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Government’s
Μια Ελλάδα χωρίς Harper
Home Renovation Tax
Credit a Success: Saved
Ελληνικότητα Zητά Average
Family over $700;
Pumped Billions into the
Economy
ο Μητροπολίτης
Καναδά Σωτήριος
Πέμπτη 20 Iανoυαρίου 2011
Είχατε ακούσει για Όμηρο,
Ησίοδο, Πλάτωνα, Σοφοκλή,
Αριστοτέλη,Σωκράτη,
Περικλή, Θουκυδίδη, Δημοσθένη,
Αλέξανδρο
και
εκατοντάδες άλλους που
έκαναν την Ελλάδα το λίκνο
του Πολιτισμού και μας
θαυμάζουν σ’ όλο τον κόσμο;
Ξεχάστε τους. Όλους του θάβει
ο Μητροπολίτης Τορόντο
Σωτήριος σε επιστολή του
που θα αναγνωστεί την
Κυριακή 30 Ιανουαρίου
2011 στις εκκλησίες και που
βασικό σκοπό έχει να θάψει
την Ελληνική Κοινότητα του
Τορόντο, και τις αδελφές
Κοινότητες Μόντρεαλ και
Λόντον, που του μπαίνουν
στο μάτι γιατί αποτελούν τους
μόνους τρεις ανεξάρτητους
οργανισμούς στη Βόρεια
Αμερική,
με
διοικητικά
συμβούλια εκλεγμένα από τον
ελληνισμό, (συχνά με λάθη
στις επιλογές αλλά πάντα με
δημοκρατικές
διαδικασίες)
και όχι διορισμένα από
τον Μητροπολίτη. Και με
πολιτιστικά προγράμματα που
παρουσιάζουν όλο το φάσμα
του ελληνικού πολιτισμού
και όχι μόνο εκδηλώσεις
θρησκευτικού περιεχομένου.
Γράφει λοιπόν ο Μητροπολίτης Καναδά κ. Σωτήριος
ως να προβλέπει το τέλος του
κόσμου:
«Το πείραμα να κρατήσουμε
τους Έλληνες, Έλληνες εκτός
Ελλάδας,
προσφέροντας
ξερή γνώση της ελληνικής
γλώσσας, της ελληνικής
κουλτούρας, της ελληνικής
ιστορίας, απέτυχε. Όσο κι
αν μερικοί δε θέλουν να το
παραδεχτούν, στο εξωτερικό
δεν θα μείνει τίποτε άλλο
από την Ελληνορθόδοξη
Πίστη, την Ελληνορθόδοξη
Εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές; Θέλουμε
να πατούμε επί στερεού
εδάφους πάνω στη γη;

Τότε πρέπει η Ελληνική
μας Παιδεία να είναι
Ελληνορθόδοξη
Παιδεία
και να διαπλάθει σωστούς
χαρακτήρες. Αν αυτό δεν
κάνουμε, τότε περπατάμε
στα σύννεφα. Τίποτε δεν
γίνεται με λόγια. Χρειάζεται
πράξη. Χρειάζεται δουλειά.
Χρειάζονται
θυσίες....
Να γίνουμε μεγαλύτεροι
εθελοντές. Να προσφέρουμε
εργασία, χρόνο και χρήμα.»
Κοντολογής «τσακίστε τις
κοινότητες που μιλούν για
ελληνικό πολιτισμό, κλείστε
τα αιρετικά σχολεία τους
που μιλούν για ελληνισμό
και ελληνική παράδοση, για
τους σοφούς προγόνους της
αρχαίας Ελλάδας, μόνο οι
Τρεις Παμμέγιστοι Φωστήρες
μετρούν, οι αρχαίοι πρέπει να
καούν στο πυρ της κολάσεως».
Τίποτα παράξενο. Έτσι έλεγαν
και οι Τρεις Ιεράρχες (που
κανένας στο εξωτερικό δεν
τους ξέρει), οι υποτιθέμενοι
προστάτες των ελληνικών
γραμμάτων και τεχνών, που
τους λατρεύει ο Ιεράρχης του
Τορόντο:

1. Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
ήταν ο πρωτεργάτης της
καταστροφής ενός από τα
7 θαύματα του κόσμου, του
Μαυσωλείου της Εφέσου
(John Freely, Classical Turkey, Penguin, London, 1990
και New World Encyclopaedia: “Its ultimate destruction
occurred at the hands of a
Christian mob led by St. John
Chrysostom, then archbishop
of Ephesus, in 401 C.E. Its
marble stones were used in
construction of other buildings, and some of the columns
in Hagia Sophia originally belonged to the temple of Artemis”)
2. Βασίλειος ο Μέγας:
«Οι Έλληνες φιλόσοφοι
είναι άθλιοι, βδελύγματα,

μιάσματα».

3. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός:
«Σου παρέδωσα τα πάντα,
την Ελλάδα μου, τη νιότη, το
σώμα μου και ό,τι άλλο είχα
Χριστέ μου» [Constantine A.
Trypanis, Greek Verse, Pelican, London, 1971.
Εμείς, οι κάτοικοι του
Τορόντο, του Μόντρεαλ
και του Λόντον Οντάριο, οι
μοναδικές τρεις ελεύθερες
κοινότητες
στη
Βόρεια
Αμερική, που για 100 χρόνια
πιστεύουμε στη δημοκρατία,
στις ελεύθερες εκλογές του
Διοικητικού Συμβουλίου μας,
που έχουμε τις εκκλησίες μας,
αλλά ως τμήμα της παράδοσής
μας, και δεν απεμπολούμε την
4000-χρονη Ελλάδα και στον
πολιτισμό της, που λέμε όχι
στο μεσαιωνικό σκοταδισμό
σου ξανατονίζουμε:
«Παπά, εμείς δεν παραδινόμαστε. Η Ελλάδα μας υπήρχε
και προς Χριστού και είμαστε
περήφανοι γι’ αυτό. Θες να
μας την κοντύνεις στα μέτρα
σου; Ξόδεψες όλη τη ζωή σου
να προσπαθείς πώς θα μας
υποδουλώσεις, ακόμα δεν
κατάλαβες τι εστί Ελλάδα για
μας;»
Η δικιά μας Ελλάδα είναι
ο ιδεατός κόσμος της
μεγαλύτερης
παγκόσμιας
πολιτιστικής
υπερδύναμης
που από αιώνες αναγνωρίζεται
ότι είναι πάνω από ηπείρους
και πέρα από χρόνο. Κι
αυτή η Ελλάδα δε σβήνει,
ούτε
παραμορφώνεται,
αλλά ζει στην καρδιά της
ανθρωπότητας. Εμείς ως
μετανάστες, σ’ αυτήν την
Ελλάδα ανήκουμε και θα
την προστατεύουμε μέχρι
εσχάτων.
Χρήστος Μαγγούτας
Chris@Mangoutas.com
Toronto Canada

Vancouver, British Columbia, January 25, 2011...The Harper
Government today highlighted the benefits of the Home Renovation Tax Credit (HRTC), citing its major positive impact on
Canadian families and Canada’s economy, helping shield Canada
from the worst of the global recession.
Over 3 million Canadians and counting have taken advantage of
the HRTC – a key component of the first phase of Canada’s Economic Action Plan. The average tax savings was over $700 per
claimant. This represents about one out of every three owner‑occupied households.

“Our Government’s multi-faceted approach to economic stimulus
kept the economy churning throughout the toughest times of the
recession and we continue to see positive impacts as a result,”
said Ed Fast, Member of Parliament for Abbotsford. “Our Government’s initiatives to keep the Canadian economy strong during
the recession are clearly working.”
(Cont. on Page 19)

Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Κωνσταντίνου
Καραμανλή
ΑΘΗΝΑ- Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Στην εκδήλωση την οποία
τίμησαν με την παρουσία
τους
περίπου
5000
θεσσαλονικείς, μίλησε με
θερμά λόγια ο νυν αρχηγός
της
Νέας Δημοκρατίας,
Αντώνης
Σαμαράς,
ο
οποίος αφού χαιρέτισε τους
συγκεντρωμένους προσφωνώντας τους «Μακεδόνισσες
και Μακεδόνες», σημείωσε
πως
ο
Κωνσταντίνος
Καραμανλής άφησε τη σφραγίδα του στον τόπο και πως ως εθνάρχης
ένωσε τη χώρα και αποτέλεσε σύμβολο για τη χώρα και τους πολίτες.
Τα αποκαλυπτήρια τέλεσαν από κοινού οι Αχ. Καραμανλής, Β.
Παπαγεωργόπουλος και Γ. Μπουτάρης και ακολούθησε δεξίωση που
παρέθεσε ο δήμος στους επίσημους προσκεκλημένους και στα μέλη της
οικογένειας Καραμανλή σε χώρο του Βυζαντινού Μουσείου.
Πρώτος πήρε τον λόγο ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική διαδρομή του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Απέφυγε να τοποθετηθεί στο ζήτημα που προέκυψε σχετικά
με την χωροθέτηση του ανδριάντα. «Θα αντιπαρέλθω την ένταση που
δημιουργήθηκε για την τοποθεσία και την σπουδή για τα αποκαλυπτήρια.
Δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα μου η γκρίνια και η μιζέρια και φυσικά
δεν θα επιτρέψω και καταδικάζω οποιαδήποτε προσπάθεια κομματικής
εκμετάλλευσης ή αντιπαράθεσης. Επαναλαμβάνω, ο Καραμανλής ήταν
πρόεδρος όλων των Ελλήνων και έτσι θα παραμείνει στην πόλη που τον
τιμά σήμερα», είπε χαρακτηριστικά και καταλήγοντας είπε «υποκλίνομαι
στον μεγάλο αυτό Έλληνα».
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονικών
Σπουδών Νικόλαος Μέρτζος, ο οποίος χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή «αναμορφωτή της Θεσσαλονίκης». «Σεβαστέ Πρόεδρε,
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ
arkoumani@hot mail.com
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ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Τη Nάντια Αρκουμάνη
καλοσωρίζουμε στην
ομάδα συνεργατών
μας.
Η Νάντια θα μας
στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
των αναγνωστών
μας που αγαπούν τα
σταυρόλεξα.

....... 9.1.1
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H Ευρυτανία προορισμός ξεκούρασης
Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011
ΑΘΗΝΑ- Αντώνης Ανακέφαλος
H Ευρυτανία αποτέλεσε και
πάλι προορισμό ξεκούρασης
για εκατοντάδες επισκέπτες που

προτίμησαν να περάσουν τις
ημέρες της πρωτοχρονιάς τόσο
στο Καρπενήσι όσο και στα
γύρω πανέμορφα χωριά.
Η αστυνομία ήταν σε επιφυλακή

δεν χρειάστηκε όμως να
εφαρμόσει ιδιαίτερα μέτρα
τροχονόμευσης καθώς δεν
παρατηρήθηκαν προβλήματα.
Τόσο ο καιρός που δεν
δημιούργησε προβλήματα

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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στους οδηγούς όσο και το γεγονός ότι οι δρόμοι δεν ενδείκνυνται
για μεγάλες ταχύτητες, βοήθησαν και πάλι ώστε η Ευρυτανία να
συγκαταλέγεται στους πιο ήσυχους νομούς της χώρας.
Ο νομός προσελκύει επισκέπτες για τις φυσικές ομορφιές, τα
μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος και λόγω της υψηλής
δημοφιλίας του τα τελευταία χρόνια σε σχέση με άλλους
χειμερινούς προορισμούς.
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Η 37η Επέτειο του Canadian Hellenic Rod & Gun Club “ARTEMIS”

Γιορτάστηκε με κέφι όπως
κάθε χρόνο στην αίθουσα
του Ελληνικού Κοινοτικού
Κέντρου 4500 Arbutus St., στο
Βανκούβερ.
Τα μέλη του διοικητικού
Συμβουλίου για το έτος 20102011 απαρτίζουν οι:
1-Τάσσος Βλάχος Πρόεδρος,
2-Άγγελος Χαντζιαντωνιου
Γραμματέας,
3-Μαϊκ Καλεντερίδης, Ταμίας.
Μέλη
Χρήστος Φραγκολιάς
Νίκος Χαρτζουλάκης
Σταύρος Νικολίνας
Αθανάσιος Στούμπος και
Σταύρος Στρατιδάκης

Competition Winners
President’s Trophy
Bill Boucas

Trap Shoot
Class A: 1st Stavros Schismenos
2nd Dimitris Pilarinos
3rd Bill Boucas
Class B: 1st Litsa Schismenos
2nd Mike Yannopoulos
3rd Spiros Sideris
Class C: 1st Chris Dimakos
2nd George Totos
3rd Anthony Yannopoulos
Junior: 1st Athina Pilarinos
Yiannis Nicolinas
2nd Christina Yanopoulos
3rd Nadia Kontogiannis

Salt Water Fishing Derby

Bottom Fish Men’s
1st Bill Boucas
2nd Bill Korossis
3rd Mike Yannopoulos

Bottom Fish Women’s
1st Voula Schismenos
Μετά την απονομή των επάθλων
το γλέντι συνεχίστηκε με την
ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη
μέχρι τα μεσάνυχτα, όπου
σερβίστηκαν, μακαρονάδα με
ελάφι και πατσιάς.
Την επέτειο του Συλλόγου
τίμησαν:
Ο π. Δημ. Παρτσάφς με την
πρεσβυτέρα και ο κ. Ν. Πάνος
από το Ελληνοκαναδικό
Κογκρέσσο Β.Κ.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε
στους αναγνώστες μας ότι το
Canadian Hellenic Rod & Gun
Club “ARTEMIS”, είναι ένα
κλάπ οικογενιακό που όλα τα
μέλη των οικογένειών τους,
αγαπάνε τη φύση και τα σπόρτς
Κυνήγι και ψάρεμα.
Τη δισκέδασή τους τη βρίσκουν
στην ύπαιθρο, όπου κάθε χρόνο
φημίζονται για τα υπαίθρια
οικογενειακά γλέντια που
συνδιάζουν, πότε με το κυνήγι
και πότε με το ψάρεμα.
Κώστας Καρατσίκης

Αριστερά:
Μια ομαδκή φωτογραφία
από την απονομή
των επάθλων του Συλλόγου
τα ονόματα δημοσιεύουμε
στη διπλανή στήλη
στα Αγγλικά
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Θεοφάνεια των Ελλήνων Εξωτερικού

Θεοφάνεια των Ελλήνων πέραν των συνόρων, μια όμορφη γιορτή των Ορθοδόξων Ελλήνων μέσα στο καταχείμωνο. Στο Βανκούβερ η όμορφη αυτή γιορτή έχει
σταματήσει για πολλά χρόνια να γίνεται στο Κιτσιλάνο. Αυτοί που έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο για την επαναφορά της γιορτής στο Κιτσιλάνο, πήγαν
και έκλεψαν τη σημαία της ΑΧΕΠΑ του Μπούρναμπη μέσα από την εκκλησία στη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου 2010, για να δείξουν την πίστη τους στην
Ορθοδοξία και τη μεγάλη υποκρισία που κρύβουν μέσα τους.
Κώστας Καρατσίκης

Θεοφάνεια στο Margate
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ — By Elliniki Gnomi on January 17, 2011
Ο Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος μέ τόν Ἀγγλικανό Ἐπίσκοπό
του Dover, Rt Rev Trevor Willmott. Πίσω, ἐκπρόσωπος μοναχικοῦ τάγματος καί Δήμαρχοι
τῆς περιοχῆς. Διακρίνεται δεξιά τούς ὁ Διάκονος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους καί ἀριστερά
τους ὁ Διάκονος Σάββας Βασιλειάδης.

Θεοφάνεια
στην
Φραγκφούρτη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ — By Elliniki Gnomi on January
17, 2011

Συνεχίζεται για 47η χρονιά η παράδοση του Αγιασμού των Υδάτων στο Margate
Την Κυριακή, 9η Ιανουαρίου 2011, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος προεξήρχε Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στην
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Margate στο Kent της
νοτιοανατολικής Αγγλίας.
Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος συμπαραστατούμενος υπό του Ιερατικώς Προϊσταμένου
της Κοινότητος Αρχιμ. Βησσαρίωνος Κοκλιώτη και διακόνων, τέλεσε τον Αγιασμό των
Υδάτων στο λιμάνι του Margate παρουσία πλήθους κόσμου, του Αγγλικανού Επισκόπου
του Dover, Trevor Willmott, ως εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος
Rowan Williams, εκπροσώπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του Τάγματος των
Φραγκισκανών και της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας, 30 Δημάρχων του Kent, του
φιλέλληνος Βουλευτού Roger Gale, της βουλετού Laura Sandys και του Γενικού
Προξένου της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Γ. Γεωργίου.
Στον μικρό που είχε το θάρρος να βουτήξει στα παγωμένα νερά ο Σεβασμιώτατος δώρησε
τον Σταυρό που ανέσυρε ως ευλογία.
Ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε η Κοινότητα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών σε
συνεργασία με τον Δήμο του Thanet στο οποίο παρεκάθησαν όλοι οι παρευρισκομένοι.

Πολυπληθής ήταν η παρουσία των ορθοδόξων της Φραγκφούρτης
στον Αγιασμό των υδάτων που τελέστηκε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου
στον ποταμό Μάιν. Συμμετείχαν ορθόδοξοι ιερείς και πιστοί των
ελληνορθόδοξων, ρωσικών και ρουμανικών ενοριών Φραγκφούρτης καθώς
και χριστιανοί άλλων δογμάτων. Την εκδήλωση χαιρέτισαν εκ μέρους
των ορθοδόξων ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Αθηναγόρας
Ζηλιασκόπουλος, εκ μέρους του Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών
η κ. Ursula Schön και εκ μέρους του Δήμου Φραγκφούρτης η δημοτική
σύμβουλος κ. Christiane Loizides. Ο αγιασμός των υδάτων τελείται
για τέταρτη χρονιά και αποτελεί σημαντική μαρτυρία της Ορθοδοξίας
στην καρδιά της Ευρώπης. Ιδιαίτερη ήταν η προσευχή για τους από τις
πλημμύρες χειμαζομένους αδελφούς μας σε πολλά μέρη της Γερμανίας.
Πηγή: www.amen.gr

Ορθόδοξα Θεοφάνεια στο Μόναχο
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ — By Elliniki Gnomi on January 14, 2011
Φωτογραφία: (από αριστερά) η Πάστορας κ. Κιττελμπέργκερ,
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος, ο Πρώτος
Δήμαρχος Μονάχου κ. Ούντε, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος
κ. Μπίσοφ, ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς, ο Νομάρχης της
Άνω Βαυαρίας κ. Χίλλεμπραντ και ο Αρχιερατικός Επίτροπος
Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης.
Την ημέρα των Θεοφανίων, Πέμπτη 06.01.2011, οι Ενορίες Μονάχου τέλεσαν την ακολουθία
του αγιασμού των υδάτων του ποταμού Isar, μπροστά από το Γερμανικό Μουσείο. Στην
τελετή έλαβαν μέρος ο Θεοφ. Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος, ο Αρχιερατικός Επίτροπος
Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς,
ο π. Μιχαήλ Τάουμπερ και ο Βούλγαρος πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σούμοφ. Παρέστη
επίσης και ο κληρικός της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κ. Φέλεκε.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Βαυαρικής Κυβερνήσεως, Νομάρχης της Άνω Βαυαρίας κ. Χίλλεμπραντ, ο Πρώτος Δήμαρχος Μονάχου κ.
Ούντε, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος κ. Μπίσοφ και η πάστορας κ. Κιττελμπέργερ, ως εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής και Ευαγγελικής Εκκλησίας Βαυαρίας και
ο Γενικός Πρόξενος κ. Ανδρέας Ψυχάρης. Και εφέτος ανέσυραν τον τίμιο Σταυρό από τα παγωμένα νερά του ποταμού Ίσαρ ειδικοί κολυμβητές. Τους βυζαντινούς
ύμνους έψαλλε ο βυζαντινός χορός του Μουσικού Συλλόγου Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας κ. Κωνσταντίνου
Νικολακοπούλου, καθηγητή της Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου.
Οι δύο μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες του Μονάχου Ζιντντώιτσε (Süddeutsche) και Μυνχνερ Μερκουρ (Münchner Merkur) κάλυψαν με ωραίες φωτογραφίες και
κείμενο αυτή τη σημαντική λατρευτική παράδοση της Εκκλησίας μας που τελείται εφέτος για δέκατη συνεχή χρονιά.
Όλοι οι βαυαροί ομιλητές επήνεσαν στις σύντομες ομιλίες τους τη ζωή και την πολιτιστική προσφορά των ελληνορθοδόξων πιστών στη κοινωνία του Μονάχου.
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ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟN ΤΑΠΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου
2011, η ερανική επιτροπή
του Αγίου Γεωργίου για την
συγκέντρωση χρημάτων για
την αλλαγή του χαλιού της
εκκλησίας, έδωσε με μεγάλη
επιτυχία ένα κυριακάτικο γεύμα
στην αίθουσα του Ελληνικού
κέντρου 4500 Arbutus St.
Η υποστήριξη της ελληνικής
παροικίας ήταν ολοφάνερη.

Η αίθουσα ήταν ασφικτικά
γεμάτη και όπως ανέφερε κατά
την διάρκεια του γεύματος
ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ κ. Π.
Κλέτας μόνο από τις δωρεές
ομογενών είχαν ξεπεράσει τις
20.000 δολλάρια. Το συνολικό
κόστος για την αντικατάσταση
του χαλιού, όπως συζητείται θα
ξεπεράσει τις 90.000 δολλάρια.

Tο γεύμα αυτό πρόσφεραν με
δωρεές οι κάτωθι: Τασούλα
Δεμίρης, Έφφη Κερασιώτης,
Νίκος Κολάκης, Ανδρέας
Κοτσίρης, Γεώργιος Ζέρβας,
Minerva Mediterranean Deli,
Parthenon Food Importers,
Olympia Pizza, Serano Greek
Bakery, Trocadero Pizza &
Steakhouse.
Κώστας Καρατσίκης

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Νίκος Στρατιδάκης
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Καραβίδες με σάλτσα μελιού
Κύρια Υλικά

Ψωμί του Παναή
* Χρόνος ψησίματος: 45 λεπτά

* Καραβίδες, 16 τμχ., μεγάλες
* Μέλι, 2 κουταλ. της σούπας
* Ελαιόλαδο, ½ φλιτζάνι/-α
* Ούζο, 1 ποτηράκι του λικέρ
* Δενδρολίβανο, 3 τμχ.
* Φρυγανιά τριμμένη, 3
κουταλ. της σούπας
* Αλάτι
* Πιπέρι
Εκτέλεση

Κύρια Υλικά
* Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γρ.
* Αλεύρι καλαμποκίσιο, 250 γρ.
* Ελαιόλαδο, 1 κουταλ. της σούπας
* Ξύδι, 3 κουταλ. της σούπας
* Αλάτι, 1 κουταλάκι/-α του γλυκού
* Μαγιά, 25 γρ., νωπή
Εκτέλεση
Ρίχνουμε σε μια μικρή λεκάνη τα άλευρα, το
ελαιόλαδο, το ξύδι και την μαγιά και σε ένα
μεγάλο μπρίκι ζεσταίνουμε το νερό ώστε να
γίνει χλιαρό. Σιγά - σιγά ρίχνουνε το νερό
και παράλληλα ζυμώνουμε. Όταν η ζύμη
αρχίζει να μην κολλάει στην λεκάνη σημαίνει
ότι είναι έτοιμη. Αν κολλάει στα χέρια μας
φροντίζουμε να ρίχνουνε λίγο κίτρινο αλεύρι,
ζυμώνοντας, ώστε να ξεκολλήσει. Στο τέλος
ρίχνουμε το αλάτι, βάζουμε την ζύμη σε μια
αντικολλητική φόρμα και τη σκεπάζουμε για
1 ώρα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
60 βαθμούς και τον κλείνουμε. Βάζουμε
μέσα τη φόρμα και όταν “γίνει” η ζύμη και
ψήνουμε στους 220 βαθμούς για 45 λεπτά,
προσοχή όχι στον αέρα. Καλή επιτυχία.

Κρεατοπιτάκια
Από: κ. Βασιλική Ηλιάδη Κατηγορία: Μοσχάρι, Τυρί
Κρεατοπιτάκια
Κύρια Υλικά
* Μοσχάρι, 300 γρ., κιμάς
(σπάλα)
* Κεφαλοτύρι, 1 φλιτζάνι/-α του
τσαγιού, τριμμένο
* Φέτα, 150 γρ., κατσικίσια
Καλαβρύτων
* Κρεμμύδι ξηρό, 300 γρ.,
χοντροτριμμένα
* Κρεμμυδάκι φρέσκο, 2 τμχ.,
ψιλοκομμένα
* Αυγό, 2 τμχ.
* Μοσχοκάρυδο, 1 κουταλάκι/-α του γλυκού
* Πιπέρι μαύρο, 1 κουταλάκι/-α του γλυκού
* Πιπέρι, ½ κουταλάκι/-α του γλυκού, κόκκινο γλυκό
* Μαϊντανός, ψιλοκομμένος λίγος
* Ελαιόλαδο, ½ φλιτζάνι/-α του τσαγιού
* Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ½ κιλ., για το φύλλο
* Ελαιόλαδο, 1 κουταλ. της σούπας, για το φύλλο
* Αυγό, 1 τμχ., για το φύλλο
* Αλάτι, λίγο, για το φύλλο
* Νερό, για το φύλλο
* Ξύδι, 1 κουταλ. της σούπας, για το φύλλο

Ζεσταίνετε σε ένα μεγάλο
τηγάνι το ελαιόλαδο και το
δεντρολίβανο και σοτάρετε τις
καραβίδες μέχρι να ροδίσουν
από όλες τις πλευρές για 5-6
λεπτά περίπου. Στη συνέχεια,
τις πασπαλίζετε με αλάτι, πιπέρι
και τη φρυγανιά. Ρίχνετε το μέλι
και τις σβήνετε με το ούζο. Τις
αφήνετε για 2-3 λεπτά μέχρι να
καραμελώσει η σάλτσα και είναι
έτοιμες να τις σερβίρετε.

Χαλβάς - ο κλασικός
σιμιγδαλένιος
Κύρια Υλικά
* Ελαιόλαδο, 1 ποτήρι/-α
* Σιμιγδάλι ψιλό, 2 ποτήρι/-α
* Ζάχαρη άσπρη, 2 ½
ποτήρι/-α
* Νερό, 4 ποτήρι/-α
* Κανέλα, 1 ξυλάκι
* Πορτοκάλι, τη φλούδα του
* Αμύγδαλα, 1 φλιτζάνι/-α,
άσπρα
Εκτέλεση
Βράζουμε πρώτα πέντε λεπτά το
νερό με τη ζάχαρη και το ξυλάκι
κανέλας. Σε κατσαρόλα που
δεν κολλάει βάζουμε το λάδι
και τη φλούδα πορτοκαλιού
μέχρι να κάψει. Αφαιρούμε τη
φλούδα, ρίχνουμε το σιμιγδάλι
και ανακατεύουμε υπομονετικά
με ξύλινη κουτάλα μέχρι να
καβουρντιστεί και να γίνει
πιο σκούρο. Προσθέτουμε
τα αμύγδαλα και το σιρόπι
(με προσοχή γιατί πιτσιλάει).
Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι
ο χαλβάς να ξεκολλάει από
την κατσαρόλα και λίγη ώρα
παραπάνω. Σερβίρουμε σε
φόρμα.

Ο Άνηθος

τον άνηθο, ανατρέξαμε στο βιβλίο «Τα Βότανα στην Κουζίνα» των
Μαρία και Νίκου Ψιλάκη, και μάθαμε όχι μόνο γα τις φαρμακευτικές
του ιδιότητες, ότι είναι, μεταξύ άλλων τονωτικό και διουρητικό, αλλά
και ότι το χρησιμοποιούσαν πριν από 4.000 χρόνια στην Κρήτη και
στα νησιά του Αιγαίου.
Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα συγκινηθούμε από τον άνηθο.
Κι΄όμως. Το σίγουρο είναι ότι θα κοιτάζουμε πλέον με άλλη ματιά
εκείνα τα ματσάκια στο σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή.
Ο άνηθος δίνει λεπτή και αρωματική γεύση σε πράσινες σαλάτες και
χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε χορτόπιτες, στο αρνάκι φρικασέ,
στο τζατζίκι και στη μαγειρίτσα.
Σύμφωνα με τις «Ολοκληρωμένες Τεχνικές Μαγειρικής “Le Cordon Bleu” (Επαγγελματικές Εκδόσεις Μαγειρικής Α. Τσιτσιλώνης
)», ο «άνηθος ταιριάζει με σολομό, παστή ρέγκα, μοσχάρι, καρότα,
αγγούρι, πατάτες, μαγιονέζα, ξινή κρέμα, μαλακά φρέσκα τυριά.»

Ανέκδοτα και
διδάγματα των αρχαίων
Ελλήνων
Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον
ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο, απάντησε: «Εξασκούμαι στο
να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων».
Ένας μοχθηρός άνθρωπος ήθελε να φυλάξει το σπίτι του
από κάθε κακό. Έβαλε στην πόρτα μια επιγραφή που έλεγε:
«Κανένα κακό να μη μπει στο σπίτι αυτό».
Ο Διογένης διάβασε την επιγραφή και απόρησε: «Μα ο
ιδιοκτήτης του σπιτιού από που θα μπει;»...
Ο Μέγας Αλέξανδρος έστειλε στον Φωκίωνα 100 τάλαντα. Ο
αθηναίος πολιτικός ρώτησε τους ανθρώπους που του έφεραν
το μεγάλο αυτό ποσό: «Γιατί ο Αλέξανδρος διάλεξε εμένα απʼ
όλους τους Αθηναίους για να μου χαρίσει 100 τάλαντα;» Οι
απεσταλμένοι απάντησαν: «Γιατί μόνο εσένα θεωρεί έντιμο
άνθρωπο»
Ο Φωκίωνας αρνήθηκε το δώρο λέγοντας: «Ας μʼαφήσει
λοιπόν και να είμαι και να φαίνομαι έντιμος».
Παρακινούσαν τον Φίλιππο της Μακεδονίας να εξορίσει
κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε: «Δεν
είστε καλά! Θέλετε να τον στείλω να με κατηγορεί και σʼάλλα
μέρη;»
Είπαν στον Σωκράτη ότι κάποιος έλεγε άσχημα λόγια γιʼ αυτόν.
Ο Σωκράτης απάντησε: «Καθόλου παράδοξο. Ποτέ του δεν
έμαθε να λέει καλά λόγια».
Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον
έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου δεν με νοιάζει.
Όταν είμαι απών, δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώνουν».
Ρώτησαν τον φιλόσοφο Στίλπωνα, αν υπάρχει κάτι πιο ψυχρό
από ένα άγαλμα. «Ναι» είπε, «ένας αναίσθητος άνθρωπος».
Ένα φίδι τυλίχθηκε γύρω από το κλειδί μιας πόρτας. Οι μάντεις
χαρακτήρισαν το γεγονός θαύμα. Ο Λεωτυχίδης όμως, βασιλιάς
της Σπάρτης, θεώρησε αδικαιολόγητο τον χαρακτηρισμό.
«Για μένα θαύμα θα ήταν», είπε «αν τυλιγόταν το κλειδί γύρω
από το φίδι και όχι το φίδι γύρω από το κλείδι».
Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιό
του. Ο φιλόσοφος ζήτησε ως αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας
θεώρησε υπερβολικό το ποσό. «Με τόσα χρήματα», είπε,
«θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο». «Αγόρασε», είπε ο
Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».
Η Ξανθίππη λέει στον Σωκράτη: «Άδικα σε καταδίκασαν σε
θάνατο»

Εκτέλεση

Κι ο Σωκράτης: «Αλίμονο αν η καταδίκη μου ήταν δίκαιη»

Γέμιση :Σε μία λεκάνη ρίχνουμε το αλεύρι και λίγο αλάτι, επίσης
κάνουμε μια λακούβα στην μέση. Εκεί ρίχνουμε τα υπόλοιπα
υλικά και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική. Αφήνουμε
την ζύμη να ξεκουραστεί μισή ώρα. Ανοίγουμε φύλλα λίγο
χοντρά, και κόβουμε στρογγυλά πιτάκια με ένα πιατάκι του καφέ.

Ο Πλάτωνας επέπληξε κάποιον γιατί έπαιζε κύβους. Εκείνος
δικαιολογήθηκε: «Τα ποσά που παίζω στο παιχνίδι είναι
ασήμαντα»

Βάζουμε στο κέντρο κάθε πίτας γέμιση
και με ένα πιρούνι πατάμε τις άκρες.
Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι βαθύ με καλαμποκέλαιο ή ελαιόλαδο και
σε μέτρια φωτιά τηγανίζουμε τα πιτάκια, ροδίζοντάς τα και από τις
δυο πλευρές. Ακουμπάμε τα κρεατοπιτάκια σε χαρτί κουζίνας να
απορροφηθούν τα λάδια και καλή όρεξη.

(πηγή φωτ: Paranga Images)
Το ξέρετε ότι αυτό το υλικό το
οποίο θεωρούμε συνηθισμένο και
δεδομένο όταν το βλέπουν στους
πάγκους των λαϊκών αγορών,
είναι στην πραγματικότητα
σπουδαίο και ότι έχει μακραίωνη
ιστορία;
Αναζητώντας
περισσότερες πληροφορίες για

Ο Πλάτωνας του παρατήρησε: «Η συνήθεια όμως να παίζεις
δεν είναι καθόλου κάτι ασήμαντο».
Μια μέρα η Ξανθίππη έβαλε τις φωνές στον Σωκράτη και στην
συνέχεια άδειασε πάνω του μια λεκάνη νερό.
Ο Σωκράτης ατάραχος είπε: «Η Ξανθίππη κάνει ότι και ο
Δίας: πρώτα βροντά και ύστερα βρέχει».
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A year of consolidation and
reform – Greece meets ambitious targets in 2010
January 28, 2011
A year of consolidation and reform
Greece meets ambitious targets in
2010
January 2011
Last year, the deepening sovereign
debt crisis was the major talking
point at Davos. Greece’s newly
elected Prime Minister, George
Papandreou, pledged to restore the
country’s fiscal health and push
through a sweeping reform agenda.
One year later, with the support of
an EU/IMF stabilisation mechanism, Greece has enacted the most
ambitious and progressive reform
programme in the nation’s history.
Greece achieved – and often exceeded – all its targets in 2010.
This is an overview of what Greece
has accomplished in the past year.
Numbers at a glance
6.0% ofGDP …….Reduction in
Greek budget deficit in 2010
37.0%……………y/y decline in
state budget deficit
66.4% ……………y/y reduction in
state budget primary deficit
5.5%………………Net revenue
increase
2.0% ofGDP…….Projected decrease in the budget deficit for 2011
Deficit Reduction
“Athens has proven its critics wrong
by implementing an ambitious
and front-loaded fiscal adjustment
program”
Olli Rehn, EU Commissioner for
Economic and Monetary Affairs,
August 2010
- Largest fiscal consolidation by any
country in EU history in one year:
the deficit was reduced by 6% of
GDP in 2010 (above the projected
5.5%).
- The state budget deficit fell by
37% year-on-year (exceeding the
targeted reduction of 33.2%)
- Greece reduced ordinary budget
expenditures by 9.1% year-onyear (against a targeted reduction
of 7.5%). Primary expenditures
decreased by 10.9%, against an
estimated 9% annual decline.
- Cut public sector wages by 15%
on average. Introduced wage caps,
reduced overtime costs and shortterm contracts, and implemented a
1:5 hiring replacement ratio.
- Loss-making public enterprises,
including Hellenic Railways, are
being restructured, with a 15%
wage reduction in all state-owned
companies.
Fiscal management and public
administration reform
- The Fiscal Management and

Responsibility Act introduced
expenditure ceilings and improves
budgetary oversight.
- Local and regional administration
reform reduces municipalities from
1000 to 325.
The law aims at generating productivity gains and total fiscal savings
of the order of €1.5 billion over 3
years.
Enhanced Transparency
“This programme itself is an important achievement. It is based on
prudent macroeconomic assumptions… It has the potential to correct
long-standing flaws, because it entails a very comprehensive structural
reform package”
Jean-Claude Trichet, President of
the European Central Bank, June
2010
- Established an independent Hellenic Statistical Authority (in cooperation with Eurostat) to improve
monitoring and accountability.
- Overhauled the tax framework to
facilitate tax compliance and fight
tax evasion.
- Passed a new anti-corruption law
that obliges all public expenditure
to be published online (diavgeia.
gov.gr).
Boosting the Private Sector
- A ‘Fast Track’ legal framework
was created to attract and expedite
large-scale investments. It includes
tax incentives, cutting red tape in
licensing procedures, a stable tax
environment with an 8-10 year horizon, and an investment programme
worth €4 billion.
- Corporate tax rate on non-distributed profits was reduced from 24%

to 20%.
“Greece is on track to deliver on its
reform agenda. Significant progress
has been made, particularly in reducing the fiscal deficit, on the reliability of statistics, and key reforms
on pensions and labour markets”
Jose Manuel Barroso, President of
the European Commission, December 2010
Increasing Competitiveness
- The new Real Estate and Asset
Privatization Programme will generate €7 billion through sales and
privatizations from 2011-2013.
- Relaxing product market regulations, lifting barriers to entry in
services, and opening up closed
professions will boost Greece’s
output by an estimated 5 to 6% of
GDP.
- Liberalization of the energy sector
to boost competition and encourage
investments in renewable energy.
- Opening of closed professions
– road freight transports, pharmacies, lawyers, notaries, architects,
engineers, accountants etc – to enhance competitivenessand promote
growth.
Pension and labour market reforms
- Passed a radical reform of the
Greek pension system ahead of
schedule. It includes a rise in the
retirement age to 65 by 2013. The
pension reform will considerably
reduce future spending pressures,
with expenditure to increase by
no more than 2.5% of GDP up to
2060.
- Labour market reform revises the
mediation and arbitration system,
introduces the prevalence of firmlevel agreements over sectoral and
occupational agreements, introduces sub-minima to minimum wage,
raises the minimum for collective
dismissals, reduces the level of
severance pay and allows more
flexible forms of employment.
“There has been good progress in
a number of key areas–notably in

Cretan Organic Aspirin
Scientists from the University of Crete have developed an organic alternative to aspirin.
Rethymno - 11 January 2011
Medicine Professors Christos Lionis and Elias Castanas and Biology Professor Stergios Pirintsos worked together with the Agricultural Cooperative of Rethymno and the pharmaceutical manufacturing company Galenica AE to prepare a purely organic antidote
to flu and cold, based on traditional and indigenous knowledge of
therapeutic Cretan plants.
The new medicine consists of three Cretan herbs (that are kept
secret by the manufacturers) blended with olive oil. It is expected
to be approved by the Greek Pharmaceutical Organisation within
the next months.

reducing the fiscal deficit and in
completing a landmark pension
reform”
Dominique Strauss-Kahn, Managing Director of the International
Monetary Fund, December 2010
Banking Reforms
- A €10 billion Financial Stability
Fund was created to provide rulesbased equity to the commercial
banking sector. This enhances the
resilience of the financial system.
- Strengthening of the Central
Bank’s supervisory role, covering
both commercial banking and the
private insurance sector.
- Application of quarterly stresstests and promotion of restructur-

ing of the Greek banking system.
Looking Ahead
If 2010 was a year of unprecedented reform for Greece, the
Greek government is committed
to building on this momentum to
further enhance growth and competitiveness.
- Reducing the budget deficit to
7.4% of GDP in 2011, on track
towards an ultimate goal of a 2.6%
deficit of GDP in 2014 (with a
primary surplus of 5.6% of GDP).
- The latest reports of both the
European Commission and the
IMF show that Greece is projected
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Breakthrough Archaeological Discovery in Crete
10 Jan 2011 0
The discovery of Paleolithic tools
in the site of Plakias, Crete, was included in Archaeology magazine’s
Top 10 archaeological discoveries
for 2010.
The research team, led by Thomas
Strasser of Providence College and
Ministry of Culture archaeologist Eleni Panagopoulou, has found
a large number of stone tools, resembling those made by Homo
heidelbergensis and Homo erectus, estimated to date back between
700,000 and 130,000 years ago.
The findings show that these early
human ancestors boated across at
least 40 miles of open sea to reach
the island, pointing to the earliest
indirect evidence of seafaring.
According to the magazine, this
remarkable discovery leads to a reevaluation of scientific assumptions
regarding early hominin migrations, as until recently the migration
to Australia (circa 60,000 years ago) was considered the earliest
seafaring.

Daughters of Penelope Foundation, Inc.
2011 Scholarship Applications
The 2011 Daughters of Penelope Foundation, Inc. scholarship applications are now available on our website. www.dopfoundationinc.com
Please let any eligible young women know about this opportunity
and forward this information to them today!
The deadline date is May 1, 2011.
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ÁèëçôéêÜ
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0
Σταύρος Καραΐνδρος - 02/02/2011
Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης πήρε προσωπικά τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό
στην άδεια Τούμπα (1-0). Το γκολ του σφράγισε το εισιτήριο του ΠΑΟΚ για
τα ημιτελικά του Κυπέλλου όπου ο “Δικέφαλος” περιμένει το νικητή του
ζευγαριού ΑΕΚ-ΠΑΟ. Σχολίασε live o Αλέξης Σπυρόπουλος .

Το παιχνίδι άρχισε έτσι όπως τελείωσε πριν από 15 μέρες στο Καραϊσκάκη.
Με δοκάρι. Μόνο που αυτή τη φορά ήταν ο ΠΑΟΚ που λίγο έλειψε να
βρει στόχο, με τον Βιεϊρίνια μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά κάτι ο Νικοπολίδης,
κάτι το αριστερό δοκάρι, δεν έφεραν το επιθυμητό, για τους γηπεδούχους,
αποτέλεσμα.
Κατά τα λοιπά, το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Οχι γιατί δεν είχε
ομορφιά (ίσα-ίσα), αλλά γιατί οι δύο ομάδες προτίμησαν ένα συντηρητικό
παιχνίδι, δικαιολογημένο μόνο για τη μία πλευρά. Βλέπετε, ο ΠΑΟΚ ήταν
λογικό πως θα κατέβει με στόχο να κοντρολάρει το ματς, να κρατήσει μπάλα
και να χτυπήσει στους κενούς χώρους. Μόνο που δεν περίμενε πως περίπου
τον ίδιο τρόπο θα ακολουθούσε και ο Ολυμπιακός. Τον Δικέφαλο τον βόλευε
το 0-0, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που έπρεπε να ανεβάσουν
ταχύτητα αν ήθελαν να πετύχουν το γκολ που θα διαφοροποιούσε τα
δεδομένα από το πρώτο παιχνίδι.

Ντέρμπι ντέρμπι και ξανά ντέρμπι!
Ο Ιανουάριος ήταν αναμφίβολα ο μήνας των Ελληνικών ντέρμπι! Δόθηκαν δυνατά παιχνίδια από
τις μικρότερες ομάδες της Α1, μέχρι και τους κορυφαίους της
βαθμολογίας. Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκός και τον
Ολυμπιακός στις 12 Ιανουαρίου ήταν φυσικά αυτό που έκλεψε
τις εντυπώσεις. Μετά από τέσσερα χρόνια οι «ερυθρόλευκοι»
κατάφεραν να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ,
με σκορ 61-65. Στο ξεκίνημα του αγώνα οι «πράσινοι» μπήκαν
δυναμικά στο παρκέ, με τον Batiste να βάζει τα πρώτα σουτ. Το
πρώτο εύστοχο τρίποντο του Σπανούλη, όμως, ήταν η βάση για
το σερί που έκανε ο Ολυμπιακός και έφτασε να προηγείται με
6-7. Στη συνέχεια του δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι
το προβάδισμα για λίγο, ο Ολυμπιακός όμως επιτέθηκε και έτσι
το δεκάλεπτο τελείωσε με σκορ 18-18. Στην αρχή του δεύτερου
δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός φάνηκε πως είχε το πάνω χέρι, όμως
η τεχνική ποινή που δέχτηκε ο προπονητής τους Ivkovic, έδωσε
την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει με 34-29. Αλλά
οι «πράσινοι» σταμάτησαν εκεί, αφού τα επόμενα σουτ ήταν
άστοχα. Στο τέλος του ημιχρόνου ο Halperin με εύστοχο τρίποντο έδωσε την πρωτοπορία στους
Πειραιώτες με σκορ 34-36. Γυρνώντας από τα αποδυτήρια ο Teodosic ευστοχεί από τα 6,75 και ο
Ολυμπιακός βρίσκεται στο +5. Τότε ο Nicholas ανέλαβε δράση και προσπάθησε να κρατήσει όρθιο
τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα Erceg και Halperin στην επίθεση και ο
Βασιλόπουλος στην άμυνα έβγαζαν
ασπροπρόσωπους τους Πειραιώτες.
Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα,
συγκεκριμένα στο 4.20 πριν τη λήξη
του, μια κροτίδα πετυχαίνει τον
Παπαλουκά στο χέρι και έτσι το ματς
διακόπτεται. Μετά από λίγα λεπτά
οι παίκτες μπαίνουν στο παρκέ για
τελευταία φορά. Τότε ο Ολυμπιακός
ισοφαρίζει (58-58) με γκολ φάουλ
του Nesterovic. Στο τέλος, ο Παπαλουκάς φέρνει εις πέρας δύο πολύ κρίσιμες επιθέσεις, την
ώρα που ο (ταλαιπωρημένος από ίωση και απροπόνητος) Δημήτρης Διαμαντίδης έχασε δύο
προσπάθειες. Απέμενε ένα λεπτό για το τέλος του αγώνα και όλα είχαν κριθεί. Ο Ολυμπιακός
ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς και ο κορυφαίος της βαθμολογίας.
Μετά το τέλος της 15ης αγωνιστικής
ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτος στη
βαθμολογία με 30 πόντους. Ακολουθεί
ο Παναθηναϊκός με 29. Τρίτο είναι το
Μαρούσι με 24. Στην τέταρτη θέση
βρίσκονται ο Π.Α.Ο.Κ., ο Κολοσσός
Ρόδου, η Καβάλα και ο Άρης με 23
βαθμούς. Με 22 πόντους, το Περιστέρι,
ο Πανιώνιος και ο Ίκαρος Καλλιθέας
έχουν καταλάβει την όγδοη θέση. Την
11η θέση μοιράζονται η Α.Ε.Κ. και ο
Πανελλήνιος με 19 βαθμούς. Και στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι ο
Ηλυσιακός και ο Ηρακλής με 18.
Euroleague

Αυτός όμως που πήρε κάτι από το δεύτερο ημίχρονο ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος
ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ στο 57ο λεπτό με τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη.
Αυτό ήταν και το σημείο που έκρινε το ματς,αφού ναι μεν ο Ολυμπιακός
πήρε τη μπάλα, είχε κατοχή και πίεσε, δεν κατάφερε όμως να απειλήσει
την εστία του Χαλκιά. Αυτό γιατί ο Δικέφαλος είχε το καθαρό μυαλό και
την ώριμη άμυνα να κρατήσει το 1-0 και να διαχειριστεί την ένταση των
τελευταίων λεπτών.

Στο Top-16 της Euroleague
βρίσκεται ο Παναθηναϊκός
και ο Ολυμπιακός. Ο
Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα
της φάσης των 16, νίκησε
εύκολα μέσα στο Βίλνιους
τη Λιέτουβος Ρίτας, με σκορ
59-80. Όπλο του η πολύ
καλή άμυνα και βασικοί
πρωταγωνιστές οι ψηλούς
του. Οι «πράσινοι» συνέχισαν
κάνοντας το 2 στα 2. Οι
παίκτες του τριφυλλιού, σαν
σε προπόνηση, νίκησαν την Μάλαγα -του Γιώργου Πρίντεζη- στο ΟΑΚΑ με σκορ 82-56 και
βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου τους. Από την άλλη πλευρά οι «ερυθρόλευκοι» δεν
ξεκίνησαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους στο Top-16, καθώς έχασαν εντός έδρας από την
Φενέρμπαχτσε με σκορ 70-84. Η εμφάνισή τους στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν κάκιστη και αυτός
τους στοίχησε. Στο δεύτερο αγώνα για την φάση των 16 όμως, ο Ολυμπιακός, με την πολύ
καλή εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη αλλά και του Rasho Nesterovic, νίκησε εκτός έδρας την
Λιθουανική Ζαλγκίρις με σκορ 64-71 και έχει ακόμα ελπίδες για την πρώτη θέση στον όμιλό του.

Εξάλλου, ο ΠΑΟΚ απέκτησε και ένα σημαντικό πλεονέκτημα λίγο πριν το

Μυρτώ Τσιτσιού

Ο Βαλβέρδε πάντως, γέμισε το κέντρο και την επίθεση με τους Ρόμενταλ,
Ιμπαγάσα, Τζιμπούρ και Μιραλάς, δεν είδε όμως προκοπή. Κυρίως
από τα άκρα. Γι’ αυτό στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε μέσα και τον Ζαϊρί,
ευελπιστώντας πως με τις διεισδύσεις του Μαροκινού θα πάρει κάτι
περισσότερο.

τέλος, αφού ο Μιραλάς χτύπησε
αψυχολόγητα τον Ιβιτς και αντίκρισε
την κόκκινη κάρτα. Αυτό ήταν
ουσιαστικά το... κερασάκι στην
τούρτα μιας κακής εμφάνισης του
Βέλγου.
Το κλειδί του αγώνα:
Ο ΠΑΟΚ πήγε το παιχνίδι στα
μέτρα του. Το κοντρόλαρε και το
διαχειρίστηκε σχεδόν άψογα. Το ίδιο
άψογα λειτούργησε μετά το 1-0, την
ώρα που ο Ολυμπιακός προσπάθησε
να πιέσει.
Ο αδύναμος κρίκος:
Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της
απόκτησής του από τον Ολυμπιακό, ο
Μιραλάς προβλημάτισε με την εικόνα
του, δεν βοήθησε και αποβλήθηκε.
Σε λίγη ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο
αρχίζει ο αγώνας ΠΑΟ-ΑΕΚ
Η ΓΝΩΜΗ θα είναι
στο τυπογραφείο.

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

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

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα περίπου χρόνια που είχαν βάλει
το πρώτο χαλί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τώρα ήρθε
ο καιρός το «ιστορικό» αυτό χαλί να αντικατασταθεί. Το ονομάζω
«ιστορικό» διότι όσοι θυμούνται για το χαλί αυτό είχαν γίνει
φασαρίες από μερικούς «Τάλιμπαν» της θρησκείας μας, όπως αυτοί
που πρόσφατα αφαίρεσαν το λάβαρο της ΑΧΕΠΑ. Και για τους
οποίους ερωτηθείς πρόσφατα ο Μητροπολίτης μας για την αφαίρεση
του λαβάρου της ΑΧΕΠΑ από την εκκλησία των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου, την ημερα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940,
είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα.
Πριν από τριάντα χρόνια μαζεύτηκε μια ομάδα «Τάλιμπαν» της
θρησκείας μας και δημιούργησαν μια φασαρία μεγάλη ότι το χαλί
στο σχέδιό του είχε σχήματα σταυρού. Και ότι ήταν απαράδεχτο
να έχουμε ένα τέτοιο χαλί που θα πατούμε τον σταυρό, και αν
ενθυμούμαι καλά στήλανε δείγμα και στον Πατριάρχη.
Εύχομαι λοιπόν το νέο χαλί να προσέξουν το σχέδιο που θα έχει.!

Για το Γενικό Προξενείο Βανκούβερ
Όπως θα διαβάσετε στα Αγγλικά μια διαμαρτυρία του συμπατριώτη
μας Κώστα Νικολάου, που δημοσιεύεται στη ΓΝΩΜΗ (σελ.16)
μια και εγώ προσωπικά έτυχε να εργασθώ στο άμισθο Προξενείο
του Βανκούβερ, και γνωρίζω λιγάκι τόσο το φόρτο εργασίας
των υπαλλήλων, όσο και το δίκαιο των ομογενών που θέλουν
εξυπηρέτηση, αισθάνομαι στην ανάγκη να γράψω λίγα για την
υπόθεσή του.
Οι γονείς της γυναίκας του κ. Κώστα Νικολάου βρίσκονται για
διακοπές στην Ελλάδα και αποφάσισαν να μείνουν στην Ελλάδα
λίγο περισσότερο χρειάστηκαν λοιπόν να τους στείλουν φάρμακα
που παίρνουν για την υγεία τους.
Σαν προσεκτικοί πολίτες πήρε η σύζυγός του κ. Νικολάου τηλέφωνο
το Γενικό Προξενείο αν υπάρχει καμιά διαδικασία για αποστολή
φαρμάκων στην Ελλάδα και η απάντηση που της έδωσαν ήταν: The
person on the phone from the Consulates Office suggests that the
way “they” do it – is just put everything in a box, go to UPS or FedEx and send the pills.
«Να τα βάλει σε ένα κουτί και να τα στείλει με το UPS ή το FedEx.»
Και αυτό έκανε η γυναίκα του κ. Νικολάου. ΄Εστειλε τα αναγκαία
φάρμακα στους γονείς της στην Ελλάδα. Όταν όμως έφτασαν στην
Ελλάδα το τελωνείο δεν έδινε τα φάρμακα χωρίς να έχουν μερικά
χαρτιά από το γιατρό και απόδειξη πληρωμής και αν πράγματι
ήταν για την χρήση του παραλήπτου. Καταλαβαίνεται λοιπόν τον
εκνευρισμό της οικογένειας και την ταλαιπωρία.
Ζήτησα από το Γενικό Προξενείο να πληροφορηθώ για τον,την
υπάλληλο που έδωσε αυτή την πληροφορία και στο τηλέφωνο
βγήκε ο κ. Σταύρος Νικολίνας, για τον οποίον από το Γενικό
Προξενείο επίσημα δεν έχουμε πληροφορηθεί για τον διορισμό του.
Στον κ. Νικολίνας εξήγησα στον ίδιο τον λόγο που τηλεφωνώ για
την διασταύρωση της πληροφορίας και του διάβασα την απάντηση
στα Αγγλικά που δώσανε στην κυρία Νικολάου. Μου ζήτησε να
περιμένω στο τηλέφωνο για να ρωτήσει. Ερχόμενος πάλι στο
τηλέφωνο ο κ. Νικολίνας αντί να μου δώσει το όνομα της ή του
υπαλλήλου του Γενικού Προξενείου, δεν μπόρεσα δυστυχώς να
πάρω την απάντηση που ήθελα επίσημα.
Στο τέλος μου είπε να μου απαντήσει σε δυο μέρες, τον ευχαρίστησα
και το θέμα δεν πήγε μακριά, όπως καταλαβαίνεται.
Είναι όμως λυπερό, που αν και με την αναβάθμιση σε Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στο Βανκούβερ, να μην εξυπηρετούνται οι
ομογενείς σωστά. Οι δε υπάλληλοί του, άσχετα με τα οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεν θα πρέπει να ξεσπούν στους
ομογενείς, να υπάρχει και λίγο φιλότιμο. Δεν φταίμε εμείς οι
ομογενείς για τα οικονομικά τους. Εμείς τους τα λέγαμε για πολλά
χρόνια, αλλά η απάντησή τους ήταν: “Εμείς είμαστε ¨Ελληνες, δεν
θα γίνουμε Γερμανοί ή Καναδοί».
Το θέμα είναι ότι εμείς οι ομογενείς όταν πηγαίνουμε στο γραφείο
ή όταν τηλεφωνούμε για πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει λίγο
φιλότιμο και οι υπάλληλοι να μας εξυπηρετούν και όχι «άλα
Ελληνικά» Περάστε αύριο ή σε δυο και τρείς εβδομάδες ή δεν
ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο, απουσιάζει ο, η υπάλληλος. Να μην το
ρίχνουμε στη μιζέρια ότι το Υπουργείου δεν διαθέτει περισσότερους
υπαλλήλους, κάποτε ήταν άμισθο και χωρίς βοήθεια οικονομική
από την Ελλάδα το εδώ Προξενείο και μπορώ να σας πώ ότι και η
Ελληνική παροικία ήταν μεγαλύτερη και όμως υπήρχε εξυπηρέτηση,
μπορεί να υπήρχαν άλλα παράπονα λόγω της πολιτικής κατάστασης
στην Ελλάδα, αλλά πληρεξούσια, αναθεώρηση διαβατηρίων, και
εξυπηρέτηση των Ελληνικών πλοίων φυλλάδια κ.λ.π, γίνονταν από
έναν υπάλληλο.
Πέρασα κι εγώ από αυτή την υπηρεσία. Χρειάστηκε πολλές φορές
να πάρω τη γραφομηχανή στο σπίτι, να γράψω τα πληρεξούσια σε
ομογενείς που είχαν έρθει από το Πρινς Ρούπερτ ή το Πρινς Τσιόρτζ,
να τα πάρουν την άλλη ημέρα για να φύγουν.
Χρειάζεται λίγη ανθρωπιά, λίγη κατανόηση, σωστή πληροφόρηση
και ευγενική εξυπηρέτηση, αυτό ζητάμε από το Ελληνικό Δημόσιο
και όχι να κοιτάμε την ώρα να φύγουμε από το γραφείο.
Κ. Καρατσίκης

Ανέκδοτα
Μια ξανθή ταξιδεύει προς
Βανκούβερ
Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει προς
Βανκούβερ, όταν μια ξανθή
σηκώνεται από την οικονομική
θέση και πηγαίνει στην πρώτη
θέση.
Ο αεροσυνοδός ο οποίος
παρακολουθούσε, πήγε κοντά
της και της ζήτησε να δει το
εισιτήριο της.
Αφού το κοίταξε της εξήγησε
ότι θα πρέπει να επιστρέψει
πίσω στην οικονομική θέση.
Η ξανθή απάντησε “είμαι
νέα, όμορφη, ταξιδεύω για
Βανκούβερ και θα μείνω εδώ”
Ο αεροσυνοδός μπήκε τότε στο
πιλοτήριο και εξήγησε στον
πιλότο και στον συγκυβερνήτη
τι συνέβηκε.
Ο συγκυβερνήτης βγήκε έξω
και προσπάθησε να εξηγήσει
στην ξανθή ότι είχε πληρώσει
για οικονομική θέση και δεν
επιτρεπόταν η παραμονή της
στην πρώτη θέση.
Η ξανθή απάντησε “είμαι
νέα, όμορφη, ταξιδεύω για
Βανκούβερ και θα μείνω εδώ”
Ο συγκυβερνήτης επιστρέφει
απελπισμένος στο πιλοτήριο.
Ο πιλότος τον βλέπει και τον
ρωτά “είναι ξανθή είπες; Κανένα
πρόβλημα.
Είμαι παντρεμένος με ξανθή και
μπορώ να μιλήσω την γλώσσα
της”
Την πλησιάζει, της ψιθυρίζει
κάτι στο αυτί και αμέσως η
ξανθή σηκώνεται λέει στον
πιλότο “συγνώμη δεν το ήξερα”
και επιστρέφει πίσω στην
οικονομική.
Οι άλλοι δύο έχουν μείνει να
κοιτάζουν απορημένοι. “Τι στο
καλό της έχεις πει:”
Ο πιλότος απάντησε “Της έχω
πει ότι οι πρώτες θέσεις δεν
πηγαίνουν Βανκούβερ !”

Διαφθορά
ΠΕΘΑΙΝΕΙ ο Μήτσος και πάει
στον παράδεισο. Εκεί βλέπει
ένα μέρος γεμάτο με ρολόγια.
Την ίδια στιγμή συναντάει έναν
άγγελο και τον ρωτάει:
- Γιατί είναι όλα αυτά τα
ρολόγια εδώ;
-Κάθε ρολόι μετράει τη
διαφθορά καθεμιάς χώρας. Όσο
πιο γρήγορα κινούνται οι δείκτες
τόσο πιο μεγάλη είναι διαφθορά,
του λέει ο άγγελος.
Αμέσως ο Μήτσος αρχίζει και
παρατηρεί τα ρολόγια. Βλέπει
το ρολόι της Γερμανίας και οι
δείκτες κινούνταν αργά. Βλέπει
το ρολόι της Αμερικής και οι
δείκτες κινούνταν κανονικά. Της
Ιαπωνίας σχεδόν ακίνητο. Στο
ρολόι της Ιταλίας και οι δείκτες
κινούνταν σχετικά γρήγορα.
Ψάχνει για το ρολόι της Ελλάδας
αλλά δεν το βρίσκει πουθενά.
Τότε πάει και ρωτάει τον άγγελο.
- Το ρολόι της Ελλάδας το πήρε
ο Θεός για ανεμιστήρα.

***
Ένας Έλληνας τρώει ήσυχαήσυχα το πρωινό του σε ένα
εστιατόριο, όταν ένας
τυπικός Αμερικάνος τουρίστας,
μασώντας προκλητικά τσίχλα,
έρχεται και
κάθεται απροσκάλεστος δίπλα
του. Ο Έλληνας τον αγνοεί, και
ο Αμερικάνος
δυσαρεστημένος, ξεκινάει την
παρακάτω κουβέντα.
Aμερικάνος: - Τρώτε ολόκληρο
το ψωμί, εσείς οι Έλληνες;
Έλληνας (βαριεστημένα): Φυσικά.
Αμερικάνος: - Εμείς όχι.
Τρώμε μόνο το εσωτερικό, το
εξωτερικό το βάζουμε σε
ένα κοντέινερ, το
ανακυκλώνουμε, το κάνουμε
κρουασάν και τα πουλάμε στους
Έλληνες.
Ο Έλληνας ακούει ατάραχος.
Αμερικάνος: - Τρώτε μαρμελάδα
εσείς οι Έλληνες;
Έλληνας: - Φυσικά.
Αμερικάνος: - Εμείς πάλι όχι.
Τρώμε φρέσκα φρούτα. Τα
υπολείμματα,
κουκούτσια, φλούδες, κλπ, τα
βάζουμε σε ένα κοντέινερ, το
ανακυκλώνουμε, τα
κάνουμε μαρμελάδα και τα
πουλάμε στους Έλληνες.
Ατάραχος ο Έλληνας τον ακούει
δίχως να μειδιάσει. Και ρωτά με
τη σειρά του.
Έλληνας: - Τα προφυλακτικά τι
τα κάνετε αφού πηδήξετε;
Αμερικάνος: - Τα πετάμε
φυσικά.
Έλληνας: - Εμείς, πάλι, όχι. Τα
βάζουμε σε ένα κοντέινερ, το
ανακυκλώνουμε,
τα κάνουμε τσίχλες και τα
πουλάμε στους Αμερικάνους.
Αυτά με άρωμα φρούτων
γίνονται ανάρπαστα.
Το μολυβάκι
Ήταν ένα ζευγάρι παντρεμένοι
πολλά χρόνια. Το έκαναν
κάθε μέρα αλλά η γυναίκα
παραπονέθηκε στον άντρα ότι
βαρέθηκε την ίδια στάση. Κάθε
μέρα τα ίδια και τα ίδια.
Προβληματισμένος ο σύζυγος
πάει στη δουλειά και άρχισε
να σκέφτεται τι να κάνει για να
ικανοποιήσει τη γυναίκα του.
Μετά από 6 ώρες την παίρνει
τηλέφωνο και της λέει:
- Γυναίκα βάλε τα πιο ωραία
εσώρουχα που έχεις! Έχω τρελά
σχέδια για απόψε... Βρήκα
καινούργια στάση! Λέγεται η
στάση του ξυλουργού!
Ετοιμάζεται η γυναίκα, βάζει
τα πρόστυχα τα μαύρα τα
εσώρουχα. Έρχεται ο άντρας,
τη ρίχνει στο κρεβάτι... Το
κάνουν... Τελειώνουν και
γυρνάει ο άντρας προς τη
γυναίκα:
- Σου άρεσε;
Κι η γυναίκα:
- Μα άντρα μου πάλι τα ίδια
κάναμε! Ποια στάση του
ξυλουργού μου έλεγες;
- Καλά μωρή! Το μολυβάκι στο
αυτί δεν το είδες;

Τι έβλεπε
Ένας Γάλλος, ένας Εγγλέζος και
ένας Έλληνας συζητούν για τις
στάσεις που προτιμούν.
Ο Γάλλος λέει ότι προτιμάει

να είναι από πάνω, γιατί τότε
βλέπει τα όμορφά της μάτια.
Ο Εγγλέζος προτιμάει να είναι
από κάτω για να βλέπει τα
όμορφα στήθη της.
Ό Έλληνας λέει ότι προτιμάει
από πίσω.
- Καλά και τι βλέπεις, τον
ρωτάνε;
- Βλέπω διάφορα κάθε φορά.
Σήμερα θα δω Champions
League.

Ο Θάνατος του Εβραίου
πατέρα (Τριλογία)
A’ ΜΕΡΟΣ:
Γύρω από το κρεβάτι του
πόνου είναι συγκεντρωμένη
όλη η οικογένεια του. Το κλίμα
είναι βαρύ και πένθιμο. Ένα
μόνο μικρό καντηλάκι, δίπλα
στον άρρωστο, φωτίζει αμυδρά
το στενό δωμάτιο. Ο πατέρας,
με κλειστά τα μάτια και πολύ
κόπο, ψιθυρίζει:
Πατέρας: Γυναίκα μου Σάρα
είσαι εδώ; Σάρα (κλαίγοντας):
Ναι, άντρα μου.
Πατέρας: Γιε μου Ιακώβ
είσαι εδώ: Ιακώβ (φανερά
συγκινημένος); Ναι, πατέρα.
Πατέρας: Μικρή μου θυγατέρα
Ιουδίθ, είσαι εδώ;
Ιουδίθ: (απαρηγόρητη): Ναι,
πατέρα, είμαι κοντά σου.
Πατέρας: Και εσύ στερνοπούλι
μου Ααρών, είσαι εδώ;
Ααρών (με αναφιλητά): Ναι,
πατέρα.
Πατέρας: ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ
ΜΑΓΑΖΙ;;;
Β’ ΜΕΡΟΣ:
Η οικογένεια συνειδητοποιεί
αμέσως την εγκληματική
αμέλεια και όλοι αποχωρούν
σιγά - σιγά από το δωμάτιο.
Τελευταίος φεύγει ο μικρός
Ααρών που, κλείνοντας την
πόρτα του δωματίου, λέει:
Ααρών: Και πού ‘σαι πατέρα...
Όταν αφήνεις την τελευταία
σου πνοή, άφησε την προς το
καντήλι, για να σβήσει. Είναι
κρίμα να καίει άδικα...
Γ’ ΜΕΡΟΣ:
Την άλλη μέρα του θανάτου
του πατέρα, ο Ιακώβ πηγαίνει
στην τοπική εφημερίδα για
να βάλει την αναγγελία του
θανάτου.
Ιακώβ: Παρακαλώ, ποια είναι
η μικρότερη χρέωση για μία
αναγγελία θανάτου;
Υπάλληλος: 2 δολάρια, κύριε.
Ιακώβ: ΟΚ, γράψε λοιπόν
“Αβραάμ Κοέν πέθανε”.
Υπάλληλος: Μα, κύριε, πρέπει
να έχετε υπόψη σας πως με τα
2 δολάρια μπορείτε να γράψετε
μέχρι 10 λέξεις.
Ο Ιακώβ σκέφτεται μερικά
δευτερόλεπτα και λέει στον
υπάλληλο:
Ιακώβ: Ωραία, τότε γράψε
“Αβραάμ Κοέν πέθανε.
Πωλείται Yugo σε τιμή
ευκαιρίας”.
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GREEK COMMUNITY EVENTS

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου
2011,στην Ταβέρνα
“ΣΦΗΝΑΚΙ”
δυό λαμπρά ελληνόπουλα
Νίκη Καραμεσίνη κόρη
της Παναγιώτας και του
Θανάση Καραμεσίνη
(γνωστός ως Τομ Καράς)
και ο γιός της Βιολέτας
και του Νίκου Χολέβα,
μετά από μακρά φιλία
αποφάσισαν επίσημα
να ανακοινώσουν τον
αρραβώνα τους παρουσία
των γονέων, συγγενών και
φίλων. Ο π. Ευάγγελος
Αραβαντινός άλλαξε τα
δακτυλίδια με την βοήθεια
των πατεράδων των νεαρών.
Στη συνέχεια ακολούθησε
το γλέντι.
Στο νεαρό ζευγάρι
ευχόμαστε καλά στέφανα.
Στους ευτυχείς γονείς τους
ευχόμαστε να τους ζήσουν
και καλά στέφανα.
Κ.Κ.

Greek Orthodox Community of
Surrey and Fraser Valley
13181 96th Avenue Surrey B.C., V3V 1Y2
Tel:604-496-5099 Fax: 604-498-8098

Hellenic Community of Vancouver
Board of Trustees 2011-2012

We are pleased to advice you of the new Board of Trustees for the Hellenic
Community of Vancouver
For 2011-2012 that was elected on Sunday January 9, 2011. The new members
of the Board of Trustees are as follows:
President		
1st Vice President
2nd Vice President
1st Secretary		
2nd Secretary		
1st Treasurer		
2nd Treasurer		
Property Guardian
Assist. Guardian

Peter Kletas
Board Members
Effie Kerasiotis
Mike Christopoulos
George Tsonis
Manos Kanavaros
Maria Dedegikas
Anastasios Kerasiotis
Teri Charuhas
John Lekakis
George Kavouras
Nikolaos Stratidakis
Effie Karapidakis
Konstantine Papageorgiou Diana Thomopoulos
Fotis Tsonis
George Askounis
Demetri N. Zambos

Στις
φωτογραφίες
δεξιά: Tα νέα
συμβούλια των
Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων
πρώτη του Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου
στο Βανκούβερ
και δεύτερη του
Ι.Ν. των Αγίων
Κωνστατίνου
& Ελένης στο
Σούρεη

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ
January 10, 2011
The following names constitute the new Board of Directors and
Officers elected to serve our community for 2011-2012.
Giannakopoulos George : President
Stamatakis Stamatis: Vice President
Andreou Antonis: Treasurer
Zorbakis Athanasios:Second Treasurer
Kaltsidis Pavlos: First Secretary
Manolopoulos Loula: Second Secretary
Members
Costanti Maria
Diamatopoulos Peter
Klonarakis Christos
Margaritis George
Mellios Eleni
Pitsos Antigoni
Tsiakos Peter
Savvas Kottas

Η Φιλόπτωχος Αδελφοτητα
του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου την
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011 στην
εκκλησία και δεξιά: ο Σύλλογος
Grecian Seniors, έκοψε την
πίτα του Συλλόγου τηνΤρίτη 11
Ιανουαρίου 2011 στην αίθουσα
που συγκεντρώνονται επί της
Μπρόντγουεη.
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE
Dominican Republic
Punta Cana
Vancouver Departure
4 and ½ star Be Live Grand Bavaro

March 03 departure

One Week all inclusive Holiday
CAD $ 987 plus taxes

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

Από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαϊου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

Costa
Rica
Vancouver Departure
4 Star Allegro Papagayo
March 1st Departure
All Inclusive for One Week
Holiday
CAD $ 1007 +Tax

MEXICO

Cuba - Varadero

3 ½ star Allegro Playacar
February 25 departure
One week all inclusive holiday

4 star Arenas Doradas Hotel C
February 13 departure
One week all inclusive holiday
CAD $ 973 plus taxes

Mayan Riviera
Vancouver Departure

CAD $ 887 plus taxes

Vancouver Departure

$

969+Ταχ

Cruise of a Lifetime on the Diamond Princess
Your cruise includes 2 nights hotel in Singapore, 3 nights in Beijing and a
16 night cruise between Singapore and Beijing visiting Thailand, Vietnam,
Hong Kong, Shanghai, Nagasaki Japan, and Busan South Korea. This
package also includes airfare, all transfers, and tours in Singapore and Beijing. Highlights in Singapore include the National Orchid Garden, Little
India and the local Handicraft Centre. Highlights in Beijing include the
Great Wall, Tiananmen Square, the Forbidden City and the Ming Tombs.
All meals are included on board the cruise and several meals are also included on land. There will be a special Peking Duck Dinner in Beijing.

Vancouver departure is on the 17th of April 2011
You get all this for the low price of 3398.00 per person based on double
occupancy in an inside cabin. Other categories of cabins are also available.
Taxes, port charges and government fees comes to 648.00 per person.
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Δημοτική επιχείρηση
Νόμιμοι φυγόστρατοι
Γρεβενών ξόδεψε 3000
οι περισσότεροι πολιτικοί μαςΜε λίγα χιλιάρικα “υπηρέτησαν” ευρώ σε βρακιά
την πατρίδα...
ΑΘΗΝΑ-Πέπτη, 6 Ιανουαρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος

ΑΘΗΝΑ- Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το που υπηρέτησαν
και κυρίως αν υπηρέτησαν την πατρίδα οι κορυφαίοι
πολιτικοί μας, δημοσιεύει εφημερίδα ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ. Τα όσα περιέχονται είναι ελάχιστα τιμητικά
για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών
ηγετών μας, αφού διαπιστώνεται ότι ήταν κοινή
τακτική με λίγες χιλιάδες δραχμές να εξαγοράζουν
είτε ολόκληρη είτε τμήμα της θητείας τους. Πως
περιμένουμε να φροντίσουν την ασφάλεια της
χώρας; Με την ίδια λογική που περιμένουμε από
ανθρώπους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων
δεν έχουν εργαστεί ποτέ στην ζωή τους, να φτιάξουν
την ελληνική οικονομία...
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ-Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ
ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
1952:Παρουσιάστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης
Κορίνθου.
Ήταν και ανυπότακτος. Τοποθετήθηκε στη Σχολή
Πληροφορίων
και εκπαιδεύτηκε ως ανακριτής αιχμαλώτων. Το
1953 απολύθηκε
έχοντας τακτοποιήσει και τη ποινή της διετούς
πρόσθετης
υπηρεσίας που του είχε επιβληθεί .

Το είδαμε και αυτό! Δημοτική επιχείρηση στα Γρεβενά έκοψε
τιμολόγιο σε γνωστό κατάστημα της πόλης για την αγορά
γυναικείων και ανδρικών εσώρουχων και πυτζαμών!

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Έθνος», κατά τη διενέργεια
έρευνας στα οικονομικά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης, ορκωτός λογιστής βρήκε ότι η επιχείρηση είχε
κόψει τιμολόγιο ύψους 3.088 για την αγορά εσωρούχων από
μαγαζί των Γρεβενών.
«Είναι μία πάγια τακτική της διοίκησης εδώ και χρόνια. Αντί
να δώσει στους εργαζόμενους γαλότσες και φόρμες εργασίας
που γράφουν “Δήμος Γρεβενών”, τους δίνει τη δυνατότητα
να αγοράσουν ότι θέλουν από τα καταστήματα της πόλης
και αναλαμβάνει το κόστος η ΔΕΥΑΓ», εξηγεί πηγή του
δυτικομακεδονικού δήμου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-Πρωθυπουργός
ΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΜΑΤΩΝ
1978: Παρουσιάστηκε στη Καλαμάτα. Εξαγόρασε 16 μήνες θητείας προς 19.000 δρχ. και απολύθηκε
τον Αύγουστο του 1979,έχοντας περάσει και από τη Λήμνο.

ΣΟΚ στην Αθήνα: Κλέβουν τα κατοικίδια
και τα τρώνε από την εξαθλίωση κάποιων
μεταναστών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ-Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
ΝΑΥΤΗΣ
1976 Ιούλιο παρουσιάστηκε στο ΠΝ,τον Οκτώβριο απολύθηκε,πληρώνοντας
21.000 δρχ. με τις οποίες εξαγόρασε τους 21 μήνες. Το υπόλοιπο τρίμηνο της
θητείας του το έκανε το 1977.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ –Πρώην πρωθυπουργός
ΝΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ
1977 παρουσιάστηκε και πήρε απολυτήριο το 1979. Ειδικότητα –προσέξτεδιαχειριστής. Στο ΠΝ έμαθε ότι έχει πλατυποδία. Κάτι είναι κι αυτό.

Στις γειτονιές του κέντρου ή τα Πατήσια οι κάτοικοι καταγγέλλουν
ότι μετανάστες στοιβαγμένοι σε μικρά διαμερίσματα έχουν
ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσηςκαι έχουν φτάσει σε σημείο να
αρπάζουν τα κατοικίδια από ηλικιωμένους με σκοπό να τα φάνε.
Γροθιά στο στομάχι αποτελεί το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Το
Ποντίκι”.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΥΕΘΑ
ΓΙΩΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΚΙΛΩΝ
1986 παρουσιάστηκε στη Κόρινθο. Οι γιατροί τον έβγαλαν Ι3 λόγω
«παχυσαρκίας». Εξαγόρασε εννέα μήνες θητείας προς 27.000 δρχ.
ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-Πρώην ΥΕΘΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το 1968 κηρύχτηκε ανυπότακτος,το 1972 έχασε την ελληνική ιθαγένεια. Το
1975 με 29.000 δρχ. εξαγόρασε 29 μήνες θητείας. Επανήλθε στις ΕΔ όμως. Ως
υπουργός!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
1959 παρουσιάστηκε στο ΠΝ και απολύθηκε το 1961.
Σ΄ αυτό το διάστημα με την ειδικότητα του
διαχειριστή φύλαγε ένα φάρο στον Πειραιά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

Όπως αναφέρει η εφημερίδα οι κάτοικοι αρχικά παρατήρησαν
ότι στην οδό Φυλής, την Πιπίνου, την Αγίου Μελετίου και την
Αριστοτέλους τα αδέσποτα σκυλιά άρχισαν να εξαφανίζονται...
Κανείς δεν μπόρεσε να φανταστεί τότε τι συνέβαινε. Οι πρώτες
υποψίες ήρθαν όταν εντοπίστηκαν μετανάστες να αρπάζουν τα
κατοικίδια την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους τα έβγαζαν βόλτα.
Λένε μάλιστα ότι επιλέγουν ηλικιωμένα άτομα τα οποία δεν
μπορούν να αντισταθούν, η περιφέρονται έξω από super market και βάζουν στο στόχαστρο τους σκύλους ανθρώπων που
συνηθίζουν να τους δένουν έξω από το κατάστημα την ώρα που
ψωνίζουν. Όπως περιέγραψε μια κάτοικος που δέχθηκε επίθεση
κατάφερε να σώσει το σκύλο της με τη βοήθεια καταστηματαρχών
της περιοχής που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.
Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία που
... σηκώνει τα χέρια ψηλά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τους
αντιμετωπίζει ως γραφικούς...

Ζητά αποζημίωση για
«χαλασμένο» μεγεθυντή πέους!
Ένας άνδρας από το Κεμπέκ ζητά αποζημίωση από εταιρεία
κατασκευής σεξουαλικών βοηθημάτων, επειδή ο μεγεθυντής
πέους που πήρε δεν λειτούργησε… παρότι τον δοκίμασε 500
φορές!

1978 Κέντρο Εκπαίδευσης Κορίνθου. Πήγε Λήμνο στο 285 ΤΕ,έχοντας «φάει»
ήδη 20 μέρες φυλακή. Δυο χρόνια μετά πέρασε και μία εκπαίδευση στο χειρισμό
αντιαρματικών 75-76 χιλιοστών.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ-πρώην ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
Πήρε πτυχίο βοηθού νοσοκόμου κατά τη διάρκεια της θητείας του ο
Ν.Κακλαμάνης που παρουσιάστηκε στο ΠΝ το 1972. Κι όμως έκανε
θητεία σε πλοίο

Ο νεαρός Καναδός ζητά αποζημίωση 762 δολαρίων για ηθική
βλάβη. Όπως είπε αγόρασε το «X4 Extender Deluxe Edition»
επειδή το είδε σε μία διαφήμιση, η οποία υποσχόταν θεαματικά
αποτελέσματα.
Η απόφαση αναμένεται από δικαστήριο του Κεμπέκ.

13 Γνώμη

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Είναι μια γιορτή αφιερωμένη στους τρείς Ιεράρχες. Τη γιορτή διοργάνωσαν τα
σχολεία της παροικίας του Βανκούβερ την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011.
Η γιορτή έγινε στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας μετά την Θεία Λειτουργία.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κ. Π. Κλέτας καλωσόρισε τον Μητροπολίτη
(Τορόντο) Καναδά κ. Σωτήριο, τον Γενικό Πρόξενο
της Ελλάδας στο Βανκούβερ κ. Γιώργο Αϊφαντή, τον
Προξενικό Λιμενάρχη κ. Γεώργιο Αποστόλη, την επίτιμο
Πρόξενο της Κύπρου κα Τασούλα Μπέργκεν,τους
άρχοντες της Μητρόπολης, Γιώγο Τσακούμη, Διονύση
Στασινόπουλο και Γιώργο Χρονόπουλο, τον π. Δημ.
Παρτσάφα, τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, τους
μαθητάς και τους γονείς.
Με τη βοήθεια του π. Δημητρίου Παρτσάφα όλοι μαζί
έψαλαν το Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών.
Η Γιορτή άρχισε με μια σύντομη ομιλία της δασκάλας του Ελληνικού Σχολείου
της Κοινότητας και στη συνέχεια μαθητές και μαθήτριες απ’ όλα τα σχολεία της
παροικίας απήγγειλαν ποιήματα και αποσπάσματα από τη ζωή των Τριών Ιεραρχών.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω και δεξιά ο Μητροπολίτης κ. Σωτήριος με
τον Γενικό Πρόξενο στο Βανκούβερ
κ. Γ. Αϊφαντή, τον Προξενικό Λιμενάρχη,
τον αιδ. Δημήτριο Παρτσάφα, τον Πρόεδρο
της Κοινότητας και τους άρχοντες
της Μητρόπολης Τορόντο Καναδά.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών μια αναμνηστική φωτογραφία
με κυρίες της Φιλοπτώχου από το Τορόντο, και του Βανκούβερ
με τον π. Δημήτριο Παρτσάφα.

14 Γνώμη

JOHN VAILLANT WINS
CANADA’S LARGEST NONFICTION AWARD
VANCOUVER - British Columbia’s National Award for Canadian Non-Fiction Canada’s largest non-fiction prize - was awarded in Vancouver today to
John Vaillant for his book, “The Tiger: A True Story of Vengeance and
Survival”.

Sun

Mon

Tue

“This year’s independent jury panel were asked to consider more than 150
nominated books,” said foundation chair Keith Mitchell. “It was no small
task for the jury to select first a long list, then the finalists, and
ultimately a single award winner from such an impressive field. We truly
appreciate their thoughtful deliberations and judgement.”
The 2011 jury for the B.C. Award consisted of author and columnist Philip
Marchand; author and broadcaster Noah Richler; and Alma Lee, the founding
executive director of The Writers’ Union of Canada and founder of the
Vancouver International Writers and Readers Festival.
The jury cited “The Tiger” as “a chilling adventure ... Vaillant’s
description of the locale and the people who live there brings them to
life,” and as “a page-turner that in the end brings us to understand the
tiger, probably the most intelligent super-predator in the world. Superbly
written and highly enlightening, this is a gripping story about man in
conflict with nature.”
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SFU Hellenic
Studies “A world
without Islam” –
a discussion by
the author
Graeme Fuller
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25
St.Constantine &
Eleni 2nd Annual
Dance Conf.
Feb 25-27

SFUHellenic Studies
hosts film at VIFF

26
Gala Apokriatiko
Glenti – St.
Constantine &
Eleni

27
St.Constantine & Eleni
2nd Annual Dance
Conf.
Feb 25-27

28
730 –Pharos
Lecture HCV
Housing &
Domestic
Economy in
Classical Greece

March 2011
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630pm Evioton
Society
Apokriatiko Dance
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“I congratulate John Vaillant and all of the finalists for their
accomplishments in these nationally-recognized books,” said Premier Gordon
Campbell. “They reflect the breadth and substance of non-fiction writing
by Canadian authors today.”
British Columbia’s National Award for Canadian Non-Fiction, now in its
seventh year, is the only national book prize to originate in B.C., and is
Canada’s largest award for literary non-fiction. The award is presented
annually by the British Columbia Achievement Foundation, an independent
foundation established by the Province in 2003 to celebrate excellence in
the arts, humanities, enterprise and community service.

Thu

1

6pm Messinian
Brotherhood Dinner
Dance (live music)

Vaillant of Vancouver was presented with the $40,000 prize at a ceremony
that also celebrated the other three finalists for this year’s award:
* Stevie Cameron of Toronto for “On the Farm: Robert William Pickton and
the Tragic Story of Vancouver’s Missing Women”.
* James FitzGerald of Toronto for “What Disturbs Our Blood: A Son’s Quest
to Redeem the Past”.
* Charles Foran of Peterborough for “Mordecai: The Life & Times”.
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February 2011

SFU Hellenic
Studies Hosts
Conference on
Cyprus
20

27
Maria Pardalis
Performs at the
Backstage Lounge
Granville Island
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28

29

30

730 – Pharos
Lecture HCV
Women
Ventriloquizing
Woman:
Explorations &
Extensions Of
Classical Myth


 


  



Έλληνας ο γηραιότερος
αστυνομικός της Φλόριδας
ΑΘΗΝΑ- Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Η Αστυνομική Υπηρεσία της Φλόριδας των ΗΠΑ δεν μπορεί να βρει στην ιστορία της άλλον
αστυνομικό, ο οποίος να έχει υπηρετήσει στην ηλικία των 85 ετών! Ο λόγος για τον ομογενή
Λίο Θαλασσίτη, ο οποίος εξακολουθεί να είναι εν ενεργεία υπάλληλος του Αστυνομικού
Σώματος, σύμφωνα με αξιωματούχο της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Φλόριδας.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του ο “Εθνικός Κήρυκας”, ο Λίο Θαλασσίτης μπήκε
στο Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας του Dade το 1956. Μετατέθηκε το 1963 στο Χίαλεχ
(Hiealeah), όπου προβιβάστηκε σε αρχιφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια (54 συνολικά) έχει διδάξει
αυτοάμυνα σε χιλιάδες αστυνομικούς, ενώ έχει εκπαιδεύσει πυγμάχους, όπως τους Έκτορα
“Μάτσο” Καμάτσο (Hector “Macho” Camacho), “Μάρβελους” Μάρβιν Χάγκλερ (Marvelous
Marvin Hagler) και Ρομπέρτο Ντούραν (Roberto Duran).
Ακόμη και σήμερα ο Λίο Θαλασσίτης, ο οποίος ήταν πρωταθλητής σε Πεζοναυτική Λέσχη
Πυγμαχίας το 1940, ξυπνά κάθε πρωί στις 4, προσεύχεται, τρέχει μερικά μίλια, σηκώνει βάρη
και ασκείται στην πάλη. Τρεις φορές την εβδομάδα ταξιδεύει στο Χίαλεχ από το σπίτι του
στο...Παλμ Χάρμπορ (Palm Harbor), μία διαδρομή τριών ωρών, και πηγαίνει στο γυμναστήριο,
όπου γυμνάζει τους αστυνομικούς.
Η μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια τάξη σήμερα είναι “οι αγύμναστοι αστυνομικοί, οι οποίοι
δεν είναι σοβαροί στο θέμα της εκπαίδευσής τους”, σημειώνει ο κ. Θαλασσίτης και προσθέτει
ότι “η διδασκαλία πειθαρχίας μπορεί να σώσει ζωές”.
Ο Λίο Θαλασσίτης προέρχεται από αλιευτική οικογένεια. Ο πατέρας του, έβδομης γενιάς
ιερέας, υπηρέτησε στη δεκαετία του 1940 στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα του Μαϊάμι, ενώ
δίδαξε μαχητικότητα σε επίλεκτες ομάδες Ελλήνων στρατιωτών.
Ο Λίο, δεν μπορούσε να μάθει να γράφει επαρκώς ελληνικά ώστε να γίνει ιερέας, οπότε ο
πατέρας του τού έδωσε δύο μαθήματα ζωής: να βάζει «τον Χριστό πρώτα» από οτιδήποτε άλλο
στη ζωή και κατά δεύτερο λόγο να φροντίζει το σώμα του.
Σε όλη του τη ζωή, ο Λίο προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή του. Αποφεύγει τα λιπαρά φαγητά
κι έχει να πιει σόδα πάνω από εξήντα χρόνια. Αρκείται να τρώει κοτόπουλο και λαχανικά και
πίνει μόνο νερό, τονίζοντας πως “το σώμα μου είναι ναός του Θεού”.

15 Γνώμη

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αγαπητέ κύριε Καρατσίκη
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στις 22.9.2010
παρουσιάστηκε από τον ιστορικό-συγγραφέα Σαράντο Καργάκο,
στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα, το
βιβλίο μου “ARCADIANS-ΑΡΚΑΔΕΣ”. Είναι ένα έργο δίγλωσσο,
γραμμένο στα ελληνικά και στα αγγλικά και αναφέρεται στη λαμπρή
παρουσία των Αρκάδων στον αρχαίο κόσμο και την προσφορά τους
στον παγκόσμιο πολιτισμό. Γενικώτερα το βιβλίο αυτό αναφέρεται
στην καταγωγή των Ελλήνων και την ελληνική ιστορία. Το βιβλίο
αυτό παρουσιάστηκε επίσης στην εφημερίδα “Εθνικός Κήρυξ”
της Νέας Υόρκης στις 6-7 Νοεμβρίου 2010. Επειδή γνωρίζω το

‘MAXIMS OF DEPLHI AND QUOTATIONS OF
THE SEVEN SAGES OF ANCIENT GREECE’.
This is available at:
http://bookfactory.authorsden.com/BookStoreDetails.aspx?BookID=1144&ID=7184abe0-1afd480d-a4e6-10f9cfe0378e
ISBN 978-1-4507-5833-8.
This book provides an insight into the ancient
Greek mind (about 600 B.C.), before the advent of
Socrates, Plato, Aristotle, etc.

Μια Γιαννιώτισα
υποψήφια για το Όσκαρ
κοστουμιών!
ΑΘΗΝΑ-Αντώνης Ανακέφαλος
Η 46χρονη Αρετή Μαρία Ζαφειροπούλου,
γνωστή ως Μαίρη Ζόφρις, διεκδικεί Βραβείο
Όσκαρ για τα κοστούμια της ταινίας των
αδελφών Κόεν «Αληθινό θράσος».
Η

The purpose of this book is to provide the ethical
maxims and quotations (in English) of the seven
sages of ancient Greece (about 600 B.C.) on all aspects of life, in a simple, quick, practical and easyto use guide, to enable, help and support all people
(young, old, men women, etc.) in their potential
efforts to improve their life at all levels: personal,
family, professional, community, etc.
Αρετή Μαρία Ζαφειροπούλου, γνωστή ως
Μαίρη Ζόφρις, διεκδικεί Βραβείο Όσκαρ για
τα κοστούμια της ταινίας των αδελφών Κόεν
«Αληθινό θράσος».
Η Μαίρη Ζόφρις γεννήθηκε στην Φλόριντα
των Ηνωμένων Πολιτειών και κατάγεται
από τα Γιάννενα. Σπούδασε Ιστορία της
Τέχνης,από μικρή είχε ιδιαίτερη αδυναμία
στην ένδυση και εργάστηκε σε κατάστημα
ρούχων που διατηρούσαν οι γονείς της.Η
Ελληνοαμερικανίδα ενδυματολόγος είναι
περιζήτητη στο Χόλιγουντ και έχει φτιάξει
κοστούμια για αρκετές κινηματογραφικές
ταινίες, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους
Αμερικανούς σκηνοθέτες, όπως ο Στίβεν
Σπίλμπεργκ.

ενδιαφέρον σας για την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού, θα
παρακαλούσα να ενημερώσετε τους αναγνώστες της OPINION
για το έργο αυτό αφού επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα μας www.
Karydis-editions.gr . Σας επισυνάπτω και διαφημιστικό φυλλάδιο με
απαραίτητα στοιχεία για την πώληση του βιβλίου.

Πριν λίγες μέρες, πέθανε η αρκαδικής
καταγωγής Θεώνη Βαχλιώτη Όλντριτζ, η οποία
το 1974 είχε λάβει το ΄Όσκαρ για τα κοστούμια
της ταινίας “Ο Μεγάλος Γκάτσμπι”.

Ευχαριστώ
Μαρία Βλασσοπούλου-Καρύδη
Το βιβλίο των 210 σελίδων αναφέρεται στον αρχαίο κόσμο, στη
λαμπρή εικόνα της Αρκαδίας και το Αρκαδικό ιδεώδες που
ενέπνευσαν τους Ρωμαίους αλλά και όλη την ανθρωπότητα στην
αναγέννηση και στους μετέπειτα χρόνους.

MIDWAY
“Homel writes with remarkable grace about the
simplest aspects of life, and the most complicated... Midway is a perceptive and thought-provoking exploration into the life of its protagonist.”
-Quill & Quire
“This is an impressive book that rewards close
reading... No matter where you are in your life
journey, Midway is a fiction that will provide aesthetic and intellectual sustenance and emotional
comfort on the road.” -The Globe and Mail

From the Olive Grove
Mediterranean Cooking with Olive Oil
By Helen Koutalianos and Anastasia Koutalianos
Price: $24.95 CAD $21.95 USD
ISBN-13: 9781551523675
Availability: In Stock. Usually ships in 24 hours.
About this book
The healthful virtues of olive oil, a key component of the Mediterranean diet, have become well-known in recent years; its monounsaturated fats and antioxidants are beneficial in preventing
heart disease by controlling LDL (“bad”) cholesterol levels while
simultaneously raising HDL (“good”) cholesterol levels.

Helen Koutalianos has preached the gospel of olive
oil and its benefits for years; at the same time,
consumers across North America have become
more sophisticated and appreciative of flavorful,
boutique olive oils that are not mass produced. In
this charming, intimate cookbook, Helen and her
daughter Anastasia have collected 150 delectable,
Mediterranean-inspired recipes (Greek and beyond), many of which have been passed along from
Helen’s mother and grandmother, in which olive
oil is a central ingredient; these include Olive Oil
Poached Lamb, Quail with Olives, Turkish Kebab
with Garlic, Shrimp and Feta Casserole, Octopus in
Wine Sauce, Seared Scallop and Prawn Gazpacho,
Artichokes with Lemon, and Kolokethakia Yemista
(Stuffed Zucchinis with Lemon Egg Sauce).
The book also takes readers through the artisan olive
oil-making process, from cultivating and processing
the fruit to the production of the oil itself. Complemented with full-color photographs of recipes, From
the Olive Grove will seduce and inspire readers to
create their own delicious, heart-healthy meals at
home.

Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κυκλοφόρησε μετά από αρκετή
καθυστέρηση ο Ελληνικός
Τηλεφωνικός Κατάλογος που εκδίδει
το Ελληνο-καναδικό Κογκρέσσο της
Βρετανικής Κολομβίας και μπορείτε
να προμηθευτείται από τις Ελληνικές
Κοινότητες και Ελληνικά εμπορικά
καταστήματα.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλές ανακρίβειες
αλλά όπως μας πληροφόρησε ένας από
τους αντιπροσώπους λόγω της μεγάλης
καθυστέρησης έπρεπε να εκδοθεί και
στο μέλλον θα δοθεί η ευκαιρία να
διορθώσουν τις διευθύσεις και τον
αριθμό τηλεφώνου.

16 Γνώμη

Τέλος στη Φαλάκρα;O Έλληνας
ερευνητής Dr George Cotsarelis
ξύπνησε τα γονίδια που γεννούν
τρίχες

Let’s examine the source of my most
recent “negative experience” with the
Vancouver Office of the Consulate
General of Greece.

Η νέα αυτή ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος της επιθεώρησης
«Νature», είναι πιθανό να οδηγήσει σε μελλοντική ριζική θεραπεία για
τη φαλάκρα και βέβαια να αποδειχθεί μια νέα φλέβα χρυσού για τους
ανθρώπους που θα την αναπτύξουν.

There are many things that we,
as the public tolerate and accept
as norm when dealing with junior level and work entry staff. A
good example is the tolerance for
error and minimal customer service expectation that one might
have in dealing with a 16 year
old employee at a pizza shop, or
a day laborer you might hire to
dig a hole for you. Without disrespecting each of these people,
an expectation for them to perform to excellence would be unfair and unreasonable, although a
pleasant surprise is defiantly welcomed when you do see someone
strive to do better, regardless of
their occupation.

Είναι μάλιστα πιθανό κάτι τέτοιο να μην αργήσει πολύ. Οπως ανέφερε
ο δρ Κωτσαρέλης Dr George Cotsarelis στο «Βήμα», η ανακάλυψή του
βρίσκεται ήδη σε στάδιο προκλινικών δοκιμών (διεξάγονται από την
εταιρεία Follica Ιnc., της οποίας ο έλληνας καθηγητής είναι συνιδρυτής)
και αν όλα πάνε καλά οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους αναμένεται να
ξεκινήσουν σε ένα έτος.
Τι επέτυχαν όμως οι ερευνητές; «Ξύπνησαν» ορισμένα γονίδια τα οποία
είναι ενεργά μόνο στο αναπτυσσόμενο έμβρυο και με τον τρόπο αυτόν
ενεργοποίησαν τα κύτταρα του δέρματος ώστε να αναπτύξουν νέους
θυλάκους των τριχών- δίνοντας έτσι υπόσχεση ότι κάποια ημέρα ένα
κρανίο... «καθρέφτης» μπορεί να διαθέτει ξανά πλούσια κώμη.
Ο κ. Κωτσαρέλης εξήγησε στο «Βήμα» ότι εδώ και 50 χρόνια υπήρχαν
κάποια άρθρα και κάποιες αναφορές σχετικά με αναγέννηση θυλάκων
των τριχών σε ζώαμάλιστα ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από
δεκαετίες ανέφερε αναγέννηση θυλάκων στους ανθρώπους. Ωστόσο η
συγκεκριμένη ιδέα εγκαταλείφθηκε έκτοτε και οι επιστήμονες πίστευαν
ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να συμβεί στην ενήλικη ζωή. Ο ίδιος και
οι συνεργάτες του έφθασαν σε αυτή την ανακάλυψη, η οποία ουσιαστικώς
επιβεβαιώνει τις απόψεις που είχαν εκφραστεί πριν από μισόν αιώνα,
κατά τύχη - πολύ συχνό φαινόμενο στον τομέα της ιατρικής έρευνας.
«Μελετούσαμε σε ποντίκια τη διαδικασία της επούλωσης τραυμάτων και
συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο τα βλαστικά κύτταρα των θυλάκων
των τριχών συνεισφέρουν σε αυτήν. Παρατηρήσαμε όμως ότι κατά τη
διάρκεια της επούλωσης στα πειραματόζωα εμφανιζόταν και τριχοφυΐα
στην περιοχή». Εχοντας στα χέρια τους τα νέα «όπλα» της επιστήμηςαυτά που δεν διέθεταν οι ερευνητές πριν από 50 χρόνια για να αποδείξουν
την υπόθεσή τους- οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας
χρησιμοποίησαν μοριακούς δείκτες προκειμένου να αποκαλύψουν τη
«ρίζα» αυτής της ανατρεπτικής αποκάλυψης. Είδαν ότι η επούλωση του
τραύματος επιτρέπει στο δέρμα να επανέλθει σε μια εμβρυϊκή κατάσταση
ώστε να γίνει δεκτικό στη δράση κάποιων πρωτεϊνών, γνωστών ως wnt, οι
οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των θυλάκων των τριχών
στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Συγκεκριμένα η επούλωση ενεργοποιεί
το γονίδιο wntκάτι που δεν περίμεναν οι ειδικοί ότι θα συνέβαινε σε
ενηλίκους- δίνοντας σήμα στα βλαστικά κύτταρα του δέρματος να
«τρέξουν» στην περιοχή και να δημιουργήσουν νέους θυλάκους.

Οταν μάλιστα οι ερευνητές αύξησαν την ποσότητα των συγκεκριμένων
πρωτεϊνών είδαν ότι διπλασιάστηκε ο αριθμός των παραγόμενων
θυλάκων, ενώ αντιθέτως όταν μπλοκαρίστηκε η δράση τους, τότε
σταμάτησε και η δημιουργία νέων θυλάκων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί
ότι ανοίγει ένα νέο «παράθυρο» φαρμακευτικής έρευνας για τους ειδικούς
με στόχο την ανάπτυξη φαρμάκων τα οποία θα επηρεάζουν την παραγωγή
των πρωτεϊνών wnt. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι η
λύση για τη φαλάκρα θα ήταν ο «αυτοτραυματισμός» της κεφαλής ώστε
μαζί με την επούλωση του τραύματος να εμφανίζεται ξανά τριχοφυΐα. Ο
δρ Κωτσαρέλης αποθαρρύνει όμως όσους θα σκέφτονταν κάτι τέτοιο,
τονίζοντας ότι δεν θα είχε σημαντική επίδραση στην αντιμετώπιση της
ανδρογενετικής αλωπεκίας. «Χρειάζεται να βρούμε άλλον τρόπο για τη
δημιουργία μεγάλων,νέων θυλάκων τριχών.Πάντως ένας παράγοντας
που θα προάγει την παραγωγή των wnt φαίνεται να αποτελεί σημαντικό
υποψήφιο». Ενθαρρυντικές δοκιμές
Ο απώτερος στόχος είναι βέβαια η έρευνα του Κωτσαρέλη και της
ομάδας του να οδηγήσει στην πράξη σε μια θεραπεία για τη φαλάκρα.
Οπως ανέφερε στο «Βήμα» ο συνεργάτης του έλληνα καθηγητή, Ντέιβιντ
Στάινμπεργκ , υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Follica, οι προκλινικές
δοκιμές που αφορούν αυτή τη στιγμή διαφορετικά είδη ζώων είναι άκρως
ενθαρρυντικές. «Σκοπός μας είναι όλη αυτή η μελέτη να δώσει ένα
εμπορικά βιώσιμο προϊόν, μια θεραπεία. Σχεδιάζουμε να περάσουμε στις
δοκιμές σε ανθρώπους σε έναν χρόνο». Και ο Στάινμπεργκ σημείωσε ότι
η μελέτη του Κωτσαρέλη ανοίγει τον δρόμο για την εκμετάλλευση ενός
«εμβρυϊκού μονοπατιού στους ενηλίκους». Αξίζει πάντως να σημειωθεί
ότι οι πιθανές εφαρμογές της νέας μελέτης είναι πιθανό να αφορούν
και άλλες καταστάσεις πέραν της φαλάκρας, στις οποίες εμφανίζεται
διαταραχή των θυλάκων του δέρματος, όπως είναι η ακμή, ασθένειες του
δέρματος στο κρανίο, καθώς και η υπέρμετρη τριχοφυΐα.

What of professionals though?
We expect our bank manager,
broker, accountant and “owner”
of that pizza shop to aspire for a
higher standard. Yet if we expect
high standards from the professionals mentioned herein, then
why is it that we’ve accepted a
lower level of service and expectations from our very own Greek
Consulate’s Office?
It’s been just a little over two
weeks now and our family has
just concluded a little Odyssey
with the Greek Customs Agency,
compliments of Vancouver’s Office of the Consulate General of
Greece.
You see my In-laws went to
Greece for a few months. After
the second month, they decide to
extent their trip by three more.
An issue developed when they
need to have prescription medication sent to last them the duration of the extended trip. They
did their due diligence and called
their Vancouver doctor have a
prescription filled and then they
call my wife and asked... “Can
you please pick up the medication and find out from the Consulate Office what you have to do
to send it to us”.
My wife makes a very critical
error. She’s silly. She believes
that the Office of the Consulate
Generals of Greece is here to
help. She relies on their word.
So when she calls the dreaded
(604) 681-1381 at the hours of
their convenience, she in turn is
thinking that she is making her
life easy.
I’ll forgo complaining about the
bizarre hours of operation policies.
I’ll forgo complaining about the
dry phone answering mannerisms.
I’ll just get to the question which is;
“My parents are in Greece and
we have to send them their prescriptions pills. What and how
should we do this?”
The person on the phone from
the Consulates Office suggests
that the way “they” do it - is
just put everything in a box, go
to UPS or FedEx and send the
pills.
So she follows their suggestion.

Had the professional who answered my wife’s query, taken
the time to research the matter,
they would have realized that
the correct answer is far from
what they recommended she do.
The correct answer takes a lit
bit of work for their office to attain, BUT it takes a lot of work
or someone outside their office
(such as my Wife) to gather.
First, for the Greek Consulate
Office to attain the right answer
means that they have to care.
Second for the Greek Consulate Office to attain the right answer means they must do some
due diligence in researching and
sending out an e-mail or phoning
the Greek Customs Authority.
Third for the Greek Consulate
Office to attain the right answer
means that they must look at
servicing the needs of the Greek
people here instead of looking to
simplify their work-load.
My proof of this offices inadequacy lays in the seizure of the
medication by Greek Customs
Officials as well as the penalty
and holding fees incurred. Not
to mention the two week delay of
this medication in reaching my
in-laws.
Now I understand that we’ve accepted the usual “bureaucratic”
and “self-indulgent” attitude
from the people who hold public sector service positions in
Greece, but the right mindset
might conclude that sending a
group of people abroad, to represent your government, your laws,
and your system in a foreign
country - might require people
of high quality in attitude, expectations and professionalism.
I charge that this is certainly not
the observed case here.
It’s apparent that real problem
exists with the functionality of
this Office and the attitude of the
people who work there. Directing a letter to the Greek Embassy
is futile for it achieves the same
results as complaining to the
Consul General in person. They
misunderstand the complaint
as a personal attack and then
bombard you with a plethora of
comments ranging from “We
deal with many people and few
mistakes happen”, or the classic
“You did not explain the matter
correctly Mr. Nikolaou”.
I know am not alone in my disappointment. The complaints
against this Office pre-date my

interaction with it. I believe that
complaints were, and have been,
accepted as a norm by the Greeks
living here. We have just become
accustomed to being belittled and
at the mercy of this Office. Every
few years a new Consul arrives.
He or She announces the typical
“change is coming” diatribe. He
or She is quick to point out how
it’s true that they do successfully
serve many here. But, what they
are always ignorant of, may it be
selectively ignorant or genuinely
ignorant, is that they fail as a representation of what a Greek Professional office might truly be.
I suggest that they reflect and
take this opportunity of being
abroad (from Greece) to learn
what customer service, transparency, and accountability means.
Use this opportunity to consult
with professionals outside their
closed bureaucratic and static environment to strive for no complaints, as opposed to accepting
that complaint will eventually
happen. This Office has at its disposal hundreds of Greek Owned
businesses and business people
in this city who can help them
with their customer service problems, people skills and administration needs. There is no need to
maintain the typical and at times
embarrassing Greek Civil worker
attitude and mentality.
I’ll cite you some examples of
“Greek” owned businesses that
rely on good customer service.
There’s Omega Travel Services,
Minerva’s Mediterranean Deli,
Bill’s Glass, Stavros Body Shop
and the dozens of successful
Greek Restaurateurs who understand the value of not offending
and misdirecting customers /
clients. All my examples above
have that one thing in common
that at times escapes the Office of
the Consulate General of Greece.
That common denominator is
that they go above and beyond
what you would normally expect from them as businesses and
businesspeople. They all take the
time to gather the right information for you so you leave their
establishments content and that
they were looking after you.
In closing I offer this advice to
the Greek Consulate Office. The
mere fact that this editorial was
printed means that it’s possibly
representative of more than just
my opinion. The office can rebut with denial and defense but
where the focus should be is in
aspiring for higher standards
where complaints NEVER reach
this point, valid or not. You need
to project professionalism above
and beyond what is customary
within Greece.
Now, I’d be very surprised if I
received an apology from the
Greek Consulates Office. If they
want to relay one, they can use
the number bellow. You see, I
want to lead by example. So in
an effort of wanting to go above
and beyond what my responsibilities are, strive to serve my Greek
Community better- anyone wanting to log additional complaints
against this office can also call
this number bellow – I’ve been
inspired to take on a new hobby.
Kostas Nikolaou
(604) 649-2425
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Του συνεργάτη μας ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Γκρινιάζει πάλι η Τρόικα

● Πιέσεις για ταχύτερες αλλαγές στις ΔΕΚΟ και τα κλειστά
επαγγέλματα, ώστε να δοθεί η νέα δόση του δανείου
Του συνεργάτη μας ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2011		
Σκληρό παζάρι για το ύψος των επιπλέον μέτρων που θα χρειαστούν,
αλλά και τις «μεταρρυθμίσεις» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην
Αθήνα, μεταξύ των στελεχών της Τρόικας και της ελληνικής
κυβέρνησης. Θα κορυφωθεί την προσεχή Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου με
την κάθοδο της ηγεσίας των επιτηρητών, με στόχο να ολοκληρωθεί
η αξιολόγηση της Ελλάδος –εκτός απροόπτου– την Παρασκευή 17
Φεβρουαρίου.
• Το μπρα-ντε-φερ μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας επικεντρώθηκε
τις πρώτες ημέρες στην απόδοση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τρόικα φοβάται μεγαλύτερη ύφεση
(από 4,2% το 2010 και 3% εφέτος), χαμηλότερη απόδοση των μέτρων
πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά και εκτροχιασμό δαπανών, ειδικά
στο ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
• Η ελληνική πλευρά επιχειρεί να πείσει ότι δεν θα χρειαστούν
άλλα μέτρα. Αν αποτύχει, έρχονται πρόσθετοι φόροι και περικοπές
το 2011 και «φουσκώνει» το πακέτο των 12,77 δις Ευρώ που θα
οριστικοποιηθεί τον Απρίλιο και θα εφαρμοστεί την τριετία 20122014.
• Θεωρείται η πιο κρίσιμη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας,
αφού απ’ αυτή θα κριθούν οι όροι της επιμήκυνσης του χρόνου
αποπληρωμής του δανείου, αλλά και η εκταμίευση της δόσης των 15
δις ευρώ.
• Ο έλεγχος της Τρόικας ξεκίνησε την Πέμπτη 27/1 από το κατά
πόσο κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση να περιορίσει το έλλειμμα
από τα 36,15 δις ευρώ το 2009, στα 22,33 δις ευρώ τρο 2010. Οι
«επιτηρητές» εξέφρασαν επιφυλάξεις κυρίως λόγω των άγνωστων
ακόμη ληξιπρόθεσμων οφειλών (δεν έχουν δώσει στοιχεία οι μισοί
από τους 1.600 φορείς του Δημοσίου). Η ελληνικ΄πλευρά επιχείρησε
να τους πείσει με βάση ταμειακά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
ότι όλα είναι ελεγχόμενα. Όπως λένε αρμόδιοι, παράγοντες, κέρδισε
απλώς πίστωση χρόνου.
• Πλέον, εξετάζεται το 2011. τα μέτρα δηλαδή με τα οποία το
έλλειμμα θα περιορισθεί στα 16,77 δις ευρώ, πολλά εκ των οποίων
αμφισβητούνται ως προς την απόδοσή τους. Πέρα από τα φορολογικά
έσοδα, αμφιβολίες εκφράζονται για τις παρεμβάσεις στις Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που καθυστερούν (επέκταση των
μισθολογικών περικοπών σε όλες τις εταιρείες που ελέγχει το Δημόσιο,
νέα επιχειρησιακά σχέδια), αλλά και στο «λουκέτο» πολλών φορέων.
• Παράλληλα, ελέγχονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις:
ασφαλιστικό, εργασιακά, κλειστά επαγγέλματα, απελευθέρωση
τουρισμού, λιανεμπορίου και αποκρατικοποιήσεις.
• Ως προς το που θα βρεθούν τα 12,77 δις ευρώ της τριετίας 20122014, η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να προέλθουν κατά τα δύο
τρίτα από τις δαπάνες και να κατανέμεται χρονικά προς τα... πίσω
(2,8 δις ευρώ το 2012 και από 5 δις ευρώ τα επόμενα έτη). Η ελληνική
κυβέρνηση ζητάει από την τρόικα, στο κείμενο του Μνημονίου να μη
γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. αύξηση φόρων ή περικοπή
αποδοχών και επιδομάτων), ώστε να μπορέσει να «περάσει» όλα τα
μέτρα από κοινωνικό διάλογο. Είναι αμφίβολο όμως, λένε αρμόδια
στελέχη, αν κάτι τέτοιο θα γίνει αποδεκτό.
Φ.Χ.

Διαλύοντας το Υπουργείο Εξωτερικών
● Το Μνημόνιο «σκοτώνει» τη
διπλωματία.
Υπολειτουργούν
Πρεσβείες και Προξενεία
ελλείψει χρημάτων
Του συνεργάτη μας
ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2011
Ένας πρέσβης πληρώνει από την
τσέπη του το πετρέλαιο θέρμανσης
της Πρεσβείας, άλλος την κυρία
που καθαρίζει και τη βενζίνη
του υπηρεσιακού αυτοκινήτου,
κάποιοι δανείζουν τους νεότους
συναδέλφους τους για να βγάλουν
το μήνα. Απίθανα πράγματα
συμβαίνουν
στις
ελληνικές
διπλωματικές αρχές σε ολόκληρο

τον κόσμο, καθώς –εξαιτίας ή με
πρόσχημα τη λειτουργία της ενιαίας
αρχής πληρωμών– όσοι υπάλληλοι
υπηρετούν στο εξωτερικό, αντί για
το τέλος Ιανουαρίου θα πληρωθούν
στο τέλος Φεβρουαρίου (και
βλέπουμε...), ενώ δεν έχουν λάβει
έξοδα λειτουργικών δαπανών.
Οι αρμόδιοι του υπουργείου
Εξωτερικών
επικαλούνται
γραφειοκρατικά
προβλήματα
και συνιστούν υπομονή μέχρι
να λειτουργήσει το καινούριο
σύστημα. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη
αναστάτωση στο εσωτερικό της
διπλωματικής υπηρεσίας, καθώς το
αλαλούμ αυτό έρχεται ως συνέχεια
της περικοπής του προϋπολογισμού
του υπουργείου και μέτρων σκληρής

λιτότητας.
Πλήρωνε και μη ερεύνα...
Διπλωμάτης με τέσσερα χρόνια στην
υπηρεσία, κλήθηκε να καταβάλει
10.000 ευρώ έξοδα μεταφοράς και
εγκατάστασης για να μετατεθεί
σε πρεσβεία αφρικανικής χώρας.
Συνάδελφός του, βρίσκεται στην
Αθήνα, αναμένοντας τα εισιτήρια
που θα του επιτρέψουν να περάσει
τον Ατλαντινό, ενώ η οικοσκευή
του έχει ήδη φτάσει στον προορισμό
της. Περίπου 50 υπάλληλοι του
υπουργείου Εξωτερικών είναι υπό
μετάθεση και δεν υπάρχουν λεφτά
για να ταξιδέψουν και να αναλάβουν
καθήκοντα.
Επειδή
αρνούνται
να μεταβούν ιδίοις εξόδοις, οι
μεταθέσεις αναβάλλονται για το
Μάρτιο, οπότε πιθανολογείται ότι θα
υπάρχουν λεφτά.
Παρόλο που η οδηγία της ηγεσίας
του
υπουργείου
Εξωτερικών
είναι να δοθεί έμφαση στη
δημόσια
διπλωματία,
κανείς
δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι
ποσά θα διατεθούν στις αρχές
εξωτερικού για έξοδα παράστασης.
Δεδομένης της περικοπής που
έχει ήδη συντελεστεί σε μισθούς
αποζημίωσης, τα πράγματα είναι
πολύ δύσκολα, σχεδόν ασφυκτικά,
για κοινωνικές επαφές. Δεν είναι
λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι αν
μειωθεί έστω και λίγο παραπάνω
η αποζημίωση εξωτερικού, κάποια
πόστα θα είναι απαγορευτικά για
αυτοσυντηρούμενους διπλωμάτες
και
μόνο
παιδιά
πλούσιων
οικογενειών θα μπορούν να
ενταχθούν
στη
διπλωματική
υπηρεσία, όπως συνέβαινε στις
αρχές του περασμένου αιώνα.
Ο προϋπολογισμός του υπουργείου
Εξωτερικών (που είναι το δεύτερο
λιγότερο δαπανηρό υπουργείο της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης)
μειώθηκε από πέρυσι κατά 22%
και κινείται στα 330 εκατομμύρια
ευρώ. Δεν
υπάρχει
κανένας
κοινοβουλευτικός
έλεγχος
στα
απόρρητα κονδύλια, όπως συμβαίνει
στη Γερμανία, στη Δανία και αλλού.
Πολύ περισσότερο, δεν υπάρχει
εθνικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και
αξιοποίησης αρχών του εξωτερικού
(πρεσβείες, προξενεία, ΕΟΤ, γραφεία
Τύπου, πολιτιστικοί φορείς και
ομογενειακά κέντρα). Προτάσεις για
λιτότητα με αξιοπρέπεια που κατά
καιρούς έχουν κατατεθεί από την
Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων,
παραμένουν αναξιοποίητες.
Στην προ ημερησίας διατάξεως
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή
για την εξωτερική πολιτική όλοι
μα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί
εξέφρασαν την έγνοια τους για
τους Έλληνες διπλωμάτες. Ο ίδιος
ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης
Δρούτσας,
απαντώντας
στις
αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για
περιθωριοποίηση της διπλωματικής
υπηρεσίας,
εξέφρασε
την
εμπιστοσύνη και το σεβασμό του
στα μέλη της. Στην πράξη, όμως,
αυτό που αποδεικνύεται, είναι ότι
οι διπλωμάτες αντιμετωπίζονται ως
βαρίδια πολυτελείας και βιώνουν μια
επαγγελματική καθημερινότητα με
δυσκολίες, στα όρια της προσβολής
της αξιοπρέπειάς τους.
Φ.Χ.

Θύμα της λιτότητας και
οι Μεσογειακοί Αγώνες
Ως επιβεβαίωση ενός προαναγγελθέντος θανάτου ακούστηκε η
είδηση της αφαίρεσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, που θα
διεξαγόταν σε Βόλο και Λάρισα από την αρμόδια Διεθνή Επιτροπή.
Οι διαρκείς καθυστερήσεις και η συνεχής αναβλητικότητα από
ελληνικής πλευράς, παρουσιάζεται ως αιτία της απόφασης, ενώ
κομβικό σημείο αποτέλεσε το Μεσογειακό Χωριό των αθλητών,
που λόγω οικονομικής αδυναμίας κατασκευής του, αντιπροτάθηκε
ως λύση η φιλοξενία να γίνει σε ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια.
Κυβερνητικές πηγές –σχολιάζοντας την εξέλιξη– επικαλούνταν
το υπέρογκο κόστος πραγματοποίησης των Αγώνων και
επέρριπταν ευθύνες στη Διεθνή Επιτροπή λέγοντας ότι «είχε άλλες
προτεραιότητες και προτίμησε τις φιέστες».
Οι Μεσογειακοί Αγώνες –ίσως δίκαια– είχαν πολλούς επικριτές,
όμως δεν έπρεπε να χαθούν, καθώς πέρα από σοβαρό πλήγμα
για την αξιοπιστία της Ελλάδος διεθνώς, θα άνοιγαν σοβαρές
προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλίας.
Φ. Χαρ.

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε
φραστικά στον Κ.Σημίτη
Ομάδα 50 νεαρών αντιεξουσιαστών επιχείρησε να προπηλακίσει
τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, επί της οδού Σόλωνος
της Αθήνας, όπως μετέδωσε
η Κρατική Τηλεόραση.
Ο πρώην πρωθυπουργός,
έγινε
αντιληπτός
από
ομάδα
νεαρών
που
πραγματοποιούσε
α φ ι σ ο κ ό λ λ η σ η
συμπαράστασης
στην
27χρονη
Γερμανίδα
καθηγήτρια Μέγερ,που είχε
συλληφθεί πρόσφατα, από την Αντιτρομοκρατική, με τους τέσσερις
νεαρούς κατηγορουμένους για συμμετοχή στη «Συνωμοσία
Πυρήνων της Φωτιάς». Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλησε να
δώσει συνέχεια στο συμβάν, το δε περιβάλλον του χαρακτήρισε το
επεισόδιο «άνευ ιδιαίτερης σημασίας».

Γαλάζιο βραχυκύκλωμα για
την κατάργηση του ασύλου
Μπέρδεψαν τα πόδια τους στη Νέα Δημοκρατία για το άσυλο.
Αλλιώς τα είπε ο Πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς, αλλιώς ο τομεάρχης
Άρης Σπηλιωτόπουλος, στη μέση μπήκε ο Ανδρέας Λυκουρέντζος
και μετά διαγκωνίζονταν με τον Γιώργο Καρατζαφέρη για το
ποιός θα καταθέσει πρώτος στη Βουλή νομοθετική πρόταση
για την κατάργηση του ασύλου. Σε κάθε περίπτωση, ένα θέμα
προνομιακό για το δεξιό ακροατήριο, η κατάργηση του ασύλου,
κατέληξε μπούμερανγκ για την αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλο
που ο νόμος υπάρχει και δεν εφαρμόζεται, οπότε όλη αυτή η
αντάρα για την κατάργηση του ασύλου απευθύνεται κυρίως στο
θυμικό και όχι στη λογική του Έλληνα.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1-Το Σάββατο το μεσημέρι (ώρα 12:00)
5 Φεβρουαρίου 2011 στη μικρή αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας 4500 Arbutus St. Είναι το γεύμα για τα
μέλη της Φιλοπτώχου (Membership Lunch).
2-Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2007 και ώρα 7:30 μ.μ.
στη μικρή αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας 4500
Arbutus St., θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση,
(General Meeting).
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Έτσι λειτουργούν οι Δημοκρατίες
στην Βρετανία. Πάνε ...φυλακή !!!
Αθήνα Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ
Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επιβλήθηκε στον πρώην βουλευτή
των Εργατικών, Ντέιβιντ Τσέιτορ, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος
για την κατηγορία της ψευδούς λογιστικής δήλωσης.
Ο κ. Τσέιτορ είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των αμφιλεγόμενων
βουλευτικών δαπανών που αποκαλύφθηκε πριν από ενάμισι
χρόνο. Όπως ομολόγησε, έλαβεαποζημίωση περίπου 20 χιλιάδων
λιρών για έξοδα που κατά παράβαση των κανονισμών χρέωσε
στους φορολογούμενους.
Μεταξύ άλλων ο κ. Τσέιτορ
έλαβε περίπου 12.000 λίρες
για ενοίκιο που δήλωσε ότι
πλήρωνε για κατοικία στο
Γουέστμινστερ, η οποία
όμως ήταν ιδιοκτησίας του.
Επίσης χρέωσε τους πολίτες
με 5.000 λίρες για ενοίκιο
κατοικίας στην περιφέρειά
του, η οποία ανήκε στη
μητέρα του. Πρόκειται για
τον πρώτο πολιτικό που καταδικάζεται για αντίστοιχο σκάνδαλο.
Το σκάνδαλο αποκάλυψε πως εκατοντάδες βουλευτές δήλωναν
ως έξοδα και λάμβαναν αποζημίωση για κάθε πιθανή και
απίθανη δαπάνη, από το βάψιμο ενός σπιτιού έως την ενοικίαση
πορνογραφικών ταινιών.
Συνολικά, από 392 πρώην και νυν βουλευτές ζητήθηκε να
επιστρέψουν το ποσό των 1,12 εκατομμυρίου λιρών.
Ο Τσέιτορ ήταν μέλος στη Βουλή των Κοινοτήτων από το 1997
έως το 2010. Διεγράφη από το κόμμα των Εργατικών το 2009 και
παραιτήθηκε από βουλευτής πριν τις εκλογές του περασμένου
Μαϊου.

Νέοι κανονισμοί για τον
δανεισμό στον Καναδά
Μετά από προειδοποίηση
της Κεντρικής Τράπεζας του
Καναδά πως το εγχώριο χρέος
βρίσκεται σε ύψος ρεκόρ, ο
υπουργός οικονομίας Τζίμ
Φλάερτι
ανα-κοίνωσε...
νέους κανονισμούς για τη
δανειοδότηση, προκειμένου να
προστατεύσει τη σταθερότητα
της οικονομίας. Αυτοί προβλέπουν ότι:

μειωθεί από 90 τοις εκατό στο 85
τοις εκατό της αξίας των σπιτιών
τους.
- Η κυβέρνηση θα αποσύρει την
ασφαλιστική της υποστήριξη της
στα δάνεια βασισμένα στην αξία
των κατοικιών.

- Η περίοδος απόσβεσης των
δανείων θα μειωθεί από τα 35
έτη στα 30.

Το χρέος των Καναδικών
νοικοκυριών βρίσκεται στο 1,4
τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ
οι καθυστερήσεις των δόσεων
υποθήκης έχουν αυξηθεί κατά
50%.

- Το μέγιστο ποσό που θα
μπορούν
να
δανειστούν
οι
Καναδοί
για
να
αναχρηματοδοτήσουν
τα
στεγαστικά τους δάνεια θα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
προειδοποιεί πως το χρέος των
νοικοκυριών είναι ο υπ’ αριθμόν
ένα κίνδυνος γιά την Καναδική
οικονομία.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ένα ποντιακό μουστάκι που σώζει ζωές!...
Πόσο αξίζει ένα… ποντιακό μουστάκι; Τουλάχιστον 30 χιλιάδες
δολάρια αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σώζει ζωές.
Το μουστάκι του ομογενούς
Γιάννη Ευκαρπίδη από την
Καμπέρα, που τυγχάνει και
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ποντιακών
Σωματείων
Αυστραλίας, απέφερε 30
χιλιάδες δολάρια, σε μια
προσπάθεια που στόχο έχει
την
καταπολέμηση
του
καρκίνου του προστάτη.
Ας
πάρουμε
όμως
τα
πράγματα από την αρχή:
Κάθε χρόνο στην Αυστραλία,
κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, χιλιάδες άνδρες της χώρας με στόχο την συλλογή χρημάτων για
το “Μovember Foundation” που χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα για την καταπολέμηση του
καρκίνου του προστάτη αλλά και της αντιμετώπισης της κατάθλιψης στον ανδρικό πληθυσμό της
χώρας, ‘καλλιεργούν’ μουστάκια και φέτος σε αυτή την προσπάθεια έλαβαν μέρος πολλοί ομογενείς.
Για τον Γιάννη Ευκαρπίδη φέτος ήταν η τέταρτη χρονιά που συμμετείχε και όπως δήλωσε, κάθε χρονιά
έσπαγε και ένα νέο ρεκόρ.
Την πρώτη φορά που έλαβε μέρος ο Γιάννης και η παρέα του κατάφεραν να μαζέψουν περίπου
$10.000, τερματίζοντας σε παναυστραλιανό επίπεδο στη 12η θέση, τη δεύτερη χρονιά συμμετοχής
του το ποσό αυξήθηκε στις $13.000 περίπου και η θέση που έλαβε αυτός και η ομάδα του ήταν η 8η
σε ολόκληρη την Αυστραλία. Η οικονομική κρίση, εκτός όλων των άλλων, χτύπησε και το θεσμό
«Movember» πέρυσι, αλλά ο Γιάννης κατάφερε να αποφέρει στο θεσμό περίπου $11.000 Φέτος όμως
νιώθει περήφανος που μερικές τρίχες και πολλή προσπάθεια απέφεραν πολύ καλά αποτελέσματα και
τερμάτισε στην 4η θέση.
Ο Ευκαρπίδης δεν είναι ο μόνος ομογενής που τρέφει μουστάκι για ένα μήνα με στόχο τη συγκέντρωση
χρημάτων. Οι ομογενείς είναι πολλοί και όλοι μαζί φέτος συγκέντρωσαν πολλές δεκάδες χιλιάδες
δολάρια. Ανάμεσά τους ο Κρίστιαν Γεωργίου (15.000), ο Κυριάκος Γολουζίδης (10.000).
Ο θεσμός «Movember», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται αυτή η φιλανθρωπική εκστρατεία, ξεκίνησε
πριν από κάμποσα χρόνια στην Αυστραλία με μία παρέα 30 φίλων και με στόχο την αφύπνιση της
κοινής γνώμης σε θέματα υγείας που αφορούν στον ανδρικό πληθυσμό. Από τότε μέχρι σήμερα ο
θεσμός προσελκύει πάνω από 120.000 άνδρες ετησίως, που συμμετέχουν αφήνοντας μουστάκι κατά
το μήνα Νοέμβριο για να μαζέψουν χρήματα.
Πέρυσι, πάνω από 128.000 Αυστραλοί συμμετείχαν στη φιλανθρωπική εκστρατεία του... μουστακιού,
μαζεύοντας $21 εκατ. Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε χρόνο 3.300 άνδρες χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο
του προστάτη, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ο ένας στους έξι ενήλικες άνδρες θα περάσει
από το σκοτεινό κόσμο της κατάθλιψης κάποια στιγμή στη ζωή του. Ο Γιάννης Ευκαρπίδης όχι μόνο
‘έθρεψε’ μουστάκι (μόνο κατά το μήνα Νοέμβριο) αλλά έλαβε μέρος και σε πολλές εκδηλώσεις (όπως
και χιλιάδες άλλοι Αυστραλοί), προκειμένου να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την αντιμετώπιση
της κατάθλιψης και του καρκίνου του προστάτη.
Iδιαίτερος μήνας ο Ιανουάριος
του 2011 με τις 5 Δευτέρες ,τα 5
Σάββατα και τις 5 Κυριακές
O Ιανουάριος 2011 ήταν ένας μήνας με ιδιαιτερότητα
είχε από ΠΕΝΤΕ (5) Σάββατα Κυριακές και Δευτέρες
γεγονός σπάνιο αφού επαναλαμβάνεται κάθε 834
χρόνια και φέρει την ονομασία “σάκοι χρημάτων”.
Για να το προεκτείνουμε, ο μήνας, θα αφήσει 5 ευρώ
στις τσέπες λόγο εκπτώσεων, θα φέρει 5 επιτηρητές
για την τέταρτη δόση του δανείου, θα κλείσει 5
επιπλέον επιχειρήσεις και θα προκαλέσει και 5%
αυξήσεις στα αγαθά μας.

Έκοψαν το
παπουτσόδεντρο
της Νεβάδας!
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος

Ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα καθ ʽοδόν προς
τη Νεβάδα, το παλιό «παπουτσόδεντρο», κοντά στο Middlegate
κόπηκε από βανδάλους. Το παλιό παπουτσόδεντρο βρίσκεται
στον αυτοκινητόδρομο 50 (θεωρείται ο πιο μοναχικός δρόμος
στην Αμερική) και ήταν ένας από τα πιο περίεργα τουριστικά
σημεία στη Νεβάδα, καθώς εκατοντάδες παλιά παπούτσια
κρέμονταν από τα κλαδιά του.
Δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτό το περίεργο
φαινόμενο αλλά οι ντόπιοι λένε ότι οι άνθρωποι άρχισαν να
κρεμάνε τα παπούτσια τους σε αυτό, στις αρχές του 1990.
Σύμφωνα πάντως με τον τοπικό θρύλο, οι πρώτοι άνθρωποι που
κρέμασαν τα παπούτσια τους στο παπουτσόδεντρο της Νεβάδας
ήταν ένα ζευγάρι νεόνυμφων που διέσχισε την έρημο στο δρόμο
τους προς την Καλιφόρνια. Με τον καιρό, οι άνθρωποι που
σταματούσαν για να δροσιστούν κάτω από τη σκιά του δέντρου
βλέποντας τα παπούτσια κρεμασμένα άφηναν και τη δικά τους
γεμίζοντας σιγά σιγά όλα τα κλαδιά του δέντρου.
Δυστυχώς, κανείς δεν θα έχει πλέον την ευκαιρία να κρεμάσει
τα παπούτσια του στο παπουτσόδεντρο της Νεβάδας ή ακόμα
και να τραβήξει φωτογραφίες του, καθώς βάνδαλοι έκοψαν το
δέντρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2011.
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Harper Government’s Home Renovation Tax Credit
a Success: Saved Average Family over $700; Pumped
Billions into the Economy
(Cont. From Page 1)

“By encouraging Canadians
to invest in their home with
this tax relief, our Government gave a timely boost to
the Canadian economy that
helped maintain jobs in areas
such as home renovation, construction, retail, and forestry
that could have otherwise
been lost to the effects of
the recession,” said Minister
of National Revenue Keith
Ashfield, “It also put more
money back into the pockets
of hardworking Canadians
for investing in their home,
a family’s most important
investment,”
The HRTC gave the Canadian
economy a shot in the arm in
the midst of the worldwide
economic crisis. With support
from the HRTC, real spending
on residential renovations rebounded strongly in Canada,
increasing by an average
of 18.1% from the second
quarter of 2009 through the
first quarter of 2010. Analysts
have estimated it pumped
an additional $4.3 billion in
renovation investment into the
economy, at a time when the
recession would have reduced
investment in that sector.
Industry has been virtually
unanimous on the strong positive impact this measure had
on the economy. For instance,

A year of consolidation
and reform – Greece
meets ambitious targets
in 2010
(Cont. from Page 7)
to have a primary surplus in 2012 –
one of the few European countries
with a primary surplus.
- Return to growth by the end of
2011.
- Estimated €1 billion returns from
privatization and asset management
programmes in 2011.
- A new entrepreneurship fund will
deliver c. €2.5 billion to the real
economy and create jobs in emerging sectors. The focus will be on
encouraging innovative start-ups by
improving access to seed capital and
venture capital.
- Regular placement of short-term
treasury bills with the goal of returning to normal market activity in the
course of 2011.
Regaining optimism
Greece implements the Economic
Policy Programme and records:
- The most ambitious fiscal
and structural reform agenda
in the history of the Eurozone.
- Unprecedented determination to
deliver results, change and reform structures and institutions.
- Timely implementation of
major reforms such as pension
reform, labour market reforms and
opening-up closed professions.
- Removing obstacles and providing incentives to release the
hidden strengths and full potential of the Greek economy.
- Broad social support of the
government’s efforts, recognising
the importance of these reforms for
future growth and stability.

Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα
του Κωνσταντίνου Καραμανλή
(Συνέχεια από σελίδα 1)

καλώς

Victor Fiume, National President
of the Canadian Home Builders’
Association, said, “the HRTC
increased economic activity,
created jobs, and demonstrated
confidence among consumers in
using professional renovators.
It’s done a lot of good for our
industry and for consumers and
obviously has kept the industry
stronger in these tough times and
in job creation as well.”
“The Home Renovation Tax
Credit has without a doubt
helped stimulate the economy
of our industry,” said Robert
Dutton, RONA President and
CEO. “At RONA alone, its
impact, combined with RONAdvantage’s additional incentive
program, resulted in over 18,000
applications representing renovation projects worth more than
$140 million. Meanwhile, Project Guide and Installation sales
increased by more than 15%.
This type of initiative, with a
positive impact on our industry’s
economy, is always welcome,
and also helps saves jobs for Canadians,” he added. “Our RONA
program was so popular that we
decided to launch a permanent
one in April 2010.”

ήρθες

στο

σπίτι

σου»,

κατέληξε. Ο πρώην δήμαρχος
Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος
χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή «τεράστια πολιτική
προσωπικότητα» και θυμήθηκε το
κάλεσμα που του είχε απευθύνει
το 1982 στο Προεδρικό Μέγαρο
προκειμένου να συζητήσουν το
ενδεχόμενο μόνιμης τέλεσης
των Ολυμπιακών Αγώνων στην
Ελλάδα.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε
έμμεση απάντηση στις φωνές
που θέλουν τη μεταφορά του
ανδριάντα σε άλλο σημείο.
«Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται
σήμερα
τον
Κωνσταντίνο
Καραμανλή στη μόνιμη θέση του.
Αυτή που ατενίζει τον Θερμαϊκό
Κόλπο», είπε χαρακτηριστικά
υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι

The Home Renovation Tax
Credit was a temporary, nonrefundable tax credit and was
key component of Canada’s
Economic Action plan.

«η κυβέρνηση τιμά τη μνήμη
του Κωνσταντίνου Καραμανλή».
«Χρειαζόμαστε
ενότητα,
υπευθυνότητα, γενναιοδωρία και
συναίνεση», κατέληξε.
Τελευταίος μίλησε ο Αχιλλέας
Καραμανλής, ο οποίος δεν
έκρυψε τη συγκίνησή του για
τον ανδριάντα και αναφέρθηκε
στην αγάπη που έτρεφε ο
Κωνσταντίνος
Καραμανλής
στην
συμπρωτεύουσα.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του
ευχαρίστησε τόσο τον Βασίλη
Παπαγεωργόπουλο όσο και
τον Γιάννη Μπουτάρη για τη
συμβολή τους στο να στηθεί ο
ανδριάντας. «Αγαπητέ Γιάννη,
σου εύχομαι καλή επιτυχία
στο δύσκολο έργο σου», είπε
απευθυνόμενος στον νέο δήμαρχο
Θεσσαλονίκης, με τον οποίο
κατά το πρόσφατο παρελθόν

είχαν διαφορά απόψεων σχετικά
με τον χώρο που επιλέχθηκε για
να τοποθετηθεί ο ανδριάντας.
Έναν σύντομο διάλογο είχαν στη
Θεσσαλονίκη ο νυν πρόεδρος
της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς με
τον
προκάτοχό του Κώστα
Καραμανλή, στη μικρή δεξίωση
που ακολούθησε την τελετή των
αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα
του ιδρυτή της ΝΔ.
Ο πρώην πρωθυπουργός, ο
οποίος συνοδευόταν από την
σύζυγό του Νατάσα στην
τελετή, ευχήθηκε χρόνια πολλά
στον Αντώνη Σαμαρά για την
ονομαστική του εορτή , ο οποίος
με τη σειρά του τον ευχαρίστησε.
Ο Κώστας Καραμανλής πάντως
έγινε δεκτός με θερμότατες
εκδηλώσεις και πάλι, από την
στιγμή που προσήλθε στον
χώρο της εκδήλωσης μέχρι που
αποχώρησε.

ΠΕΝΘΗ
ΘΩΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
1926-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19 Ιανουαρίου 2011, ο ΤΑΚΗΣ
ΘΩΔΟΣ, μετά από μακρά αρρώστια σε ηλικία 84 χρόνων.
Στον αδελφό του Πήτερ (Marjorie) , ανήψια του Μιχάλ. Μάνθο
και Τία και στα εξαδέλφια του,
Κικι, Τίνα και Τομ Θώδο, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
Η οικογένεια και οι φίλοι του προσκαλούνται στο Ελληνικό
Κέντρο 4500 Arbutus St., στις 4 Φεβρουαρίου 2011 για να
γιορτάσουν τη ζωή του Τάκη.
Ο Τάκης μαζί με τα αδέλφια του Λεωνίδα και Πήτερ είχαν το
“The Only” Fish Restaurant και αργότερα εργάστηκε για πολλά
χρόνια ως χρηματιστής.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη κενοτάφιο διπλό

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Στο Χωριό Καίσαρη, Κορινθίας πωλούνται τρία (3)
αγροκτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Στο 604-435-4580 ή στο κινητό 778-688-3156
Και ζητείστε τον Κώστα Καρατσίκη.

Το πρώτο είναι στη θέση «Γούβα» και είναι 22 περίπου
στρέμματα, το δεύτερο είναι στη θέση «Ρέθη» και είναι 15
στρέμματα περίπου και το τρίτο είναι στη θέση «Στρέθη» και
είναι 18 στρέμματα περίπου.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε:
στο 604-803-9692 και ζητείστε τον Ντίνο, στο 604-719-6297
ζητείστε τον Χρήστο και στην Ελλάδα στο: 27420-23015
ζητείστε τον Γιώργο Σταματόπουλο (Κιάτο Κορινθίας).
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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

Έξι σφαίρες στην καρδιά της Προμηθέας, έξι σφαίρες
στην καρδιά της Ελλάδας
βοηθήσατε να ξεπεράσουμε την πιο
Με έξι σφαίρες προσπάθησε να σκοτώσει
την Προμηθέα, το παιδί-θαύμα της
Βόρειας Αμερικής, ο Θωμάς Κύρος,
αλλά μπήκε στη μέση η μητέρα της
Γεωργία που τώρα βρίσκεται σε κρίσιμη
κατάσταση στο νοσοκομείο. Ουσιαστικά
είναι κατά το ήμισυ νεκρή από σφαίρες
στην κοιλιά και στο λαιμό και οι ελπίδες
της να ζήσει δυστυχώς είναι λίγες.
Η Προμηθέα ειδοποίησε την αστυνομία.
Ο Κύρος απείλησε και τους αστυνομικούς
με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσουν και
να τον σκοτώσουν επί τόπου.
Η Προμηθέα είχε γίνει γνωστή στο
κοινό όταν πριν από μερικά χρόνια,
σαν σήμερα, στην Γιορτή των Τριών
Ιεραρχών, πρόβαλε το ελληνικό πνεύμα
και κατηγόρησε την ορθοδοξία για την με
κάθε τρόπο καταστροφή του ελληνικού
πολιτισμού. Μπορεί να μη συμφωνείτε με
όλες τις ιδέες της, αλλά ότι έχει ελληνικό
πνεύμα πολύ περισσότερο από τους πιο
πολλούς από μας είναι σίγουρο.

Παράλληλα είναι το παιδί θαύμα
της Αμερικής: αποφοίτησε από το
πανεπιστήμιο όταν οι συμμαθητές της
μόλις τελείωναν το δημοτικό.
Δεν ήταν εύκολη η ζωή της. Η μητέρα
της Γεωργία, που τώρα βρίσκεται σε
κώμα, χρειάστηκε να καθαρίσει χιλιάδες
σκάλες, τουαλέτες και άλλους χώρους για
να σπουδάσει η κόρη της. Κατά καιρούς
είχαν σα σπίτι ένα μικρό φορτηγό.

Η «πτώση» ήρθε όταν η Προμηθέα
αποφάσισε να πει το λόγο της στη
γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Από τότε
έγιναν 3 απόπειρες κατά της ζωής της
οικογένειάς της – η τελευταία δυστυχώς
με «επιτυχία».
Για μια από τις προηγούμενες απόπειρες
η Προμηθέα γράφει:
«Πολυαγαπημένοι μου Έλληνες,
Πολλοί, πολλοί από εσάς, φτωχοί
Έλληνες, σηκώσατε στους ώμους σας
τα πάθη μας, όταν εγώ και η μητέρα
μου είχαμε το τροχαίο ατύχημα. Μας

σκοτεινή περίοδο στην ζωή μας. Η
μητέρα μου, δυναμώνει χάρη σε εσάς
Έλληνες της Πατρίδας, εσάς όλους,
δηλαδή, που συνδράματε με τόση αγάπη
τότε, όταν την γύρευε ο θάνατος του
Σκότους, και εσείς πανέμορφοι Έλληνες,
την περιτυλίξατε στο φως της ψυχής σας.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε έναν από
εσάς.
Και επειδή και εγώ είμαι παιδί του λαού
γνωρίζω την φτώχια όσο καλά, όσο
πολλοί από εσάς.
Με όλη μου την αγάπη, σε όλους σας
στην Γη του Φωτός.
Προμηθέα
Δεν ξέρω αν η μητέρα της Προμηθέας
μέσα στο κώμα της νοιώθει κάτι. Αν
νοιώθει θα είναι περηφάνια για την κόρη
της. Οι Έλληνες του Καναδά και των
ΗΠΑ οργανώνουν εκστρατεία για να
βοηθήσουν αυτό το λαμπρό αστέρι του
πνεύματος της ομογένειας της Βόρειας
Αμερικής να τελειώσει τις σπουδές
του τώρα που έχει μείνει ουσιαστικά
μόνο του. Ελπίζουμε ότι και η ελληνική
κυβέρνηση,
όχι
από
υποχρέωση, αλλά από τιμή,
θα μπορέσει να διαθέσει
κάποιο ποσό κόβοντας από
μια άχρηστη εκδήλωσή
της για ένα παιδί που τιμά
παγκόσμια τον Ελληνισμό.
Χρήστος Μαγγούτας
Chris@Mangoutas.com
ΥΓ Επικοινωνήσαμε
με την Προμηθέα. Η
ψυχολογική της κατάσταση
–και φυσιολογικά- δεν
ήταν τέτοια ώστε να
θέλουμε να γράψουμε
οτιδήποτε άλλο για την
ώρα....
Πληροφορίες για την
Προμηθέα βλέπε στο
«ΒΗΜΑ»:
http://www.tovima.gr/
default.asp?pid=2&ct
=75&artid=166208&
dt=22/05/2005

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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

