περισσότερον
άνθρωπος και η ψυχή ξεφεύγει από τις
ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη της.
Έλεγαν επίσης ότι αν δημιουργήσουμε ένα
περιβάλλον με ωραία ακούσματα (μουσική)
και εικόνες (ζωγραφική), η ψυχή μας θα γίνει
και αυτή ωραία και θα παράγει και αυτή ωραίο
έργο. Αυτό ακριβώς το ωραίο περιβάλλον
θέλουν να καταστρέψουν οι Νεοταξίτες, οι
οποίοι γνωρίζουν πως ό,τι ωραίο υπάρχει
γεννήθηκε στην εδώ, στην Ελλάδα, και
εδώ θέλουν να τα καταστρέψουν όλα. Σε
αντίθεση με την κλασσική Τέχνη, φτιάξανε
τους Εξπρεσιονισμούς, του Ιμπρεσιονισμούς,
σπάσανε την εξωτερική μορφή και το σχήμα
και προβάλανε αυτήν την μορφή της μη –
κλασικής ‘Τέχνης’/(καρικατούρας), με κάθε
τρόπο. Ο σκοπός τους ήταν να καταστρέψουν
την οπτική αίσθηση των λαών, να μην παίρνει
η ψυχή όμορφα ακούσματα και θεάματα και
να καταστραφεί ο κλασικισμός και να μην
αναστηθεί ο Ελληνισμός.
Δυστυχώς, δεν σώζονται έργα της
αρχαίας Ελληνικής ζωγραφικής, γιατί δεν
υπήρχαν καμβάδες τότε, αλλά βλέπουμε ότι
ζωγραφίζαν τα αγάλματά τους (κόρες με μωβ
και κόκκινα μαλλιά) και δεν υπήρχε αυτό
το ‘θανατερό’ λευκό, που βλέπουμε σήμερα.
Και όμως οι Νεοταξίτες δεν μας αφήνουν
να τα πλησιάσουμε, γιατί έχουν εντολή
ουδέποτε να αναστηθεί ο Ελληνισμός και το
αρχαίο Ελληνικό πνεύμα και «Οι ‘Ελληνες να
μην γίνουν αυτοί που επέλεξε ο Θεός, τους
ανθρώπους να εξανθρωπίζουν» (Περικλής
Γιαννόπουλος).
Η γνώσις είναι δύναμις. Ο κατέχων την
γνώσιν, πολεμά το κακόν σε όλες του τις
μορφές, σε όλα του τα επίπεδα. Αυτός που
πιστεύει στην ωραιότητα και στον κλασικισμό,
όπως τον εξέφρασαν οι Έλληνες, πιστεύει
στον Θεό, γιατί Αυτός έκανε τα πάντα όμορφα.
Οι άνθρωποι κατέστρεψαν τα πάντα και τώρα
«θρηνούμε πάνω από το χυμένο γάλα». Με
τις δικές μας ψήφους βγήκαν αυτοί που μας
κυβερνάνε, και που είναι εναντίον μας, ενώ
εμείς νομίζαμε ότι ήταν υπέρ μας. Από εδώ και
εμπρός, πρέπει να μελετάμε προσεκτικά ότι
μας συμβαίνει και να στεκόμαστε διστακτικοί
μπροστά του. Θα βρισκόμαστε συνεχώς προ
εκπλήξεων, αλλά κανένας δεν θα μπορεί να
μας κοροϊδεύει.
Εδώ τελείωσε η ομιλία του κ.
Α.Πετρόπουλου. Ακολούθησε συζήτηση με το
κοινό, όπου εκφράστηκαν απορίες, ερωτήσεις
και τοποθετήσεις.
Επιμέλεια Κειμένου : ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
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Αξιολόγηση και εορτασμός 25ης Μαρτίου, 1821
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Για να γιορτάσεις κάτι σωστά, πρέπει να το αξιολογήσεις. Να
το εκτιμήσεις σωστά. Να το βρεις ότι είναι άξιο εορτασμού. Ο
εορτασμός του να αποδώσει την πρέπουσα τιμή στο ίδιο και να
αποφέρει κάτι στον εορτάζοντα. Διαφορετικά, τι αξία έχει ένας
εορτασμός;
Για να αξιολογήσεις κάτι σωστά, να το εκτιμήσεις,
πρέπει να μεταφερθείς στην εποχή που αυτό έγινε. Να ζήσεις
κατά το δυνατόν το γεγονός αυτό. Να νοιώσεις τον παλμό του.
Να ιδείς γιατί έγινε και υπό ποίες συνθήκες έγινε. Να ιδείς αν
έπρεπε να γίνει. Πόσο δύσκολο επιχείρημα ήταν και τελικά, ποιο
ήταν το αποτέλεσμα.
Ο Έλληνας του 1821, ήταν σκλάβος για σχεδόν 400
χρόνια. Το ηθικό του είχε γκρεμιστεί. Η αξιοπρέπειά του είχε
μηδενισθεί. Νόμος προστατευτικός γι’ αυτόν δεν υπήρχε.
Ανθρώπινα δικαιώματα δεν είχε. Ο κατακτητής, ανά πάσα στιγμή,
ανέβαινε στους ώμους και τον υπεχρέωνε να τον μεταφέρει
ένα χιλιόμετρο. Είτε γιατί χρειαζόταν να μεταφερθεί, είτε για
να κάνει το γούστο του. Έβλεπε την θεϊκή του θρησκεία να
διαλύεται από την λαίλαπα του πολεμόχαρου ιδρυτή θρησκείας.
Το χειρότερο απ’ όλα, έβλεπε να σφάζεται από τα ίδιά του τα
σπλάγχνα. Το σατανικό σχέδιο της υψηλής πύλης έκαμε τους
γενίτσαρους. Έπαιρνε τα παιδιά των Χριστιανών από την αγκαλιά
της μάνας τους, τα έκανε Μουσουλμάνους. Τα φανάτιζε. Τα έκανε
ταλιμπάνηδες και τρομοκράτες και τα έβαζε να σκοτώνουν τους
γονείς τους και τα αδέλφια τους.
Αυτή ήταν η κατάσταση στην οποία ζούσε ο Έλληνας
και όχι μόνο ο Έλληνας, αλλά ο κάθε Χριστιανός στο 1821. «Όλα
τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Παντού πολλή
μαυρίλα, μαύρη σαν καλιακούδα.
Μόνος και έρημος ο Έλληνας. Για 400 χρόνια ύψωνε
τα χέρια. Ζητούσε βοήθεια. Περίμενε. Κάθε φορά που έβλεπε
μια ηλιαχτίδα και νόμιζε ότι θα έλθει απ’ έξω η βοήθεια,
μαύρα σύννεφα κάλυπταν τον ήλιο και κάθε αχτίδα ελπίδας για
βοήθεια χανόταν. Θυμόταν την αρχαία του ελληνική δόξα. Το
μεσουράνημα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Την μεγάλη του
ευτυχία για τόσες χιλιετηρίδες. Και τώρα, σαν άλλος Αδάμ,
εξόριστος. Σκλάβος στην πατρίδα του κλαίει και θρηνεί.
Το κλάμα και ο θρήνος γίνεται αγανάκτηση. Ο πόνος
γίνεται φωτιά και ξεσπάει. «Μάνα σου λέω δεν μπορώ τον
Τούρκο να δουλεύω. Δεν ημπορώ, δεν δύναμαι, εμάλλιασε
η καρδιά μου. Θα πάρω το ντουφέκι μου, να πάω να γίνω
Κλέφτης».
Ξεσηκώθηκε ο Έλληνας. Ο ξεσηκωμός του δεν είχε
καμμιά λογική. Είχε όμως μια πίστη. Πίστη στον αληθινό Θεό.
Πίστη στον εαυτό του. Πίστη στο δίκαιο του επιδιωκόμενου
σκοπού.
Ορκίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Αγωνίστηκε
για του Χριστού την πίστη την Αγία. Για της Πατρίδας την
ελευθερία. Ο αγώνας επέτυχε. Λυγερόκορμη η ελευθερία έκαμε
τον περίπατό της σε ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας. Χάιδευε την
καρδιά των ελεύθερων Ελλήνων. Έδινε θάρρος και ελπίδα στους
ακόμη σκλαβωμένους Έλληνες.
Κάθε τι από τα προηγούμενα, κρίνεται σύμφωνα
με το τελευταίο αποτέλεσμα. Το τελευταίο αποτέλεσμα της
Επανάστασης του ’21 ήταν η ελευθερία. Η αξιολόγηση της
ελευθερίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με τίποτε. Είναι ανεκτίμητη
και πρέπει να γιορτάζεται. Να γιορτάζεται η ελευθερία και η
επανάσταση του 1821.
Σήμερα, που η Ελλάδα μας περνά την χειρότερη ηθική
και οικονομική κρίση, μαζί με την Ελλάδα μας, ο απανταχού
Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός πονεί και υποφέρει. Σήμερα,
όμως ιδιαίτερα ο Απόδημος Ελληνισμός, πρέπει να γιορτάσει την
25η Μαρτίου 1821.
Να την γιορτάσομε με Δοξολογίες. Να την γιορτάσομε
με γιορτές, με ποιήματα, με χορούς και τραγούδια. Να τη
γιορτάσομε με παρελάσεις. Να τη γιορτάσομε όμως και με
απολογισμό. Να ιδούμε ο καθένας μας πού βρίσκεται. Πόσο
Έλληνας είναι στην ψυχή του και στην καρδιά του. Πόσο
Χριστιανός Ορθόδοξος. Πώς ως γονιός φροντίζει τα παιδιά του
να μείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο καθένας μας να
κάμει τον απολογισμό του. Να κάμει την αποτίμησή του. Να ιδεί
το αποτέλεσμα και να αποφασίσει. Να συνεχίσει τον δρόμο που
ακολουθεί ή να αλλάξει πορεία. Ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος. Να
είμαστε σωστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σωστοί Έλληνες. Σωστοί
άνθρωποι. Να είμασε στη σωστή πορεία και να φροντίζομε ώστε
τα παιδιά μας και οι απόγονοί μας, να μη χάσουν ποτέ το δρόμο
τους. Να μείνουν για πάντα Έλληνες και Ορθόδοξοι και να
προχωρούν προς την τελειότητα.
Ευλογημένοι μου Χριστιανοί, κρατήστε στις ψυχές σας
αυτές τις σκέψεις. Κλείστε μέσα στην ψυχή σας την Ελλάδα και
την Ορθοδοξία, για να αισθάνεσθε διαρκώς και αδιαλείπτως κάθε
είδος μεγαλείου. Ζήτω η 25η Μαρτίου, 1821! Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω η Ελευθερία!
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πολυφαγία Vs νηστείας
Τι σημαίνει «νηστεύω»; Ακολουθώ παραδοσιακή διατροφή που μόνο οφέλη έχει για την υγεία
ή τη σύγχρονη εκδοχή που επιβάλλει το εκτός ελέγχου τηγάνισμα των πάντων;
Τσουλέα Ρούλα Γ. | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/03/2013
Τι τρώτε όταν νηστεύετε; Βραστά λαχανικά και θαλασσινά, όσπρια και «κοφτό», με λογικές
ποσότητες ταραμά και χαλβά, ή τηγανητές πατάτες και τηγανητά καλαμαράκια σερβιρισμένα με
μπόλικο ταραμά, άφθονο χαλβά και ατελείωτα νηστίσιμα σιροπιαστά; Η απάντηση σε αυτό το
ερώτημα μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη νηστεία που θα ρίξει τη χοληστερόλη και τα
κιλά σας και εκείνη που θα κάνει τη ζυγαριά, τα λιπίδια του αίματος, αλλά και την πίεσή σας να...
στενάξουν.
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία αρχίζει την μεθεπόμενη
Δευτέρα και ολοκληρώνεται σε ακριβώς 48 ημέρες, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για αποτοξίνωση
του οργανισμού και βελτίωση της υγείας.
Μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ’ επανάληψη έχουν δείξει ότι η αποφυγή του κρέατος,
των αυγών και των γαλακτοκομικών προϊόντων για επτά εβδομάδες και η αντικατάστασή τους
με όσπρια, φρούτα, λαχανικά, χόρτα, ψωμί, θαλασσινά, πατάτες, λίγο κρασί με το φαγητό και
περιστασιακά κάποιο νηστίσιμο γλυκό (συνήθως χαλβά) μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά την
υγεία.
Ετσι, αν κάποιος νηστέψει σωστά, μπορεί να δει μείωση της ολικής αλλά και της «κακής» (LDL)
χοληστερόλης (είναι αυτή που προκαλεί στενώσεις στις αρτηρίες), ελάττωση του σωματικού
βάρους και περιορισμό του οξειδωτικού στρες - μιας αντίδρασης του οργανισμού που θεωρείται
γενεσιουργός αιτία της αθηροσκλήρωσης και του καρκίνου.
Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι από εμάς δείχνουμε τις απόψεις που έχουμε για τη νηστεία με το
τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας, στο οποίο την τιμητική του κατά κανόνα έχει το... τηγάνι. Πατάτες,
καλαμαράκια και γαρίδες συνήθως δεν νοούνται αν δεν είναι τηγανητά, ενώ ο ταραμάς και ο
χαλβάς πρέπει να... ρέουν εν αφθονία. Ωστόσο αυτές οι διατροφικές προτιμήσεις τροφοδοτούν τον
οργανισμό με λίπος και θερμίδες, ανεβάζοντας την αρτηριακή πίεση.
Οπως εξηγεί ο κλινικός διαιτολόγος-βιολόγος Χάρης Δημοσθενόπουλος, προϊστάμενος του
Διαιτολογικού Τμήματος στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, τα σαρακοστιανά έχουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. «Ας δούμε το σήμα κατατεθέν της Καθαρής Δευτέρας,
την ταραμοσαλάτα», λέει. «Το αυγοτάραχο, το οποίο είναι το βασικό συστατικό του ταραμά,
αποτελεί πλούσια πηγή πολλών σημαντικών ιχνοστοιχείων, όπως το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος και
ο φώσφορος. Την ίδια στιγμή όμως είναι πλούσιο σε αλάτι, οπότε η υπερκατανάλωσή του μπορεί
να ανεβάσει την πίεση, ενώ έχει και πολλές θερμίδες. Συνεπώς, όποιος προσέχει το βάρος του,
πρέπει να καταναλώνει ταραμοσαλάτα σε λογικές ποσότητες».
Ανάλογη είναι η κατάσταση και με το ταχίνι, το οποίο αποτελεί το κύριο συστατικό του χαλβά. Το
ταχίνι από μόνο του αποτελεί πλούσια πηγή φυτικών ινών, ασβεστίου, πρωτεϊνών και βιταμινών συνεπώς είναι ό,τι πρέπει για να φτιάξει κάποιος μια ωραία ταχινόπιτα ή σούπα. Για να γίνει όμως
ο χαλβάς ή άλλο γλύκισμα απαιτείται προσθήκη ζάχαρης, οπότε οι θερμίδες εκτινάσσονται στα
ύψη: μία λεπτή φέτα χαλβά μπορεί να φθάσει στις 300 θερμίδες, ιδίως εάν περιέχει και σοκολάτα
ή ξηρούς καρπούς. Και μετά είναι τα θαλασσινά, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες και σε
καρδιοπροστατευτικά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώ οι θερμίδες τους είναι λογικές - αρκεί να μην τα
τηγανίσουμε. «Τα 100 γραμμάρια ψητό καλαμάρι έχουν μόνο 90 θερμίδες, ενώ η ίδια ποσότητα
τηγανητά καλαμαράκια έχουν τριπλάσιες», λέει ο κ. Δημοσθενόπουλος. «Αντίστοιχα, μία μερίδα
εστιατορίου βραστές γαρίδες δύσκολα θα ξεπεράσει τις 150 θερμίδες, ενώ μία μερίδα τηγανητές
γαρίδες έχει τουλάχιστον τις διπλάσιες».

Τι να κάνετε
Η νηστεία δεν πρέπει να είναι συνώνυμη της πείνας, αλλά ούτε και η... χαρά του αλατιού και των
θερμίδων. Ο κ. Δημοσθενόπουλος δίνει τις εξής συμβουλές:
- Να καταναλώνετε θαλασσινά µε προσοχή. Αποτελούν τη βασική πηγή πρωτεϊνών υψηλής
βιολογικής αξίας στη θέση του κρέατος, του ψαριού και των γαλακτοκομικών. Είναι χαμηλά
σε κορεσμένο λίπος και αποδίδουν περίπου 135 θερμίδες ανά 120 γραμμάρια, εάν δεν τους
προσθέσετε λίπος και δεν τα τηγανίσετε. Προσέξτε, επίσης, αν τα μαγειρεύετε με αμυλούχα
τρόφιμα, όπως το ρύζι και τα ζυμαρικά: μπορεί να αυξήσετε πολύ τις θερμίδες (λ.χ. μία μερίδα
κοφτό μακαρονάκι με χταπόδι έχει 370 θερμίδες).
- Να προτιµάτε τα όσπρια. Είναι πλούσια πηγή θρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών. Φροντίστε
να τρώτε ποικιλία οσπρίων. Θέλουν προσοχή στο λάδι και καλό είναι να μη συνοδεύονται με ψωμί.
Υπολογίστε τις θερμίδες τους γύρω στις 250-300 ανά μερίδα.
- Να τρώτε λίγο χαλβά. Αν και είναι εξαιρετικό τρόφιμο, πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε,
σίδηρο, ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, σελήνιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο, έχει πολλές θερμίδες (ανά
100 γρ. είναι περίπου 500).
- Με… ρέγουλα η ταραµοσαλάτα. Ο ταραμάς είναι πολύ πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά
(περιέχει βιταμίνες Α και D, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, φώσφορο και κάλιο), αλλά δυστυχώς είναι
πλούσιος σε αλάτι. Επίσης, η ταραμοσαλάτα αποδίδει 120 θερμίδες ανά κουταλιά της σούπας και
συνεπώς παχαίνει.
- Μην το παρακάνετε µε τις ελιές. Αποτελούν εξαιρετική πηγή μονοακόρεστου λίπους, βιταμινών Ε
και Α, καροτενοειδών, καλίου, ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου, αλλά περιέχουν αλάτι (λόγω
άλμης) και μπόλικες θερμίδες (πέντε ελιές παρέχουν 45 θερμίδες).
- Να τρώτε άφθονα λαχανικά (βραστά ή σαλάτες). Παρέχουν φυτικές ίνες που «κόβουν» την όρεξη,
καθώς και βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Αν δεν κολυμπάνε στο λάδι, έχουν σχετικά λίγες θερμίδες.
- Χρησιµοποιείτε σόγια. Αποτελεί πολύ καλό υποκατάστατο του κρέατος που περιέχει ωμέγα-3
λιπαρά οξέα, καλής ποιότητας πρωτεΐνες και φυτικές ίνες με έντονη αντιοξειδωτική δράση.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Ημέρες γλεντιού, καρναβαλιού και ξεγνοιασιάς είναι για τους
Έλληνες η Αποκριά του 2013. Κύρια “συστατικά” το κέφι, η
ζωντάνια, τραγούδι και χορός. Παραδοσιακά έθιμα με έντονο
λαογραφικό και όχι μόνο ενδιαφέρον αναβιώνουν τις ημέρες
της Αποκριάς σε όλα τα μέρη της Έλλάδας με σαρακοστιανά,
κέφι και παραδοσιακή μουσική να ξεχάσουν για λίγο τα
μνημόνια, τις περικοπές, μισθών, συντάξεων και επιδομάτων.
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The Philoptochos Ladies Society of St.
George’s Greek Orthodox Cathedral

The Philoptochos Ladies Society of St. George’s Greek Orthodox
Cathedral very proudly presented Ashleigh Gulkiewich, from the
BC Children’s Hospital Foundation, a cheque of $21,600.00 for the
purchase of a hypothermia machine for infants in the ICU of the
hospital.
The Philoptochos Ladies have worked tirelessly to raise this money
through many fundraising events, such as, Luncheons, Bazaars, the
selling of tsourekia, loukoumades and many other activities. The
Ladies appreciate and thank everyone for their continued support.
Lizette Pappas

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ
ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ
Ο Michael Istrate (Μηχάλης Ιστράτης) είναι ελληνο-ρομάνος στην καταγωγή
και η επαφή του με την ελληνική ομογένεια του Ανατολικού Βανκούβερ
δικαιολογείται, διότι όπως μας
δήλωσε και ο ίδιος όταν ήταν μικρός
μιλούσε καλά τα ελληνικά. Η μητέρα
του Ρομάνα και ο πατέρας του
Έλληνας αλλά γεννημένος κι αυτός
στη Ρομανία. Η γιαγιά του λεγόταν
Ιωαννίδου. Ο δε παππούς του πατέρα
του ήταν ΄Ελληνας Πρόξενος της
Ρομανίας. Οι ελληνικές ρίζες του
Μιχάλη Ιστράτη είναι από τις ρίζες
ελλήνων που δημιούργησαν στο
Δέλτα του Δούναβη την Ίστρια μια
από τις αρχαίες πόλις της Ρομανίας
που έχει ιστορία.
Προς τιμήν του πατρός του ο
Μιχάλης και η μητέρα του Μαρία
τελούν επιμνημόσυνο δέηση στον
Ιερό Ναό των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου κάθε χρόνο και χορηγεί
στη Φιλόπτωχο ένα σεβαστό ποσό
χρημάτων για να προσφέρουν
δωρεάν φαγητό στο εκκλησίασμα. Eίναι αγαπητοί από όλους τους ομογενείς και
αισθάνονται την αγάπη όλων κάθε φορά που εκκλησιάζονται.
Κάτω: Μια ανανηστική φωτογραφία της Φιλοπτώχου, και του Μιχάλη με
την μητέρα του.

Οι Αυστραλοί σπουδάζουν
Αρχαία Ελληνικά!
Αντώνης Ανακέφαλος

Για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, οι
Αυστραλοί δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
σπουδάσουν αρχαία ελληνικά.
Όχι μόνο τη γλώσσα και την ιστορία και τον πολιτισμό
της Ελλάδας.
“Παρατηρούμε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος
για γνώσεις γύρω από την αρχαία Ελλάδα “ δήλωσε ο
Πρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου της Καμπέρας
(ANU) Λόρενς Κραμ.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ενδιαφέρον παρατηρείται
σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας που προσφέρουν
αρχαία Ελληνικά συμπληρώνοντας πως “αυτό είναι
ένα υπέροχο φαινόμενο”.
Αυξημένο είναι επίσης το ενδιαφέρον των Αυστραλών
φοιτητών και για τα Λατινικά.

MEDITERRANEAN
SPECIALTY FOOD
GREEK MIDLE EAST EUROPEAN DELI
1824 COMMERCIAL DR., VANCOUVER, B.C.

TEL:604-438-4033
Ï Jack Elmasu êáé ôï ðñïóùðéêü, åý÷ïíôáé
óôïõò ðåëÜôåò ôïõ êáé óå üëç ôçí åëëçíéêÞ
ðáñïéêßá ôçò ÂñåôáíéêÞò Êïëïìâßáò

ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ

ΑΡΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΒΟΔΙΝΟ - ΧΟΙΡΙΝΟ
Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα
ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ $220.00 ΤΟ ΕΝΑ

Tel: 604-291-9373
Ask for Rino
HAPPY

ÊÁËÇ ÁÍÁÓÔÁÓÇ

EASTER

ÊÁÉ
ÊÁËÏ ÐÁÓ×Á

Διαθέτουμε όλα τα Μεσογειακά Προϊόντα
Φέτα και μεγάλη ποικιλία τυριών και Αλλαντικών μια επίσκεψη
στα καταστήματά μας θα σας πείσει.

HAPPY EASTER
4156 East Hastings Street, Burnaby, B.C.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΜΑΡΑΛΑ
Η ΜΑΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Συγγραφέας: Χριστίνα Φραγκεσκάκη
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Αν θέλεις πίσω στο χρόνο να γυρίσεις,
έχεις γενναία ψυχή, υπομονή, λίγη
τύχη, τότε φόρεσε τα πιο γερά
παπούτσια και ξεκίνα! Θα φτάσεις
σ’ έναν καιρό, παλιό, παμπάλαιο,
έναν καιρό που ήταν πριν απ’ όλους
τους καιρούς. Κι αν ακόμα λίγο
περπατήσεις, θα φτάσεις σ’ ένα δάσος
πυκνό. Στη μέση του ένα ξέφωτο.
Στου ξέφωτου τη μέση, μια ξύλινη
καλύβα. Αν πλησιάσεις και κοιτάξεις
μέσα, από το φεγγίτη, τότε θα δεις στο βάθος της καλύβας, να
κάθεται και να σιγομουρμουρά, μια γυναίκα, παλιά, παμπάλαια, η
πιο παλιά του κόσμου. Θα δεις τη Μαραλά. Αυτή που γέννησε τα
παραμύθια.
Ποιος έφερε στον κόσμο τα παραμύθια;
Μια γυναίκα τα ‘φερε, η πιο παλιά του κόσμου.
Πού τα ‘δωσε η γυναίκα; Σ’ ένα κορίτσι τα ‘δωσε, που έσπασε τον
πάγο.
Και το κορίτσι; Στους τέσσερις ανέμους για να ταξιδέψουν.
Κι οι άνεμοι; Σ’ ένα πουλί τα έδωσαν, σ’ αυτό που κάθεται στον ώμο
σου.
Μια ιστορία για τις ιστορίες. Γραμμένη με τα πιο παλιά υλικά. Τις
λέξεις και τα συναισθήματα. Γραμμένη μαγικά. Σαν παραμύθι…

ΟΙ ΝΤΑΗΔΕΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ
Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Συγγραφέας: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Εκδόσεις: SUSAETA
Ποιος είπε ότι οι ήρωες γεννιούνται
θαρραλέοι; Ή πως γνωρίζουν τη δύναμή
τους και τον δρόμο τους από την αρχή;
Ήρωες με καθαρή καρδιά μπορεί να
βρίσκονται παντού, ακόμη και στα
άγνωστα βάθη της θάλασσας. Μπορεί
τη μια στιγμή να βουλιάζουν στο φόβο
και την άλλη να αναδύονται για να
αναμετρηθούν, σε έναν αγώνα ηρεμίας,
με όσους χαίρονται με τον πόνο των πιο
αδύναμων. Ο φίλος μας ο Ιερεμίας, που υποφέρει καιρό από τα
Κοφτερά Χαμόγελα, τους νταήδες του βυθού, υψώνει την ηρωική
του μύτη και ορμά για τη δική του αλήθεια και για αυτούς που
αγαπά.
Μια ιστορία για τον εκφοβισμό. Στο παράρτημα του βιβλίου, ο
Ιερεμίας απευθύνεται στο παιδί – αναγνώστη που μπορεί σε ένα
περιστατικό εκφοβισμού να είναι στη θέση του θύματος, του θύτη
ή του θεατή και το συμβουλεύει τι να κάνει για να αλλάξει την
κατάσταση.

Τὸ πνεύμα τῆς 25ης Μαρτίου 1821
Σήμερα γιορτάζουμε διπλή γιορτή.
Τὸν Ευαγγελισμό τῆς Θεοτόκου
καὶ τὸν Ευαγγελισμό τῆς Ἑλλάδας.
Εκεί στὴ γῆ τῆς Ἰουδαίας, τὴ χώρα
τῶν θεόπνευστων προφητών,
ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, σὰν
σήμερα προσφέρει τὸν κρίνο στὴ
σεμνή Παρθένο καὶ ευαγγελίζεται
τὴ Γέννηση τοῦ Σωτήρα τῆς
ανθρωπότητας.
Εδώ στὴν Ἑλλάδα, στὴ γῆ τῆς
σοφίας, των ηρώων καὶ τῶν
ημίθεων, στὴν αγιοφρούρητη
Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας ένας
εμπνευσμένος Ἱεράρχης, ὁ
Παλαιόν Πατρών Γερμανός,
ὑψώνει τὸ Λάβαρο, τῆς Λευτεριάς
πέπλο, καὶ ευαγγελίζεται μὲ τὰ
προφητικά λόγια του, ξέχειλα από
πατριωτικό παλμό καὶ τρεμάμενα
από ιερή συγκίνηση, τὴ λύτρωση
τοῦ Ελληνισμού από τὴ μυσαρή
τυραννία.
Ἡ τρισένδοξη ἑλληνικὴ φυλή, ἡ
γεννήτρα κάθε ὑψηλοῦ καὶ ὡραίου
ποὺ φώτισε καὶ ἐκπολίτισε τὸν
κόσμο μὲ τὰ ὡραιότερα προϊόντα
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης,
καθάριος ελληνικός πακτωλός,
ὑπέκυψε πρὶν από πέντε αιώνες
στὸν αγριότερα καὶ αιμοσταγέστερο
κατακτητή, όμοιο τοῦ ὁποίου δὲ
γνώρισε ὡς τώρα ὁ κόσμος.
Ἡ βασιλίδα τῶν πόλεων, ὁ φωτεινός
φάρος ὁλόκληρης χιλιετηρίδας
γίνεται ἡ έδρα τῶν αλαζόνων
σαρικοφόρων τοῦ Ἰσλάμ. Ὁ Ναός
τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς Σοφίας τοῦ
Θεού, από θαύμα καὶ καύχημα
τῆς Ὀρθοδοξίας, γνωρίζει τὸν
εμπαιγμό καὶ σκιάζεται από τοὺς
μιναρέδες τῶν κηρυγμάτων τοῦ
Ἀλλάχ. Τι τραγική εἰρωνεία καὶ
τι θλιβερό κατάντημα! Βουβός
μάρτυρας τοῦ σαρδόνιου γέλωτα
τῶν νυχτοκοράκων τοῦ Μωάμεθ
καὶ τῶν ἀπαίσιων κρωγμών τῶν
μελλοθάνατων κύκνων τὴ θλιβεροί
ώρα τοῦ χαλασμού καὶ τῆς
αφάνειας.
Χειρότερη λύση ενός εθνικού
δράματος δὲ μπορούσε νὰ
ἐπιφυλάξει ἡ μοίρα σ᾿ έναν τόπο
κι ένα λαό ποὺ τόσους θριάμβους
πέτυχε καὶ τόσο κάλλος σκόρπισε.
Ἡ ἐλευθερία φυγαδεύεται
σὰν φυγόδικος επικηρυγμένος
κακούργος καὶ τὸ ζοφερό σκοτάδι
πνίγει τὴν ἀνάσα τῶν σκλάβων
μὲ τὴ σφιχτή θηλιά τῆς πικρής
σκλαβιάς.
Οἱ πανανθρώπινες ἀξίες, γιὰ
τὶς οποίες τόσο ἀγωνίστηκαν
οἱ Έλληνες καὶ τόσο αίμα
πρόσφεραν σὰν σκληρό τίμημά
τους, καταρρακώνονται από τὸ
μολυσμένο χνώτο τοῦ κατακτητή.

Tel:604-731-2593 H & Cell: 604-861-9811

Tel: 604-731-2593 & Cell:604-861-9811

Ραγιάς είναι ὁ Έλληνας. Ὃν
εὐτελές, ποὺ δὲν δικαιούται νὰ
ἐξουσιάζει τίποτε στὴ ζωή αὐτή.
Μήτε οἰκογένεια, μήτε τιμή, μήτε
ἀξιοπρέπεια. Δὲν ὁρίζει γυναίκα,
σπίτι, παιδιά καὶ περιουσία.
Δουλεύει σκληρά κι ολόμοχθα γιὰ
να γεμίζει τὸ αμπάρι του ἀφέντη
καὶ φέρνει παιδιά στὸν κόσμο γιὰ
νὰ γίνουν γενίτσαροι, ποὺ θὰ του
πάρουν τὴν ιδία τὴν ψυχή του.
Κάθε ἀνθρώπινη ἀξία ποδοπατείται
βάναυσα. Οἱ άνθρωποι τοῦ
πνεύματος καὶ οἱ δημιουργοί
πνευματικών έργων ξεριζώνονται ἢ
αποκεφαλίζονται σὰν μάρτυρες τῆς
Πίστης καὶ τῆς Πατρίδας.
Ἡ ἔνδοξη γῆ σφαδάζει κάτω
από τὸ πέλμα τοῦ σκληρότερου
τῆς ἱστορίας δεσποτισμοῦ.
Ποτάμια τὰ δάκρυα κι ὠκεανοὶ
τὰ αἵματα. Ἀλλ᾿ ὁ Ἕλληνας δὲ
χάνει τὴν ἐθνικὴ πυξίδα του. Δὲν
ἀποπροσανατολίζεται. Δὲ χάνει
τὴ γενιά του σὲ πεῖσμα τοῦ χώρου
καὶ τοῦ πανδαμάτορα χρόνου.
Ἀκλόνητος κυματοθραύστης στὴ
θύελλα καὶ στὸ βοριά, θεριεύει στὰ
βάθη τῆς ψυχής του ἡ ἀκλόνητη
πίστη στοὺς θρύλους καὶ στὶς
παραδόσεις, στὰ παλιά τρόπαια
τῆς φυλής. Αυτή ζωντανεύει τὰ
όνειρά του, περισαρκώνει τοὺς
οραματισμούς καὶ τρέφει τοὺς
καημούς του.
Πίστη καὶ Πατρίδα, Χριστός καὶ
ἐλευθερία. Γι᾿αυτά τὰ δυὸ πολεμά
κι ἂν δὲν τὰ κερδίσει, τι ωφελεί νὰ
ζήσει;
Ψηλά βουνά κι ἀπάτητα καὶ
πάντα χιονισμένα. Βουνά ψηλά,
ἀξετίμητα, τῶν σταυραετών
λημέρια. Βουνά ποὺ γιγάντωσαν
τὰ μαρμαρωμένα στήθια τους καὶ
δέχτηκαν στὴ στοργική ἀγκαλιά
τους τοὺς απαράμιλλους εραστές
τῆς ἐλευθερίας καὶ τραγούδησαν
περήφανα τὸ λακωνικό καὶ
ρηξικέλευθο όρκο:
«Ἐλευθερία ἢ θάνατος»
Πόσο χαρμόσυνα, πόσο γλυκά
καὶ ρυθμικά αντηχεί στὶς καρδιές
τῶν αγωνιστών τοῦ Μεγάλου
μας Ἀγώνα ὁ όρκος αὐτός!
Τοὺς συγκλονίζει σύγκορμα καὶ
αναγαλλιάζει τὶς ψυχές τους! Πόση
συνέπεια κι ἀμετακίνητη ἀπόφαση
στὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος!
Τὸ μεγάλο χρέος ἀγγίζει τὰ
όρια τοῦ θαύματος. Οἱ μεγάλοι
πρωταγωνιστές, γνωστοί καὶ
άγνωστοι, στολίζουν μὲ τὸ μάλαμα
τῆς θυσίας τους τὸ χρυσοποίκιλτο
τῆς Ἱστορίας περιδέραιο.
Κάθε κλαρί καὶ φλάμπουρο, κάθε
πηγή λημέρι. Ἀνοίγουν οἱ τάφοι
τῶν παλιών ἡρώων καὶ βγαίνει
ἀπ᾿ τὰ κόκαλά τους ἡ Ἐλευθερία.
Τὸ χώμα πίνει λαίμαργο τῆς
λευτεριάς τὸ τίμημα. Κι είναι λίγο
καὶ ἀκριβό, βάλσαμο καὶ φυλαχτό
μιᾶς περιούσιας, πλὴν τρισάθλιας
φυλής, στοὺς μαύρους χρόνους τοῦ
δουλικού βραχνά.
Φωτιά καὶ στάχτη, καπνός καὶ
σίδερο ρημάζουν τὴ μαρτυρική
καὶ ιερή γῆ τῶν μεγάλων ιδεών,
τῶν μεγάλων άθλων στὴν εἰρήνη
καὶ στὸν πόλεμο. Από φλόγες
ἡ Ἑλλάδα ζωσμένη πορεύεται
στὸ δρόμο τοῦ μεγάλου χρέους,
γιατί ἡ ζωή τὴν έταξε νὰ φυλάει
Θερμοπύλες. Μεγάλος λαός,
μεγάλος ἀγώνας, μεγάλοι ἡγέτες,
μεγάλοι ήρωες. Όλοι χλευάζουν
τὴ συντριπτική υπεροχή τῶν
όπλων τοῦ στραγγαλιστή παντός
ιδανικού καὶ τοῦ καταλύτη κάθε
ὡραίου καὶ υψηλού. Βαρβαρικός
οδοστρωτήρας, ποὺ μπροστά στὸν
ἀνομολόγητο σκοπό του ἰσοπεδώνει
ἀδίστακτα κι ανερυθρίαστα,
ἀναίσθητα κι αχαρακτήριστα καὶ
τὴν πιὸ δίκαιη φωνή διαμαρτυρίας.
Συμβιβασμός κανένας δὲ χωράει:
«Καλύτερα μιᾶς ώρας ἐλεύθερη
ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιά

καὶ φυλακή», αντηχούν οἱ λαγκαδιὲς
καὶ τὰ φαράγγια, γιὰ νὰ σκορπίζουν
στὶς σκλαβωμένες ψυχές γλυκύτατη
ἀνατριχίλα καὶ ρίγος εθνικής
ἀνάτασης. Ἐπιτέλους, έφτασε ἡ
μεγάλη στιγμή γιὰ νὰ εξοφληθούν
παλαιοί λογαριασμοί καὶ νὰ
υπογραφούν μὲ αίμα τὰ συμβόλαια
καὶ τὰ πρωτόκολλα τῆς τιμής.
Ὁ Τύραννος μαίνεται, σφάζει,
ἀπαγχονίζει, καίει, φυλακίζει,
ἀτιμάζει, βρυχιέται καὶ μουγκρίζει.
Οργή σὰν αστραπή ξεσπάει
στὰ ανυπεράσπιστα πλήθη ποὺ
σπαράζουν στὰ βδελυρά νύχια τῶν
αἱμοβόρων τυράννων, ποὺ δὲν
έχουν τίποτε νὰ ζηλέψουν από τὸ
βασίλειο τῆς ζούγκλας.
Εφτά χρόνια ἡ Ἑλλάδα γίνεται τὸ
θέατρο τῆς μεγάλης εποπτείας,
τοῦ αίματος καὶ τῆς φρίκης.
Καὶ δίπλα στοὺς μεγάλους μας
ἀγωνιστές, ξεχωρίζουν μεγάλες
ευρωπαϊκές μορφές, λάτρισσες τοῦ
πανάρχαιου Ελληνικού μεγαλείου,
ποὺ ολοκληρώνουν τὸ πρὸς τὴν
Ἑλλάδα ὀφειλόμενο χρέος μὲ
τὴν προσφορά τῆς ίδιας τῆς ζωής
τους. Είναι οἱ μεγάλοι φίλοι
μας, ακραιφνείς αγωνιστές καὶ
υποστηρικτές τῶν πανανθρώπινων
δικαίων καὶ τῶν απαράγραπτων
δικαιωμάτων τῆς ἀνθρώπινης ζωής.
Χάρισαν στὴν Ἑλλάδα τὰ χρόνια,
τὴν περιουσία καὶ τὸ τέλος τῆς
Ζωής τους. Τι άλλο μπορούσαν
νὰ τῆς προσφέρουν; Ένας μονάχα
ήταν ὁ πόθος τους: Ἢ νὰ πεθάνουν
στὸν ἁγιασμένο αυτόν τόπο, όπως
οἱ ίδιοι διακήρυτταν, ἢ νὰ δοῦν τὴν
ἐλευθερία ἀναθάλλουσα καὶ πάλι
στὴ γῆ τῶν πατέρων της. Είναι οἱ
μεγάλοι εὐεργέτες μας στὴν κρίσιμη
ἐκείνη στιγμή τῆς τιτανομαχίας τοῦ
έθνους μας, οἱ γνήσιοι, οἱ άδολοι
Φιλέλληνες, ποὺ διαπνέονταν
από άκρατο καὶ ανυπολόγιστο
φιλελληνισμό. Τοὺς σεβόμαστε,
τοὺς αναγνωρίζουμε καὶ πάντα θὰ
τοὺς ευγνωμονούμε.
Τὸ ᾿21 είναι γιὰ μᾶς ἀνεκτίμητο
εθνικό κεφάλαιο. Είναι ἡ ίδια
ἡ προσωποποίηση τῆς Δόξας.
Είναι ἀνάσταση. Μαρτυρεί τὴν
ἀκατάλυτη δύναμη τῆς φυλής
μας, τὴ ζωτικότητα καὶ τὸ σφρίγος
της. Είναι ἡ ίδια ἡ ζωή μας. Ὅ,τι
είμαστε σήμερα σὰν κράτος, σὰν
έθνος, σὰν λαός, τὸ χρωστάμε
στὸ ανεπανάληπτο ᾿21 μας.
Αυτό ποὺ έγινε τότε, μόνο σὰν
θαύμα μπορεί νὰ εξηγηθεί. Ἂν
γιὰ τὴν πραγματοποίηση ενός
θαύματος χρειάζεται δύναμη
ὑπερφυσική, αυτή σίγουρα θὰ
τὴ δρούμε μέσα στὴν ψυχή τοῦ
λαού ποὺ ἀγωνίστηκε τὸ ᾿21. Τὸ
᾿21 σήκωσε τὴν ταφόπετρα κι
ἀνάστησε ένα λαό ὁδηγώντας τον
ἀπ᾿ τὴν ἀφάνεια στὴν πρωτοπορία,
από τὸν τάφο στὴ ζωή, από τὴν
αὐταπάτη καὶ τὴν ονειροπόληση
στὸ φῶς τῆς πραγματικότητας. Από
τὴν ἀνυπαρξία στὴν πρωτοπορία
τῶν ἐλεύθερων λαών. Αυτό
θεμελίωσε τὸ μέλλον τοῦ έθνους
μας καὶ γέννησε τὸ συναίσθημα τῆς
ἀσφάλειας καὶ τῆς ύπαρξης.
Γι᾿ αυτό ἂς στραφεί τὴν θέρη τούτη
στιγμή ευλαβικά ὁ νοῦς μας στοὺς
ἀθάνατους ἐκείνους προμάχους τῆς
εθνικής μας αποκατάστασης.
Σήμερα ποὺ γιορτάζουμε μὲ
βαθιά ἱκανοποίηση καὶ ιστορική
ἀναπόληση τὴν ἱερή τους μνήμη,
ἂς τοὺς υποσχεθούμε πὼς θ᾿
αποτελούν γιὰ μᾶς αρχή καὶ
κανόνα Ζωής καὶ θὰ διαποτίζουν
μὲ τὸ φρόνημά τους τοὺς μεγάλους
ἐθνικούς μας οραματισμού. Είναι
τούτο χρέος ἱερό, εθνική ἐπιταγή,
μέγιστο καθήκον. Ὁ ἀγώνας τους
θὰ είναι γιὰ μᾶς όρκος τιμής κι
ἀνδραγαθίας καὶ ἡ μεγάλη τους
κληρονομιά θὰ διατηρείται από μᾶς
σὰν κόρη οφθαλμού, γιατί: «πατρός
τε καὶ μητρός καὶ τῶν άλλων
προγόνων ἁπάντων, τιμιότερον καὶ
αγιώτερον ἐστὶν ἡ πατρίς».
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου 1821,
Ζήτω ἡ ἀθάνατη Ἑλλάδα!
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΕΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΜΗΡΟΣ Ελληνο-Καναδικός Σύλλογος Αττικής
και Νήσων του Αιγαίου της Βρεττανικής
Κολομβίας. 4500 Arbutus, Box 130 Vancouver, BC
V6J 4A2
MACDONALD REALTY (1974) ltd
2105 West 38th Avenue, Vancouver,
B.C., V6M 1R8

TANIA OIKONOMOY

604-264-6633

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
Tel: 604-263-1911 (24 Hours) Fax: 604-266-3514
Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ åý÷åôáé óôïõò áîéüôéìïõò ðåëÜôåò ôçò,
óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΜΗΡΟΣ Ελληνο-Καναδικός Σύλλογος Αττικής και Νήσων του
Αιγαίου της Βρεττανικής Κολομβίας. 4500 Arbutus, Box 130 Vancouver, BC V6J 4A2
Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε οτι το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του συλλόγου ΟΜΗΡΟΣ για την περίοδο 2013-2014
όπως εξελέγη την 12η Φεβρουαρίου 2012 κατά την ετήσια γενική
συνέλευση μας, έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος 		
Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος
Αντι-Πρόεδρος		
Ειρήνη Πομώνη		
Γραμματέας 		
Γιώργος Καρκόγλου		
2ος Γραμματέας Ελένη Κάρπου-Σπηλιωτοπούλου
Ταμείας 		
Χαράλαμπος Κρίθαρης		
2ος Ταμείας 		
Αναστασία Καραλή 		
Επιστάτης 		
Νίκος Λιάπης 			
Μέλη Συμβουλίου
Αικατερίνη Ντούνης
Ειρήνη Καρκόγλου		
			
Ειρήνη Μαρκαναστασάκη		
			
Ειρήνη Σκαραμανγκά		
			
Νίκος Κεφάλας
			
Στέφανος Κόντος
Παρακαλούμε ενημερώστε τα αρχεία σας σχετικά.
Μετά τιμής,
Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος
Πρόεδρος 			

Γιώργος Καρκόγλου
Γραμματέας

18 Γνώμη

Από Αριστερά: οι Καναδοί Kώστας Σαλμάς, Πήτερ Κατσαρός, Λάρυ Καμπάνας και Γιώργος
Αποστολόπουλος γιορτάζουν το Καθολικό Πάσχα στο Φοίνιξ Αριζόνα, ψήνοντας αρνί με λιγα
κάρβουνα... λόγω ζέστης.

Τέλος οι μίνι φούστες

Νόμος επιβάλλει πρόστιμο 50 ευρώ σε όσες τις φορούν!
Κι όμως όσο και αν μας λυπεί το γεγονός αυτό αληθεύει.
Απαγορεύονται οι μίνι φούστες και με το νόμο.
Η περίεργη αυτή νομοθεσία έσκασε σαν κεραυνός και ισχύει στη
Νότια Κορέα.
Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Παρκ Γκέουν Χι ενέκρινε
κυβερνητικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο απαγορεύoνται και
επίσημα οι μίνι φούστες. Αυτό σημαίνει ότι όσες γυναίκες φορούν
κοντές φούστες θα πληρώνουν πρόστιμο περίπου 50 ευρώ.
Η νομοθεσία βέβαια έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις, ιδιαίτερα
μάλιστα επειδή οι κοντές φούστες είναι πολύ συνηθισμένες στη
χώρα που επηρεάζονται από γυναικεία συγκροτήματα.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ωστόσο εξηγούν ότι ο νόμος έχει να
κάνει με τη γύμνια και την ανηθικότητα και όχι με το πώς ντύνεται
κάποια γυναίκα.

Γκίλαρντ: Ανεπιθύμητοι οι βουλευτές
της Χρυσής Αυγής στην Αυστραλία
«Δεν υπάρχει θέση για τέτοιου είδους πολιτικούς στο έθνος
μας», ήταν τα λόγια της πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Τζούλια
Γκίλαρντ, αναφερόμενη στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής,
ξεκαθαρίζοντας πως ... δεν τους θέλει στη χώρα.
Η Γκίλαρντ, μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέο Κόσμο»,
τόνισε πως δεν θα χορηγείται βίζα σε βουλευτές του κόμματος της
«Χρυσής Αυγής», που προτίθενται να επισκεφθούν την Αυστραλία.

Ανω Δεξιά: Ο Μιχάλης Κεφάλας, είναι ένας από τους λίγους εθελοντές που πρόσφεραν εθελοντική
εργασία χιλιάδων δολλαρίων για την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τελευταία
είχε μείνει ένας χώρος πίσω από το ιερό και τον περασμένο μήνα την καθαρά Δευτέρα πήγε να το
τελειώσει, έχοντας βοηθό τον Σταμάτη Σταματάκη, άλλος ένας αφανής σε πολλούς ο χρόνος του
σΣτην Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη.
Η “Γνώμη” παρ’ όλες τις δυσκολίες και παρ’ όλη την άγνοια περισσοτέρων για των αγώνα που
κάνει να επιζήσει και να μπορέσει να διατηρήσει την ιστορία και την προσφορά απλών ανθρώπων,
δυστυχώς μερικοί άμα δεν βλέπουν τον εαυτόν τους στην εφημερίδα, όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι.

«Ελέγχουμε κάθε άτομο που προτίθεται να επισκεφθεί την
Αυστραλία και, βέβαια, έχουμε ελευθερία λόγου στη χώρα μας.
Ακόμα και αυτοί που έχουν τις πιο απεχθείς απόψεις, δεν φιμώνονται
στην Αυστραλία. Εντούτοις, αν κάποιος θέλει να μπει στη χώρα μας
και να φέρει εδώ τις απεχθείς του ιδέες, δεν θα το επιτρέψουμε.
Δεν υπάρχει θέση στο έθνος μας για τέτοιου είδους πολιτικούς και
τέτοιου είδους πολιτικές ιδέες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η «Χρυσή Αυγή» προσπαθεί να ανοίξει γραφεία στην Αυστραλία,
ενώ πριν από περίπου ένα μήνα ο βουλευτής του κόμματος, Ηλίας
Κασιδιάρης, δήλωσε σε εκπομπή του ομογενειακού ραδιοφωνικού
σταθμού 3ΧΥ στη Μελβούρνη ότι βουλευτές του κόμματος θέλουν
να επισκεφθούν την Αυστραλία.

John the Greek
Aρχισε την ημέρα του νωρίς βάζοντας το ξυπνητήρι του (MADE
IN JAPAN) για τις 6 το πρωί...
Έφτιαξε τον καφέ του σε ένα “μπρίκι” (MADE IN TURKEY)
Ξυρίστηκε με την ηλεκτρική του μηχανή... (MADE IN GERMANY)
Έβαλε το πουκάμισό του (MADE IN SRI LANKA),
Τα jeans με φίρμα (MADE IN SINGAPORE)
Παπούτσια (MADE IN ITALY)
Έφτιαξε τα αυγά του στην καινούργια ηλεκτρική συσκευή
(MADE IN INDIA)
ΕΦΑΓΕ ΛΙΓΟ ΤΥΡΙ GOODA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΥΡΙ
ΜYLNER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΕΦΑΓΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΚΦΟΥΡΤΗΣ, ΜΕ
ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΜΗΛΑ ΧΙΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Έριξε μία ματιά στο “laptop” κομπιούτερ του (MADE IN
MEXICO)
Ήλεγξε τα emails του κοιτάζοντας συγχρόνως το ρολόι του
(MADE IN TAIWAN).
Μετά κλείδωσε την πόρτα (MADE IN USA),
μπήκε στο αυτοκίνητό του (MADE IN FRANCE)
το γέμισε με βενζίνη (από SAUDI ARABIA)
και συνέχισε το ψάξιμο για μια καλή δουλειά

19 Γνώμη

Πέθανε ο Andrew A.Athens
(Συνέχεια από σελίδα 2)

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης
δράσης του, αγωνίστηκε για
να υλοποιήσει το όνειρό του,
που ήταν να παραμείνει ο
Ελληνισμός ενωμένος για την
στήριξη και την ανόρθωση της
Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια
της πολύχρονης εμπλοκής του
με τον Απόδημο Ελληνισμό, ο
Άντριου Αθενς, έδωσε σκληρούς
αγώνες για την προβολή των
ελληνικών ζητημάτων, για την
Ορθοδοξία και τα δικαιώματα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
του Κυπριακού, του θέματος
της ονομασίας της πΓΔΜ και
των τουρκικών απειλών στο
Αιγαίο. Είχα το προνόμιο να
συνεργαστώ μαζί του τόσο ως
αρμόδιος Υπουργός για τον
Απόδημο Ελληνισμό, όσο και
ως
Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού της ΝΔ. Θα τον
θυμόμαστε πάντα με αγάπη,
για την ανιδιοτέλειά του, τον
πατριωτισμό του, και την άδολη
αγάπη για κάθε τι Ελληνικό.
Εκφράζουμε
τα
θερμότερα
συλλυπητήρια στους οικείους
του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα τον σκεπάσει”.
Ο πρεσβευτής της Ελλάδας
στην Ουάσιγκτον, Χρίστος
Παναγόπουλος, επικοινώνησε
με τη σύζυγο του Άντριου Άθενς,
στην οποία εξέφρασε εκ μέρους
της ελληνικής κυβέρνησης και
του ελληνικού λαού βαθύτατα
συλλυπητήρια για την απώλεια
της εμβληματικής φυσιογνωμίας
του Ελληνισμού. “Η προσφορά
του Άντριου Άθενς αποτελεί
εθνική παρακαταθήκη, σημείο
αναφοράς και έμπνευσης για το
παρόν και μέλλον” δήλωσε ο κ.
Παναγόπουλος.
Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Δημήτριος τόνισε ότι “ο
Άντριου Άθενς υπήρξε γίγας
προσφοράς προς το Οικουμενικό
Πατριαρχείο,
προς
την
Ομογένεια, προς την Ελλάδα,
την Κύπρο και γενικά προς
τον Ελληνισμό. Η εκδημία του
δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο
κενό.
Η
διαχρονική
και
ανιδιοτελής
προσφορά
του
προς την Ορθοδοξία και τον
Ελληνισμό αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση. Εύχομαι ο Θεός να
αναπαύει την ωραία και μεγάλη
Ορθόδοξη και Ελληνική ψυχή
του, και να διατηρεί τη μνήμη
του αιωνία”. Ο αρχιεπίσκοπος
Δημήτριος θα μεταβεί την Τρίτη
στο Σικάγο για να τελέσει την
κηδεία του μεταστάντος.
Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος,
στέλεχος του ΣΑΕ για αρκετά
χρόνια και πρώτος πρόεδρος
του
Εθνικού
Συμβουλίου,
τόνισε ότι “με την απώλεια του
Άντριου Άθενς φτωχαίνει η
Ελληνοαμερικανική ομογένεια,
στην ιστορία της οποίας
προσέθεσε πολλές λαμπρές
σελίδες. Ο εκλιπών αφιέρωσε
ολόκληρη τη ζωή του με πάθος
στα κοινά των δύο πατρίδων του,
Αμερικής και Ελλάδας. Έφυγε
αθόρυβα, σεμνός και πλήρης
ημερών, αφήνοντας πίσω του
παρακαταθήκη ένα πλούσιο
και σημαντικό έργο για τον
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία”.
Ο κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε
επίσης ότι ο εκλιπών “υπήρξε
πρωτοπόρος στη δημιουργία
λόμπι στην Ουάσιγκτον για
την υπεράσπιση θεμάτων του
Πατριαρχείου και ελληνικού
ενδιαφέροντος από την εποχή του
΄70. Υπήρξε διορατικός, καθώς
διέβλεψε πρώτος την ανάγκη
βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα
στην
Ελληνοαμερικανική
και
ΑμερικανοΕβραϊκή
κοινότητα. Το όνομά του είναι
ταυτισμένο με το Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, από
την ίδρυση του το 1995.
Τον
ονομάζαμε
«ιπτάμενο

πρόεδρο», γιατί ακούραστος
και εργατικός ταξίδευε διαρκώς
για να βρίσκεται κοντά στους
Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης.
Αγωνίσθηκε με πάθος για την
δημιουργία του Προγράμματος
Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης για την παροχή
δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών
σε συμπατριώτες μας και μη
Έλληνες σε χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και της
Μαύρης Θάλασσας. Μέχρι
πρόσφατα, είχε την αγωνία για
να διασφαλίσει τη συνέχεια της
λειτουργίας του προγράμματος”.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας
Συντονιστικής
Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ),
Φίλιπ Κρίστοφερ, ανέφερε ότι
“δεν υπάρχουν μαγικές λέξεις
και εκφράσεις που μπορώ
να χρησιμοποιήσω για να
περιγράψω τον Άντριου Άθενς
και για το τι πρόσφερε στην
ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ.
Δεν ήταν μόνο ο πατριάρχης μας,
αλλά κανείς μέχρι σήμερα δεν
έχει κάνει περισσότερα για την
ελληνοαμερικανική κοινότητα.
Ειδικότερα, εκφράζουμε την
ευγνωμοσύνη μας για την
απίστευτη υποστήριξη και την
αγάπη του για την Κύπρο όλα
αυτά τα χρόνια”.
Μεγάλες
οργανώσεις
της
Ελληνοαμερικανικής
κοινότητας, όπως: ΑΧΕΠΑ, The
Coordinated Effort of Hellenes,
Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτου
(AHI), το Hellenic American
Leadership Council, το Εθνικό
Συμβούλιο, το American Hellenic Council, η Κυπριακή
Ομοσπονδία
Αμερικής
και
ομοσπονδίες που εκπροσωπούν
γεωγραφικά
διαμερίσματα
της
Ελλάδας,
σύλλογοι
και κοινότητες, αλλά και
Αμερικανοί πολιτικοί -ιδιαίτερα

της πολιτείας του Ιλλινόις- με
ανακοινώσεις τους εξαίρουν την
προσωπικότητα, το ήθος και την
προσφορά του εκλιπόντος.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ευάγγελος
Βενιζέλος
εξέφρασε τη μεγάλη του λύπη
για τον θάνατο του Άντριου
Άθενς, «πρώτου Προέδρου
του ΣΑΕ, θερμού πατριώτη
που αγωνίστηκε για τα εθνικά
δίκαια στις ΗΠΑ και διεθνώς
και διέθεσε τις δυνάμεις και το
κύρος του στην προσπάθεια για
την οργάνωση και κινητοποίηση
του Απόδημου Ελληνισμού».
Το Τάγμα του Αγίου Ανδρέα
του
Αποστόλου
εκφράζει
ειλικρινή συλλυπητήρια μας
στην οικογένεια αγαπημένη του
Άρχοντος Maestor Ανδρέας Α.
Άθενς για την ψήφιση αυτής
της
εκπληκτικής
άρχοντα
που αφήνει μια παγκόσμια
κληρονομιά των καλών έργων
και απαράμιλλη φιλανθρωπία.
Αξιοσημείωτο του διακονία
στην
Εκκλησίαπεριλαμβάνει
την ηγεσία του στην Ελληνική
Ορθόδοξη
Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου, η δημιουργία της
Ηγεσίας των 100 και Διεθνούς
Ορθοδόξου Χριστιανικής Charities (IOCC), καθώς και συνεπής
και αμείλικτη επιδίωξη του ενός
δίκαιης λύσης στο Κύπρος και
η δημιουργία της προσφοράς
Hellenicare ιατρική περίθαλψη
και
ανθρωπιστική
βοήθεια
στους απόρους στις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Είμαστε μεταφέρει το παραπάνω
μήνυμα του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου
Αμερικής
κ. Δημήτριος, Έξαρχος του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου
και της Ελληνικής Ορθοδόξου
Αρχιεπισκοπής
Αμερικής
σχετικά με την ψήφιση αυτού
του αγαπημένου Άρχοντος .
Αιώνια να είναι η μνήμη του. Στην
Υπηρεσία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου,

1Burial Plot for sale
Asking $23,000.00

Burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section 3789 Royal Oak Avenue (Close to Road)
Burnaby, British Columbia Please contact Maria @ 778 389 0452

ΠΕΝΘΗ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
1929-2013

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 25 Φεβρουαρίου 2013
Η ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ. Γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου το
1929 στο χωριό Πρόχωμα στην Ελλάδα.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 7 μ.μ. Κυριακή 3 Μαρτίου
2013 και η κηδεία έγινε την Δευτέρα
4 Μαρτίου 2013 και η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο του Μπούρναμπη. Στα
παιδιά της Tom (marialena) και Maria
(Anibal), στα επτά εγγόνια της και σε
όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
1924-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 6 Μαρτίου 2013
ο ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ο οποίος
γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 17 Ιουλίου 1924.
Από την Ελλάδα μετανάστευσε στα μέσα του
1950 στο Βανκούβερ, όπου δημιούργησε και
την οικογένειά του. Το τρισάγιο έγινε στις 7
μ.μ. στις 13 Μαρτίου 2013 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία την Πέμπτη στις 14
Μαρτίου 2013, η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
του Μπούρναμπη. Στις κόρες του Αλεξάνδρα (Bill), Louise, Sofia
(Dave), και εγγόνια ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1920-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13 Μαρτίου 2013
η ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Το τρισάγιο έγινε στις 6 μ.μ.στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και
η κηδεία στις 21 Μαρτίου 2013.
Στους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
(ΑΝΩ & ΚΑΤΩ)
Στο Κοιμητήριο του Μπούρναμπη χαμηλά επί της οδού
Royal Oak Διπλός κενοτάφιος για $15,000
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται τα έξοδα ταφής για
τον έναν και η διπλή πλάκα (Headstone).
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε
στο 604-877-1996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΕΝΟΤΑΦΙΟ
Τιμή $23,000.00

στο Κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial Park στο ελληνικό
τμήμα 3789 Royal Oak Avenue πλησίον του δρόμου
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε
στο 778-389-0452

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στη διεύθυνση 1165 5th Avenue, Prince
George, B.C., V2L 1T7. Μια φανταστική
επένδυση. Με το κλειδί στο χέρι της
επιχείρησης. Με όλον τον εξοπλισμό 165
καθίσματα εστιατορίου και επί πλέον 180
καθίσματα για την αίθουσα εκδηλώσεων
με όλα τα έπιπλα , και τον εξοπλισμό, πιάτα
ποτήρια και φούρνους μικροκυμάτων όλα
συμπεριλαμβάνονται 10,000 sf για τα δύο
πατώματα, οικόπεδο, κτήριο και επίπλωση
πωλείται για $745,000.00 ή ενοικίαση για
$7.00 per sq.f NET
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε
στο: 604-970-5064 Κιν. Και 604-536-1683

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

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

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

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

Τυφώνας... πρόκρισης στη Γερμανία!
Ο Παναθηναϊκός τσέκαρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague, συντρίβοντας
82 - 60 την Μπάμπεργκ στη
Γερμανία για τη 13η αγωνιστική
του Top 16. Εκπληκτική εμφάνιση
από την ομάδα του Πεδουλάκη, που
απέναντι στην ΤΣΣΚΑ θα κυνηγήσει
καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλο με
πιο ρεαλιστικό στόχο την 3η θέση και
την... αποφυγή της Μπαρτσελόνα στα
χιαστί.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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

