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G-20 Toronto Summit, the Prime
Minister generated a consensus
among the leaders of the world’s
major economies on credible and
growth-friendly plans to deliver
fiscal sustainability, establishing
firm targets to reduce national
deficits by 50 per cent by 2013
and reduce debt loads by 2016.
Progress was also made on reforming the financial sector and
strengthening international financial institutions, which remains
an essential element in restoring
global economic growth.

OTTAWA – As 2010 comes to
a close, Prime Minister Stephen
Harper today highlighted some
of the Government’s most significant achievements over the
past year.
“2010 has been a great year for
Canada. Our number-one priority was and continues to be the
economy, protecting jobs and
providing economic stability and
financial security for Canadians,”
the Prime Minister said.
Our Government’s Economic
Action Plan saw thousands of
new projects get underway in
communities right across Canada, helping put over 440,000 Canadians back to work since July
2009. While the global recession
persists and the economic recovery remains fragile, our Government’s Economic Action Plan is
helping Canada emerge from the
global economic crisis faster and
stronger than most other major
industrial countries.
“The values of hard-working
Canadians — living within your
means and reducing waste and
duplication to keep taxes low —
will continue to guide us as we
move forward,” added Prime
Minister Harper.

2010 was also a monumental
year for Canada on the international stage.
All eyes around the world were
on Canada in 2010 as we welcomed the world to the Olympic
and Paralympic Winter Games.
Canada was filled with pride
as Canadian athletes delivered
some of the most exciting moments in Canadian sporting history, including winning a record
14 gold medals, the most ever by
a Winter Olympics host country,
and the first Canadian gold medal
won on home soil.
As host of the G-8 and G-20
summits, Canada showed leadership on the world stage. At the
G-8, Prime Minister Harper’s
Muskoka Initiative on child and
maternal health, which will save
the lives of countless women and
children in developing countries,
brought together countries and
charitable foundations and organizations. In recognition of
Canada’s critical role, the World
Health Organization recently
asked Prime Minister Harper to
co-chair the UN Commission on
Information and Accountability
for Women and Children’s Health
which will begin its work early in
the New Year. As chairman of the
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Canada was one of the first countries to respond to the earthquake
in Haiti, deploying civilian and
military emergency management
experts within hours of the crisis.
Immediate humanitarian assistance was delivered, and Canada
was among the countries leading
emergency relief and reconstruction efforts. Canada continues to
support the people of Haiti and
remains committed to longerterm reconstruction. Canadians
demonstrated the generosity for
which we are known through personal donations to relief efforts,
donations that were matched by
our Government.
In Afghanistan, Canadian troops
and civilian personnel, our international partners and the Afghan
people continue to demonstrate
tremendous courage and dedication in a collective effort to
rebuild Afghanistan as a more
secure, better-governed and
more prosperous nation that will
never again be a base for terrorism against Canada or its allies.
Canada also announced a new
post-2011 non-combat role, focussed on four key areas: investing in the education and health of
Afghan children and youth; advancing security, the rule of law
and human rights; promoting regional diplomacy; and delivering
humanitarian assistance.
In trade, along with the long list
of negotiations with countries
such as Korea, Ukraine, Turkey,
the Caribbean Community and
the European Union, our Government passed legislation for a
Free Trade Agreement with Colombia, and launched negotiations towards a Comprehensive
Economic Partnership Agreement with India. As well, the
Harper Government continued to
expand foreign markets for Canadian farmers.
On the domestic front, the Harper
(Continued on page 7)

Ο Πρέσβης Βασίλης
Κασκαρέλης «Διπλωμάτης
της Χρονιάς»
Αθήνα- Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010
Αντώνης Ανακέφαλος
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλης
Κασκαρέλης, επελέγη να ανακηρυχθεί «Διπλωμάτης της Χρονιάς για
το 2011» από το Συμβούλιο Διεθνών Υποθέσεων του Λος Άντζελες,
ένα μεγάλου κύρους ίδρυμα στο οποίο συμμετέχουν ηγετικά
στελέχη του επιχειρηματικού και ερευνητικού κόσμου, ακαδημαϊκοί
και προσωπικότητες που συμβάλουν στην διαμόρφωση της κοινής
γνώμης στην νότια Καλιφόρνια.
Το επίζηλο βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε αναγνώριση
εξαίρετων επιδόσεων μιας ολόκληρης ζωής ενός μέλους της διεθνούς
διπλωματικής κοινότητας που έχει προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες
στην χώρα του και απολαμβάνει τον θαυμασμό και τον σεβασμό
των συναδέλφων του σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το βραβείο «Διπλωμάτης της Χρονιάς» θεσπίστηκε το 1990 κι έχει
έκτοτε απονεμηθεί σε πρεσβευτές από χώρες όπως η Αυστραλία,
η Γερμανία, η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ,
η Ιαπωνία, η Ρωσία και άλλες. Οι επιλεγόμενοι διπλωμάτες για
την τιμητική αυτή διάκριση συνήθως προέρχονται από χώρες που
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο σε τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής.
Η απονομή του βραβείου στον Πρέσβη Βασίλη Κασκαρέλη θα γίνει
κατά την διάρκεια ειδικής τελετής που είναι προγραμματισμένη για
την άνοιξη του 2011.
Στην τελετή αυτή, εκτός του ότι θα αναγνωριστεί το διπλωματικό
έργο του κ. Κασκαρέλη και η συμβολή του στην ενίσχυση και
βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την
Ελλάδα, θα δοθεί επίσης η δυνατότητα σε διπλωμάτες από όλο τον
κόσμο να εκφράσουν για μια ακόμα φορά την εκτίμησή τους για
την προσφορά τις Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό αλλά και για
να γιορτάσουν την συνεχιζόμενη σπουδαιότητα της Ελλάδας στην
σύγχρονη εποχή.
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Θ. Πάγκαλος: Προσλαμβάναμε
για να πάρουμε ψήφους

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010 –
(Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

«Δανειστήκαμε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις σε υπαλλήλους που προσλαμβάναμε απλώς και
μόνο για να πάρουμε την ψήφο τους», λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος, σε συνέντευξή
του στο «Βήμα της Κυριακής», ενώ τάσσεται υπέρ της κατάργησης του σταυρού προτίμησης και δηλώνει
ότι δεν ξέρει αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

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

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

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ

Ο Θ. Πάγκαλος εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα συμφέρον να προκαλέσει εκλογές και πιστεύει
ότι θα ήταν μεγάλο λάθος. Κατηγορεί τη ΝΔ ότι δεν διαμορφώνει σοβαρή αντιπολίτευση και τονίζει ότι “ο
κ. Σαμαράς με το άλλο μείγμα πολιτικής, που επαγγέλλεται, σημαίνει στην πράξη ότι δεν θα κάνει τίποτα
που να του στερεί ψήφους”.

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

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι παρά την αντίθεσή του με τον ΛΑΟΣ, όπως λέει,
το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη είναι το μόνο που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση. Για την κ. Παπαρήγα
αναφέρει ότι “ονειρεύεται μια Σοβιετική Ένωση”, ενώ για τον ΣΥΝ ότι “είναι ένα συγκρότημα το οποίο
συναναστρέφεται τρομοκρατικές ομάδες και κατά καιρούς δίνει και μαθήματα με περισσή αναίδεια και
αμετροέπεια”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ “ΚΟΠΡΙΤΗ”!

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

Ο Θ. Πάγκαλος επισημαίνει ότι το 75% των δαπανών του Δημοσίου είναι οι μισθοί και οι συντάξεις. “Μας
τρομάζουν η αλήθεια, η αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία. Να περάσουν οι αξιότεροι στο Δημόσιο, να γίνει
και η ζωή όλων μας πιο εύκολη. Όταν στο Δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη επειδή σε ψηφίζει η οικογένειά του
και παίρνεις πολλούς σταυρούς, ε, τότε ο κοπρίτης θα μείνει κοπρίτης σε όλη του τη ζωή, δεν πρόκειται
να βελτιωθεί. Ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να απολυθεί”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης.

Ο Θ. Πάγκαλος επιμένει στη φράση “Μαζί φάγαμε τα λεφτά”, που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων:
“Η φράση μου είναι ‘μαζί φάγαμε τα λεφτά μέσα στο πλαίσιο ενός φαύλου συστήματος πολιτικής πελατείας
με αθρόους διορισμούς στο Δημόσιο’”, είπε. “Αυτή είναι. Τελεία. Αλλά ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν
είναι σε θέση ούτε ως την τελεία να πάνε. Στη φράση αυτή επιμένω, κατά λέξη βεβαίως”.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
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Τρομοκρατική επίθεση στο Πρωτοδικείο
Αθηνών στους Αμπελόκηπους
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2010- Αντώνης Ανακέφαλος
Ισχυρή έκρηξη ωρολογιακού
μηχανισμού σημειώθηκε περίπου
στις 08:20 την Πέμπτη στο
Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό
Λουίζης Ριανκούρ στην περιοχή
των Αμπελοκήπων.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί
σε μπαγκαζιέρα κλεμμένης
μοτοσικλέτας και βρισκόταν
σταθμευμένη έξω από το κτίριο
του Πρωτοδικείου στην οδό

το κτίριο των δικαστηρίων. Η
βόμβα εξερράγη δύο λεπτά μετά
το χρονικό περιθώριο που έδωσε
ο άγνωστος.
Εντύπωση έχει προκαλέσει
το γεγονός ότι ο άγνωστος

που
πραγματοποίησε
τα
προειδοποιητικά τηλεφωνήματα
ανέφερε ότι η βόμβα βρίσκεται
σε μοτοσικλέτα και έδωσε
τον
αριθμό
κυκλοφορίας

ασθενοφόρο.
Στο σημείο της επίθεσης
έφτασαν πυροτεχνουργοί για
να συλλέξουν υπολείμματα του
ωρολογιακού μηχανισμού και
άνδρες της Αντιτρομοκρατικής,
που ερευνούν την περιοχή και
συλλέγουν μαρτυρίες.
Aξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη
επίθεση με μοτοσικλέτα έχει
πραγματοποιηθεί στο υπουργείο
Οικονομικών στο Σύνταγμα τον
Δεκέμβριου του 2005.
Η βόμβα εξερράγη δύο λεπτά
μετά το χρονικό περιθώριο που
έδωσε ο άγνωστος.Εντύπωση
έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο
άγνωστος που πραγματοποίησε τα
προειδοποιητικά τηλεφωνήματα
ανέφερε ότι η βόμβα βρίσκεται
σε μοτοσικλέτα και έδωσε τον
αριθμό κυκλοφορίας της. Είναι
η πρώτη φορά που γίνεται τόσο
συγκεκριμένη
αναφορά
σε
προειδοποιητικό τηλεφώνημα.
Με βάση αυτό το στοιχείο,
άλλωστε,
η
αστυνομία
ανακοίνωσε άμεσα ότι η
μοτοσικλέτα είχε κλαπεί από την
περιοχή του Γαλατσίου, χθες,
Τετάρτη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν
ότι η βόμβα είχε μεγάλη ποσότητα
εκρηκτικής ύλης και πιθανότατα
οι δράστες δεν ήθελαν θύματα.
Έτσι, αιτιολογείται η λεπτομερής
περιγραφή της μοτοσικλέτας
και το αρκετά μεγάλο χρονικό
περιθώριο που δόθηκε για την
εκκένωση της περιοχής. Η είδηση
της τρομοκρατικής επίθεσης έξω
από το Πρωτοδικείο Αθηνών
στους Αμπελόκηπους, έκανε το
γύρο του κόσμου.

Λουίζης Ριανκούρ.
Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη
ακτίνα και από το σημείο ήταν

ορατοί μαύροι καπνοί. Η εικόνα
από το σημείο της έκρηξης
θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.
Συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί
εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο
του δικαστηρίου, καθώς και σε
παρακείμενα κτίρια και οχήματα,
ορισμένα από τα οποία έχουν
καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ
άλλα έχουν αναποδογυρίσει.
Της επίθεσης προηγήθηκαν δύο
προειδοποιητικά τηλεφωνήματα
περίπου στις 07:38 στον
τηλεοπτικό σταθμό Alter και
την εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
Ο άγνωστος που τηλεφώνησε
έδωσε προθεσμία 40 λεπτών, κι
έτσι η αστυνομία απέκλεισε την
περιοχή και εκκένωσε έγκαιρα

της. Είναι η πρώτη φορά που
γίνεται τόσο συγκεκριμένη
αναφορά σε προειδοποιητικό
τηλεφώνημα.Με βάση αυτό το

στοιχείο, άλλωστε, η αστυνομία
ανακοίνωσε άμεσα ότι η
μοτοσικλέτα είχε κλαπεί από την
περιοχή του Γαλατσίου, χθες,
Τετάρτη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν
ότι η βόμβα είχε μεγάλη ποσότητα
εκρηκτικής ύλης και πιθανότατα
οι δράστες δεν ήθελαν θύματα.
Έτσι, αιτιολογείται η λεπτομερής
περιγραφή της μοτοσικλέτας
και το αρκετά μεγάλο χρονικό
περιθώριο που δόθηκε για την
εκκένωση της περιοχής.Μετά τα
προειδοποιητικά τηλεφωνήματα,
επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις
της πυροσβεστικής, που έσβησαν
τη φωτιά που ξέσπασε στο
σημείο της επίθεσης, καθώς και

Με ανταποκρίσεις τους από
την Αθήνα, ξένες εφημερίδες
και
πρακτορεία
ειδήσεων
αναφέρονται
στο
γεγονός,
ενώ ορισμένα συνδέουν την
ισχυρή έκρηξη με τη δίκη των
συλληφθέντων για συμμετοχή
στην οργάνωση «Συνωμοσία των
Πυρήνων της Φωτιάς», που θα
ξεκινήσει μέσα Ιανουαρίου.
«Η Ελλάδα έχει ιστορικό
δεκαετιών
σε
περιστατικά
αριστεριστικής βίας. Ορισμένες
οργανώσεις
έγιναν
πιο
ενεργές μετά τις ταραχές
του Δεκεμβρίου του 2008,
που προκλήθηκαν από τη
δολοφονία ενός εφήβου (σ.σ. του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου)
από αστυνομικό. Στόχοι των
επιθέσεων
είναι
συνήθως
κυβερνητικά κτήρια, τράπεζες
και
αστυνομικά
τμήματα»
μεταδίδει το Reuters.
To Associated Press και η
Aμερικανική εφημερίδα Wall
Street
Journal,
συνδέουν
την επίθεση με την δίκη των
συλληφθέντων για συμμετοχή
στην οργάνωση «Συνωμοσία των
Πυρήνων της Φωτιάς», που θα
ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου.
«Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης,
αλλά οι υποψίες στρέφονται σε
ελληνικές ένοπλες οργανώσεις,
οι οποίες έχουν αυξήσει τις
επιθέσεις τους τα τελευταία δύο
χρόνια. Ύποπτοι για συμμετοχή
σε οργάνωση θα δικαστούν τον
επόμενο μήνα» μεταδίδει το As-

sociated Press.
«Ύποπτα μέλη της οργάνωσης
‘Συνωμοσία των Πυρήνων της
Φωτιάς’ πρόκειται να δικαστούν
στις 17 Ιανουαρίου» γράφει στην
ηλεκτρονική της έκδοση η Wall
Street Journal, σημειώνοντας
πως η οργάνωση έχει αναλάβει
την ευθύνη για την αποστολή
παγιδευμένων με εκρηκτικά
δεμάτων προς ξένες πρεσβείες
στην Αθήνα.
Ανάλογη αναφορά κάνει και η
εφημερίδα Washington Post, η
οποία επικαλούμενη στοιχεία της
Europol, σημειώνει ότι το 2009
οι επιθέσεις ένοπλων ομάδων
σε χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν
κατά 43%. Σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία οι περισσότερες
επιθέσεις σημειώθηκαν στην
Ιταλία, την Ισπανία και την
Ελλάδα.Την
είδηση,
χωρίς
συγκεκριμένες
αναφορές,
μετέδωσαν επίσης το CNN και η
Iταλική εφημερίδα Corriere della
sera.

4 Γνώμη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “GREEK GRECIAN SENIORS OF B.C” ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “ΚΕΡΚΙΣ”
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ “ΓΝΩΜΗΣ”
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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Αστακομακαρονάδα
ΥΛΙΚΑ
Για πέντε άτομα:
• 2 μεγάλοι αστακοί (του 1½ κιλού)
• 1-2 κρεμμύδια
• Άνηθος, μάραθος
• 250 γρ ντοματοχυμός
• 2-3 ντομάτες τριμμένες
• Μακαρόνια Νο6
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βράζετε τους αστακούς και κρατάτε το νερό
για να βράσετε αργότερα τα μακαρόνια.
Καθαρίζετε προσεκτικά τους αστακούς.
Σοτάρετε τα κρεμμύδια μαζί με τον άνηθο
και τον μάραθο. Όταν σοταριστούν, ρίχνετε
τον ντοματοχυμό και τις φρέσκες ντομάτες,
που έχετε τρίψει στον τρίφτη. Αφού δέσει
η σάλτσα, προσθέτετε τον καθαρισμένο
αστακό να βράσει με τη σάλτσα για 5 με 10
λεπτά. Βράζετε και καίτε σε λίγο ελαιόλαδο
τα μακαρόνια, τα οποία ρίχνετε στη σάλτσα
με τον αστακό. Έτοιμο για σερβίρισμα.

Αρνάκι γάλακτος στο φούρνο
με πατάτες
ΥΛΙΚΑ
Για πέντε άτομα:
• 500 γρ. αρνάκι γάλακτος (χωρίς κόκκαλο)
• 150 γρ. κεφαλοτύρι
• Ρίγανη, δεντρολίβανο
• 6 σκελίδες σκόρδο
• Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
• 1 κούπα ελαιόλαδο
• 3 λεμόνια
• 1 κιλό πατάτες
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γεμίζετε το αρνάκι με το κεφαλοτύρι κομμένο σε μπαστουνάκια και
το σκόρδο. Το πασπαλίζετε με τη ρίγανη και το δεντρολίβανο και
το βάζετε στο ταψί. Κόβετε τις πατάτες και τις τοποθετείτε κι αυτές
στο ταψί. Ρίχνετε το λάδι, το χυμό των λεμονιών, ένα ποτήρι νερό,
ρίγανη και πιπέρι και το ψήνετε στο φούρνο για μία ώρα.

Σκορδομακάρονα με φρέσκια ντομάτα
Μία συνταγή της Σαντορίνης

Υλικά
1/2 κιλό μακαρόνια
1 πιάτο ψιλοκομμένη φρέσκια ντομάτα
Ελαιόλαδο
3-4 σκελίδες σκόρδο
Κανέλα, πιπέρι, ζάχαρη, αλάτι
Δύο πορτοκαλόφλουδες
Λίγο δεντρολίβανο
Εκτέλεση
Βράζουμε τα μακαρόνια, τα σουρώνουμε, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο
και τα διατηρούμε ζεστά. Σε μία μικρή ρηχή κατσαρόλα,
ζεσταίνουμε λίγο λάδι και τσιγαρίζουμε ελαφρά το
σκόρδο. Στη συνέχεια ρίχνουμε την ντομάτα, τις
πορτοκαλόφλουδες, το δεντρολίβανο και
προσθέτουμε λίγη ζάχαρη και αλάτι. Ανακατεύουμε συχνά μέχρι να
εξατμιστούν τα υγρά της ντομάτας. Ρίχνουμε κανέλα και πιπέρι.
Εντός ολίγου η σάλτσα είναι έτοιμη και περιχύνουμε με αυτήν τα
μακαρόνια. Το τριμμένο τυρί είναι προαιρετικό.

Όσπρια
Μαγειρέψτε νόστιμα, εύκολα και
υγιεινά με ελληνικά όσπρια τα
οποία μπορείτε να παραγγείλετε
ηλεκτρονικά και να παραδοθούν
στο σπίτι ή στο γραφείο σας
εντός 4 ημερών.

Πολλοί αποφεύγουν τα όσπρια
επειδή
τους
προκαλούν
φούσκωμα. Αυτή η δράση
των οσπρίων αποδίδεται κατά
κύριο λόγο στις πρωτεΐνες
που
περιέχουν.
Για
να
αντιμετωπίσετε
αυτό
το
πρόβλημα και να απολαύσετε

τα όσπρια μπορείτε να τα
καταναλώσετε μαζί με σαλάτα.
Οι φυτικές ίνες της σαλάτας
διευκολύνουν την λειτουργία
του εντέρου. Επίσης καλό είναι
να αρχίσετε να τρώτε σταδιακά
μικρές ποσότητες οσπρίων,
ούτως ώστε να «εκπαιδεύσετε»
το πεπτικό σας σύστημα και
να ελαχιστοποιήσετε τυχόν
δυσάρεστες παρενέργειες.
Για παραγγελίες κάντε κλικ εδώ.
5 μυστικά για το μαγείρεμά τους
1. Μη ρίχνετε σόδα στο νερό
όπου βράζετε τα όσπρια, επειδή
καταστρέφει τη βιταμίνη Β1 που
περιέχεται σε αυτά
2. Να μαγειρεύετε τα όσπρια στο
νερό όπου τα έχετε μουλιάσει.
Διαφορετικά πετώντας το
νερό πετάτε τα θρεπτικά τους
συστατικά. Ωστόσο το άλλαγμα
του νερού τα κάνει πιο εύπεπτα.
3. Στα όσπρια το ελαιόλαδο
προστίθεται στο τέλος (δέκα
λεπτά πριν σβήσετε το φαγητό)
4. Όσο πιο παλιά είναι τα όσπρια
τόσο λιγότερο βραστερά είναι.
5. Για να αποθηκεύσετε τα
όσπρια στο σπίτι, φυλάξτε τα σε
δροσερό και ξηρό μέρος μέσα σε
πάνινες σακούλες έτσι ώστε να
αναπνέουν.
Για ένα πετυχημένο πιάτο
όσπρια («καλύτερο από κρέας»
όπως έλεγαν οι παλιοί..) πρέπει
να έχετε ορισμένα πράγματα
κατά νου:

Φασόλια

• Αφήστε από το προηγούμενο
βράδυ σε νερό να φουσκώσουν
και να μαλακώσουν.
• Εάν θέλετε να γίνουν πιο
εύπεπτα (χάνονται όμως
πρωτεϊνες και θρεπτικά
συστατικά) στρώστε τα σε μια
πετσέτα με λίγο αλάτι και τρίψτε
τα για να βγει η φλούδα τους.
• Χρόνος βρασμού: 30-40 λεπτά
σε μέτρια φωτιά

Φακές

• Η μόνη προετοιμασία που
θέλουν είναι το καλό ξεδιάλεγμα
για να απομακρυνθούν οι
μαυρισμένες φακές και το
πλύσιμο.
• Εκτός από ντομάτα μπορείτε
να βάλετε και άλλα αρωματικά
χορταρικά στην κατσαρόλα
(καρότο, σέλινο, κρεμμύδι)
Μπορείτε να προσθέστε και 2
σκελίδες σκόρδο. Εάν θέλετε
όταν είναι έτοιμες οι φακές
μπορείτε να αφαιρέσετε τα
χορταρικά καθώς θα έχουν ήδη
δώσει το άρωμά τους.
• Δέκα λεπτά πριν σβήσετε το
φαγητό μπορείτε να ρίξετε και
λίγο ρίγανη.
• Βάλτε από την αρχή τα φύλλα
δάφνης επειδή είναι σκληρά και
θέλουν χρόνο για να βγάλουν τα
αρωματικά τους συστατικά.
• Χρόνος βρασμού 20 λεπτά από
την ώρα που αρχίζει και βράζει
το νερό.

Ρεβίθια
• Επειδή έχουν φλούδα όπως

τα φασόλια τα αφήνετε να
μουλιάσουν για 8-12 ώρες.
• Εάν θέλετε να είναι πιο
εμφανίσιμα, πιο εύπεπτα και
πιο μαλακά μπορείτε να τα
αλατίσετε και να τα τρίψετε σε
μια βρεγμένη πετσέτα για να
φύγει η φλούδα τους. (χάνονται
όμως πολλές πρωτεϊνες και
θρεπτικά συστατικά)
• Χρόνος βρασμού 40-50 λεπτά

Chickpeas Dip
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gr chickpeas
2 garlic cloves
3 spoons olive oil
3 tspn tahine (sesame paste dip)
1 tspn salt
1/2 tspn pepper
parsley, finely chopped
3 spoons water
5 spoons fresh lemon juice
Paprika (optional)

METHOD
Soak the chickpeas in water for at least 12 hours. Boil them until they become tender and then drain them. Let them cool. Use
a bowl to dissolve the tahine in the water. Place the chickpeas in
a blender and while mixing add the salt, pepper, the tahine, olive
oil, garlic and the lemon juice. Continue mixing until mixture
become creamy in texture. Serve cold and garnish with parsley.
Add paprika optionaly.

Beef Casserole with Onions - (Stifado)
NOTES
Serve with fresh bread. Greek : Στιφάδο
Serves / Yields : 4 persons
INGREDIENTS
* 4 tablespoons olive oil
* 1 small sprig of rosemary
* 1 kg tender beef, cut into large cubes
* 900 ml water
* 2 tablespoons tomato puree
* salt
* black pepper
* 3 tablespoons red wine vinegar
* 4-6 tablespoons vegetable oil
* 700 grams small onions (the pickling size), peeled and left
whole
* 1 small glass red wine
* 5 cm cinnamon stick
* 1 teaspoon demerara sugar
* 5 grains allspice
METHOD
Heat the olive oil in a large saucepan and brown the meat in it. It will
produce a lot of moisture but continue until it has all evaporated and
the meat starts to turn golden. Slowly pour the vinegar over it and,
when the steam subsides, add the wine. Then add all the remaining
ingredients except the vegetable oil, onions and sugar, cover and
cook slowly for 1 hour or until the meat is almost tender.
Heat the vegetable oil in a frying pan and add as many onions in
one layer as it will take. Sautee them gently for about 15 minutes,
shaking and turning them over until they brown lightly. Lift them
out with a slotted spoon and spread them over the meat, distributing
them evenly. Repeat until all the onions are done. Sprinkle

the sugar over the onions, cover and cook very gently for
30 minutes, until the onions are soft but not disintegrating. Do not stir once the onions have been added, but
rotate the saucepan occasionally to coat them in the sauce

Cucumber with yoghurt
INGREDIENTS
•
•
•
form)
•
•
•

3 - 4 cucumbers
10 - 12 fresh spearmint leaves
5 - 6 sage-apple leaves (or the equivalent in dry
225 ml yoghurt
Juice of half lemon
1 bunch parsley

METHOD
Rinse and peel the cucumbers. Cut in pieces. Mix with
a mixer the rest of the ingredients. Pour the yoghurt
sauce over the cucumbers. Serve cold.
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PRIME MINISTER STEPHEN HARPER HIGHLIGHTS GOVERNMENT’S 2010 ACCOMPLISHMENTS
(Conti. from page 1)
Government took important steps to protect Canadian consumers,
make our streets and communities safer, and improve the lives of
Canadian families. These efforts included:
•
Introducing legislation to protect children against sexual
predators and crack down on child pornography.
•
Introducing legislation to crack down on human smugglers
who abuse the generosity of our immigration system.
•
Introducing legislation that would end sentence discounts for
multiple homicides, putting a stop to early parole for murderers.
•
Introducing the Standing Up for Victims of White Collar
Crime Act, which would impose tougher sentences on those convicted of fraud.
•
Passing legislation that lengthens the time required before a
person is eligible to apply for a pardon, including for those convicted of serious personal injury, including manslaughter, and childrelated sexual offences.
•
Introducing legislation that would further reform the pardons system by replacing pardons with a more restrictive “record
suspension” and making those convicted of sexual offences against
minors — or those convicted of three indictable offences — ineligible for a record suspension.
•
Passing the Tackling Auto Theft and Property Crime bill to
crack down on auto theft and trafficking of property that is obtained
by crime.
•
Prohibiting the sale of flavoured cigarettes and banning polycarbonate baby bottles that contain bisphenol A.
•
Announcing plans to launch new, stronger messages for cigarette and cigar package labelling to encourage smokers to quit, as
well as establishing a toll-free quitline.
•
Passing the Canada Consumer Product Safety Act to help
keep Canadians and their children safe from various types of hazardous consumer products, including cribs, jewellery and toys.
•
Endorsing a joint framework with provinces and territories to
curb childhood obesity, and setting joint goals to reduce Canadians’
sodium intake.
•
Reducing the tax burden for families by introducing the
Canada Child Tax Credit.
•
Supporting self-employed workers by providing access to
certain EI benefits.
“This has been a momentous year for Canada and we can all be
proud of the many successes achieved both here at home and
around the world,” concluded the Prime Minister.

HST INFORMATION OFFICE RELEASES COMPREHENSIVE RESEARCH
VANCOUVER - The HST Information Office today released the results of

polling and focus groups conducted to
help inform the planning of the office’s
future activities.

“The HST Information Office was established to provide information and help
facilitate a fact-based dialogue with British Columbians in order to have an informed vote,” said John Les, parliamentary secretary for the HST. “This research
provides an important basis upon which
we can learn from past mistakes and develop a plan that helps further the goal
of having a well informed electorate in
advance of voting on the HST.”
Findings of the research include:
- British Columbians strongly support
having a referendum on the HST.
- British Columbians are confused about
the application of the HST and are
concerned about its impacts on the economy.
- British Columbians are concerned about
the implications of going back to
the PST/GST.
- British Columbians do not feel adequately informed about the HST
initiative vote and want more/better information.
- British Columbians are receptive to receiving information through a
variety of communications mechanisms
and tend to favour independent,
expert opinions.
- British Columbians strongly believe the
vote is important and will have
an impact on B.C.’s future.
“While the implementation of the HST
was problematic and has led to confusion
and anger among many British Columbians, there is a strong understanding that
this is an important decision,” said Les.
“This
research shows that British Columbians,
while still very concerned about the introduction of the HST and its impacts,
desire more factual information prior to
voting.”

cent who believe it would have a positive impact.
* 63 per cent are not satisfied with the information provided about the HST, and
72 per cent have not personally received
any information.
* 47 per cent do not believe they currently have enough information to make
an informed choice about the HST.
* 55 per cent believe the HST will hurt
the economy, versus 31 per cent who believe it will improve the economy.
* 86 per cent believe that, regardless of
the referendum’s outcome, this is a big
issue that will have a major impact on
B.C.’s future.
* 57 per cent of respondents, at the end
of the survey, would like more information prior to deciding how to vote in the
referendum.
Perception Questions
* Respondents believed there are currently more reasons to oppose the HST
than reasons to support it.
* There is misunderstanding of the impact of HST at the consumer level with
some respondents believing the HST has
increased the cost of goods and services
that have seen no tax increase.
* There is confusion about the impact of
the HST at the economic-sector level.
Many respondents believed that most
sectors of the economy will be worse off
under the HST-including those sectors
actually benefiting substantively from it.
* British Columbians are very open to

receiving factual information through
a wide variety of media (web, print, inperson dialogue etc).
Focus Group Summary
* The HST referendum does not appear
to be a settled issue. While more than
half of the participants were initially opposed to the HST, a significant number
reconsidered their opposition once they
began to weigh
the consequences of eliminating the
HST.
* Most participants want more information. The information needs to begin
by addressing core questions like what
led to the government to reconsider the
HST and what benefits the government
sees in it. The material should then explain how HST works and include the
negative impacts as well as
what is being done to mitigate those impacts.
* Tell don’t sell. Participants did not
want to be sold on the HST, but they
do want to be informed. It is critical that
negative impacts be explicitly acknowledged and explained. People see prices
have gone up on
some things and feel that this has affected them personally.
* As the debate proceeds, people may be
interested in finding a compromise. Participants are concerned that if the HST
goes, we may end up with a new tax, a
bigger debt or fewer services. Once the
respondents began discussing the consequences of voting against the HST, many
participants started to look for compromises. There was no immediate consensus on what the compromise should be.
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Make the season green – Recycle your Christmas tree

Opinion polling was conducted by Harris/Decima, one of Canada’s most established names in public opinion and
market research with over 25 years of experience in the field. Focus group testing
was conducted by Innovative Research,
a Canadian leader in public opinion research and
focus group testing.

After the holiday season, Vancouver residents can help the environment
by recycling their live and cut Christmas trees. Please ensure all tinsel and
decorations have been removed as they contaminate the compost.

Between Nov. 16-23, 2010, 887 British
Columbians were surveyed. Polling results are accurate within 3.3 percentage
points, 19 times out of 20.

Kitsilano Beach parking lot Cornwall Avenue and Arbutus Street
Sunset Beach upper parking lot Beach Avenue and Broughton Street
Rona Home & Garden, Grandview Store (replaces Trout Lake site from
previous years)
2727 East 12th Avenue – overflow parking lot south of 12th Avenue

BACKGROUNDER
SUMMARY OF POLLING AND FOCUS GROUP FINDINGS
Summary of analysis provided by research companies:
* 67 per cent support the decision to hold
a referendum on the Harmonized Sales
Tax.
* 45 per cent believe that a return to the
PST/GST would have a negative impact
on the Province’s budget, versus 22 per

Lions Club Chipping Events are on Saturday, January 8 and Sunday, January 9 from 10 a.m. to 4 p.m. at the following locations:
Kerrisdale Community Centre Ice Arena parking lot East Boulevard north
of 41st Avenue

Donations of cash and non-perishable food items for local charities are
also welcome.
Vancouver households that receive City green waste (yard trimmings/food
scraps) collection can put their Christmas tree out before 7 a.m. on their
regular yard trimmings collection day until January 31.
Residents can also drop off trees at no charge until January 31 at the Vancouver South Transfer Station at 377 Kent Avenue North, or the Vancouver
Landfill at 5400 72nd Street in Delta.
For details on yard trimmings disposal, call 3-1-1 or visit: vancouver.ca/
yardtrimmings
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Τα Μπασκετικά νέα του Δεκέμβρη

ÁèëçôéêÜ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΗΡΑΚΛΗΣ 2-0
Xρήστος Παπαντωνόπουλος | 5/1/2011 21:36
Στην ασφάλεια των πέντε βαθμών

επανέφερε την διαφορά από τον
Παναθηναϊκό ο πρωτοπόρος
Ολυμπιακός, που επικράτησε του
Ηρακλή με 2-0, σημειώνοντας
την 8η νίκη του σε ισάριθμα
παιχνίδια στο
Καραϊσκάκη.
Στο γεμάτο
φαληρικό
γήπεδο,
η
ομάδα
του
Βαλβέρδε
δεν
έδειξε
το καλό της
πρόσωπο,
α λ λ ά
στηριζόμενη
για
ακόμα
μία φορά στα
ο λι γ ό λ ε π τ α
ξεσπάσματά
της
πήρε
αυτό,
που
ήθελε και συνεχίζει ακάθεκτη
την πορεία της προς τον τίτλο.
Ο συνεπής Φουστέρ άνοιξε
τον δρόμο για τη νίκη με το
5ο του γκολ στο πρωτάθλημα,
ενώ ο Πάντελιτς τη σφράγισε
με εκπληκτικό τρόπο στο 83’.
Οι παίκτες του Ουζουνίδη δεν
εκμεταλλεύτηκαν τα κενά στην
άμυνα του Ολυμπιακού και
έριξαν λευκή σημαία στο 74’
όταν ο Σολτάνι αποβλήθηκε με
δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Οπως συνηθίζει στο Καραϊσκάκη
ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά,
προσπαθώντας να κλείσει από
τα πρώτα λεπτά τον Ηρακλή στα
καρέ του. Με καλή κυκλοφορία
και τον Μιραλάς δραστήριο οι
ερυθρόλευκοι πίεσαν στο πρώτο
τέταρτο, αλλά με εξαίρεση μία
καλή προσπάθεια του βέλγου
δεν απείλησαν ουσιαστικά,
μην μπορώντας να διασπάσουν
την διπλή ζώνη άμυνας των
κυανόλευκων.
Εδωσε τη λύση ο Φουστέρ
Το πρέσινγκ του Ολυμπιακού
δεν επέτρεπε στους παίκτες του
Ουζουνίδη να αναπτυχθούν,
ωστόσο ο Ηρακλής φάνηκε
να
προσαρμόζεται
στις
απαιτήσεις του αγώνα και
διατηρούσε σχετικά εύκολα
το μηδέν. Ολα αυτά όμως
μέχρι το 32’, καθώς τότε ο
Φουστέρ, εκμεταλλευόμενος τη
μοναδική ασταθή επέμβαση του
Ελευθερόπουλου σε σουτ του
Ρόμενταλ, άνοιξε το σκορ με
προβολή. Το ημίχρονο έκλεισε
με μία ακόμα μία καλή στιγμή
για τους γηπεδούχους, αλλά
ο Ριέρα, που πάλι δεν έπιασε
καλή απόδοση, δεν ήταν το ίδιο
εύστοχος με τον συμπατριώτη
του.

Πιο τολμηρός ο Ηρακλής, δοκάρι ο
Μιραλάς
Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης ο
Ελευθερόπουλος κράτησε ζωντανό
τον Ηρακλή με εντυπωσιακή
επέμβαση σε σουτ του Τοροσίδη,
αλλά
οι
θεσσαλονικείς
έδειχναν
ένα
πιο
τολμηρό
π ρ ό σ ω π ο ,
αναλαμβάνοντας
περισσότερες
πρωτοβουλίες,
χωρίς
όμως
να
απειλούν.
Διαμαρτυρήθηκαν
μάλιστα
για
κόκκινη
του
Ιμπαγάσα
σε
σπρώξιμό
του
εκτός φάσης στον
Σολτάνι. Με την
είσοδο του Ζαϊρί
ζωήρεψαν κάπως οι ερυθρόλευκοι,
ο Μιραλάς ανέβασε ρυθμούς και
στο στο 72’ άγγιξε το δεύτερο γκολ
με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια,
που σταμάτησε στο δοκάρι.
Κόκκινη ο Σολτάνι, το τελείωσε ο
Πάντελιτς
Στα μετόπισθεν οι ερυθρόλευκοι
άφηνα αρκετούς χώρους, κάτι
που αν οι κυανόλευκοι ήταν πιο
προσεκτικοί στην τελική τους πάσα
θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.
Σε μία από τις αντεπιθέσεις τους
όμως ο Σολτάνι αποβλήθηκε με
δεύτερη κίτρινη για θέατρο (στο
74’), κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το
έργο των συμπαικτών του. Κάτι που
αποδείχτηκε οκτώ λεπτά αργότερα
όταν ο Πάντελιτς με εξαιρετικό
σουτ νίκησε τον Ελευθερόπουλο
και έγραψε το 2-0, σφραγίζοντας
την 8η νίκη του Ολυμπιακού στο
Καραϊσκάκη.

Το 2010 έφτασε σιγά σιγά στο τέλος του! Δυστυχώς
αυτή δεν ήταν μια πολύ καλή Μπασκετική χρονιά
γιατί πολλές φορές το άθλημα επισκιάστηκε από τη
βία που επικρατεί στα γήπεδα. Ας ελπίσουμε όμως
πως η νέα χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη! Θα ήθελα
και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλους σας
καλή χρονιά! Το 2011 να είναι μια χρονιά γεμάτη
υγεία, αγάπη, ελπίδα, χαμόγελα, ευτυχία και να
πραγματοποιήσει όλα τα όνειρα!
Ας περάσουμε τώρα στην αγωνιστική επικαιρότητα.
Μετά από τις 3 αγωνιστικές που διεξήχθησαν το

Μυρτώ Τσιτσιού

Δεκέμβριο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας
με 18 πόντους. Ο Κολοσσός Ρόδου μαζί με την Καβάλα έχουν 15 πόντους. Την 5η θέση
μοιράζονται το Περιστέρι, ο Άρης και το Μαρούσι με 14 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ίκαρο
Καλλιθέας βρίσκονται στην 8η θέση με 13 πόντους. Στη 10η θέση ακολουθούν ο Πανιώνιος
και η ΑΕΚ με 12 πόντους. Ο Ηρακλής έρχεται 12ος με 11 βαθμούς. Την τελευταία θέση της
βαθμολογίας καταλαμβάνουν ο Ηλυσιακός και ο Πανελλήνιος με 10 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα των αγωνιστικών
Αγωνιστική 7η
Ηρακλής 44 - 87 Παναθηναϊκός
ΑΕΚ 73 - 91 Κολοσσός Ρόδου
Μαρούσι 96 - 94 Πανελλήνιος
Ίκαρος Καλλιθέας 72 - 70 Ηλυσιακός
Άρης 80 - 72 Καβάλα
Πανιώνιος 61 - 66 Περιστέρι
Ολυμπιακός 89 - 82 ΠΑΟΚ
Αγωνιστική 8η
ΠΑΟΚ 76 - 55 Πανελλήνιος
Παναθηναϊκός 93 - 62 Άρης
Ηρακλής 59 - 86 Μαρούσι
Περιστέρι 75 - 62 Ίκαρος Καλλιθέας
Κολοσσός Ρόδου 73 - 49 Πανιώνιος
Καβάλα 89 - 86 ΑΕΚ
Ηλυσιακός 60 - 91 Ολυμπιακός
Αγωνιστική 9η
Μαρούσι 81 - 76 ΠΑΟΚ
Άρης 94 - 85 Ηρακλής
ΑΕΚ 78 - 95 Παναθηναϊκός
Ίκαρος Καλλιθέας 69 - 84 Κολοσσός Ρόδου
Ολυμπιακός 101 - 64 Περιστέρι
Πανιώνιος 73 - 79 Καβάλα
Πανελλήνιος 70 - 82 Ηλυσιακός
Στις 29 Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Άρη με σκορ 87-58 στον πρώτο
ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος και έχει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στον τελικό.
Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό δεν ήταν τόσο «εύκολος»
καθώς διήρκησε 4 ολόκληρες ώρες! Λόγο κακής συμπεριφοράς των οπαδών του ΠΑΟΚ ο
αγώνας διακόπηκε ώστε να εκκενωθεί το γήπεδο. Το παιχνίδι δέχτηκε καθυστέρηση περίπου 2
ωρών. Όταν τελικά ο (τραυματισμένος) διαιτητής σφύριξε την λήξη του αγώνα ο Ολυμπιακός
ήταν νικητής με σκορ 60 - 79 και θα έχει το προβάδισμα για να πάει στον τελικό του Κυπέλλου.
Όσον αφορά την Euroleague ο Ολυμπιακός έδωσε 4 αγώνες τον τελευταίο μήνα. Στις 2 Δεκεμβρίου
κέρδισε εντός έδρας την Γερμανική Μπάμπεργκ άνετα με σκορ 86 - 69. Στις 9 Δεκεμβρίου η
ομάδα του Πειραιά έχασε από την Μάλαγα στην Ισπανία με σκορ 76 - 74. Ο Ολυμπιακός
επικράτησε πανεύκολα της Σαρλερουά με σκορ 67 - 80 στις 13 του μήνα. Οι «ερυθρόλευκοι»
δεν θα μπορούσαν να κλείσουν καλύτερα το 2010 καθώς κέρδισαν την Ρόμα με σκορ 89 - 82
και έτσι βρίσκονται στην πρώτη θέση του β’ ομίλου, φτάνοντας τις 20 σερί εντός έδρας νίκες
στην Ευρώπη. Και ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα της χρονιάς τα πήγε εξίσου καλά στις
Ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις αφού κέρδισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με σκορ 68 - 72. Στις 9

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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9 Γνώμη

H δύναμη της συγνώμης: Κλείσε
τους λογαριασμούς σου πριν
αλλάξει ο χρόνος...
Αυτές τις μέρες περνάνε με έναν μαγικό τρόπο τα
πάντα από το μυαλό μας. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν,
καταστάσεις που μας πόνεσαν, αδικίες, ψέματα...
Έρχονται όλα μαζί και στριμώχνονται, εκεί λίγο πριν
φύγει ο παλιός ο χρόνος και τα αναμασάμε στη μνήμη
μας. Λόγια πικρά που ανταλλάξαμε, νεύρα, φιλίες που
δεν στέριωσαν, σχέσεις που δεν άντεξαν, δυσκολίες που
προέκυψαν στον επαγγελματικό μας χώρο...
Σε άλλα φταίγαμε, σε άλλα όχι. Σε άλλα ήμασταν τα
θύματα, σε κάποια άλλα οι θύτες. Μήπως είναι ένα
καλό χρονικό διάστημα να ζητήσουμε συγνώμη ή
να συγχωρέσουμε όσους μας έκαναν κακό; Μήπως
το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα
αφήσουμε όλα πίσω μας, να μην κουβαλήσουμε κανένα
αρνητικό συναίσθημα μαζί μας στο νέο έτος;

Η συγνώμη είναι ένα από τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά της
ευτυχίας.

Αν ζούμε χωρίς να συγχωρούμε είμαστε φυλακισμένοι
μέσα σε αρνητικό συναίσθημα, σε εκδικητικότητα που
μας χαλάει την κάθε στιγμή και δεν μας αφήνει να
είμαστε χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι”.
“Αν δεν μπορέσουμε να συγχωρέσουμε, να δώσουμε
άφεση και να προσφέρουμε τη συγνώμη μας είμαστε
γεμάτοι πίκρα, μίσος, θλίψη, λύπη, στεναχώρια”.
“Αντίθετα, όταν συγχωρούμε ελαφρώνει η ψυχή μας
και μπορεί να γευτεί όλες τις χαρές που μέχρι να δώσει
συγνώμη δεν μπορούσε”.

Όταν συγχωρούμε ανεβαίνουμε σε
ανώτερο επίπεδο

γιατί μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να
ξεφύγουμε από μικρότητες κι από στενομυαλιές, να
δούμε πιο σφαιρικά και πιο ανεβασμένα τη ζωή μας,
τον κόσμο και τις πράξεις των άλλων”
Αυτές οι μέρες είναι μια καλή αφορμή για να δώσουμε
τόπο στην οργή, να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από
αρνητικά συναισθήματα, να δείξουμε ανωτερότητα και
να συγχωρέσουμε όλους όσους μας στεναχώρησαν. Με
το να κρατάμε μέσα μας “χρωστούμενα” δεν βγαίνει
κάτι. Μόνο στον εαυτό μας κάνουμε κακό που τον
φορτίζουμε με αρνητισμό.

Συγνώμη επίσης σημαίνει είμαι
δυνατός.

Ξέρουμε και περιμένουμε συγχώρεση από τον Θεό.
Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος κι επειδή είναι τόσο
δυνατός για αυτό μπορεί και συγχωρεί. Αν λοιπόν
και εμείς μπορούμε και συγχωρούμε είναι δείγμα ότι
είμαστε δυνατοί, ότι τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας,
ότι είμαστε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ότι
μπορούμε να δούμε με επιείκεια και κατανόηση τις
αδυναμίες του άλλου και να πούμε: “Ας το να πάει
στο καλό. Αφήνω τον Θεό να κρίνει τον άλλον για τις
πράξεις του”. Σαν άνθρωποι -που δεν είμαστε τέλειοικάνουμε λάθη και γι’ αυτό θα πρέπει να συγχωρούμε.
Δεν είναι τυχαίο που στην προσευχή μας λέμε:

“Συγχωρώ αυτά που μου κάνανε
και ζητώ συγχώρεση γι’ αυτά που
έχω κάνει”.
Μήπως λοιπόν, μέρες που είναι, να ζητήσουμε
συγνώμη, αλλά και να συγχωρήσουμε; Μήπως,
μέρες που είναι, πρέπει να ξελαφρώσουμε την ψυχή
μας, να βάλουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και να
προχωρήσουμε παρακάτω ουσιαστικά;

Ανέκδοτα

«σεξουαλική δραστηριότητα» ;
Και ο γέρος του απαντά :
Με ζαλίζει με την γρίνια!!!
***

Θεά σύζυγος...
Ένας επιχειρηματίας έστειλε ένα
fax στη σύζυγό του.
Προς την αγαπημένη μου σύζυγο.
Θα καταλάβεις σίγουρα ότι έχω
κάποιες ανάγκες στις οποίες εσύ
μετά τα 54 σου χρόνια δεν μπορείς
πλέον να μου ικανοποιήσεις...
Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί
σου και σε εκτιμώ σαν μία καλή
σύζυγο. Για τον λόγο αυτό, αφού
διαβάσεις αυτό το fax, ελπίζω ότι
δεν θα ερμηνεύσεις λανθασμένα το
γεγονός ότι θα περάσω το βράδυ
με την 18χρονη γραμματέα μου
στο ξενοδοχείο Comfort Inn Hotel.
Σε παρακαλώ μην αναστατώνεσαι.
Θα γυρίσω στο σπίτι πριν τα
μεσάνυχτα.
Όταν ο άντρας επέστρεψε σπίτι,
βρήκε την παρακάτω επιστολή
στην τραπεζαρία:
‘Αγαπημένε μου σύζυγε.Έλαβα
το fax σου και σε ευχαριστώ για
την ειλικρίνειά σου. Θα ήθελα
με αυτή την ευκαιρία να σου
υπενθυμίσω ότι και εσύ επίσης
είσαι 54 χρονών. Ταυτόχρονα θα
ήθελα να σε ενημερώσω ότι την
ώρα που το διαβάζεις αυτό, θα
είμαι στο ξενοδοχείο ‘Fiesta’ με
τον Μιχάλη, τον προπονητή μου
στο tennis, ο οποίος, όπως και η
γραμματέας σου, είναι 18 ετών.
Σαν επιτυχημένος επιχειρηματίας
και με τις εξαιρετικές σου γνώσεις
στα Μαθηματικά, θα καταλάβεις
ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση,
αν και με μία μικρή διαφορά:
Το 18 χωράει πολλές περισσότερες
φορές στο 54 από ότι χωράει το
54 στο 18.
Για τον λόγο αυτό δεν θα,
επιστρέψω πριν το αυριανό
μεσημεριανό.
***
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων
αγοράζει ένα σπίτι σε μια μικρή
κωμόπολη. Δυο μήνες μετά την
εγκατάσταση τους, τους κάνει
επίσκεψη ο δήμαρχος και τους
ρωτά :
Πως σας φαίνεται το χωριό μας ;
(συνηθισμένη απάντηση)
Είστε ευχαριστημένοι από
το σπίτι σας ; (συνηθισμένη
απάντηση)
Χρειάζεστε κάτι που μπορούμε να
κάνουμε για σας ; (συνηθισμένη
απάντηση)
Πως περνάτε τον καιρό σας ; Ο
γέρος του απαντά :
Το πρωί ξυπνάμε κατά τις 7
και ξεκινάμε με σεξουαλική
δραστηριότητα. Στις 8 παίρνουμε
το πρωινό μας και μετά το
μπάνιο μας και ξανά σεξουαλική
δραστηριότητα. Μετά ξεκινάμε
για την αγορά και στον γυρισμό
ταχτοποιούμε τα ψ ώνια
μας και έχουμε σεξουαλική
δραστηριότητα. Το μεσημέρι
κατά τις 1 τρώμε και μετά έχουμε
σεξουαλική δραστηριότητα. Μετά
πάμε για ύπνο μέχρι τις 4 και
ξυπνώντας έχουμε σεξουαλική
δραστηριότητα. Αργότερα
βλέπουμε τηλεόραση μέχρι
τις 8 διακόπτοντας βεβαίως το
πρόγραμμα λόγω σεξουαλικής
δραστηριότητας. Μετά θα φάμε
κάτι ελαφρύ και θα συνεχίσουμε
με σεξουαλική δραστηριότητα ..
Στην συνέχεια θα διαβάσουμε κάτι
στο κρεβάτι και θα κοιμηθούμε
αφού πρώτα έχουμε σεξουαλική
δραστηριότητα. Ο δήμαρχος που
ακούει τόση ώρα με τις τρίχες
σηκωμένες στο κεφάλι ρωτά τον
γέρο:
Τι ηλικία έχετε ;
Εγώ 86 και η γυναίκα μου 78 του
απαντά.
Σκύβοντας στο αυτί του γέρου ο
δήμαρχος τον ρωτά :
Τι εννοείτε παρακαλώ με τον όρο

Δυο φίλοι συζητούν για τις γυναίκες
τους:
- “Δεν μου λες”, λέει ο ένας,
“η γυναίκα σου είναι καλή στο
κρεββάτι;”
- “Τι να σου πω”, λέει ο άλλος,
“άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι...”
***
Ένας τύπος σε ένα ξενοδοχείο
βρίσκει μια υπέροχη ξανθιά στο
μπαρ, την ψήνει και εντός ολίγου
καταλήγουν στο δωμάτιο του, να
κάνουν ό,τι θα μπορούσε να κάνει
ένας τύπος σε ένα ξενοδοχείο με
μια υπέροχη ξανθιά που βρήκε στο
μπαρ.
Την άλλη μέρα, την παίρνει
τηλέφωνο από τη ρεσεψιόν για
να τη ρωτήσει εάν θα τη δει και
σήμερα.
Αυτή απαντάει κλαίγοντας πως δεν
μπορεί να βγει από το δωμάτιο της.
- Δεν μπορείς να βγεις από το
δωμάτιο σου; Γιατί;
- Εδώ μέσα είναι μόνο τρεις πόρτες.
Η μία είναι του μπάνιου, η άλλη
είναι η ντουλάπα και η άλλη έχει
ένα καρτελάκι στο χερούλι που λέει
“ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ”!

Πόνεσε;
Γυρίζει ο Κώτσος στο χωριό του
μετά απο επίσκεψη στην Αθήνα. Η
εμφάνιση του είναι κάπως περίεργη
για το μικρό χωριο. Ο φίλος του ο
Γιάννης απο περιέργεια πάει στο
σπίτι του Κώτσου.
- Πώς ήταν Κώτσο η Αθήνα;
- Μια χαρά ήταν.
- Καλά και εσύ πως έγινες έτσι;
- Που να στα λέω Γιάννη μου. Πήγα
προχτές στο Κολονάκι που τόσα
ακούγονται για αυτό και μιας και
είχα λίγο χρόνο λέω δεν πάω να
κουρευτώ. Ρώτησα που μπορώ να
κουρευτώ και με έστειλαν σε ένα
μεγάλο κομμωτηριο. Πήγα μέσα
κάθησα και ήρθε ένας κουνιστός
άντρας. “Περμανάντ;” με ρωτά, ναι
απαντώ εγώ.
- Τί είναι ρε Κώτσο μου το
περμανάντ; Μήπως πόνεσε;
- Οχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στο
κεφάλι μου. Μετά ήρθε ένας
άλλος κουνιστός και με ρωτάει
“Μανικιούρ;”. “Ναι” απαντώ.
- Τί είναι Κώτσο μου πάλι το
μανικιούρ; Μήπως πόνεσε;
- Οχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στα
νύχια μου και εγώ δεν κατάλαβα
καλά τι ήταν. Μετά ήρθε ακόμα
ένας κουνιστός και με ρωτάει
“Πεντικιούρ;”. “Ναι” απαντώ.
- Τί είναι Κώτσο μου το πεντικιούρ;
Μήπως σε πόνεσε;
- Οχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στα
πόδια μου. Μετά έφυγα. Το βράδυ
όπως τριγυρνούσα με ρωτάει ένας
περαστικός. “Τραβεστί;”. “Ναι”
απαντώ εγώ. Εκεί Γιάννη μου
πόνεσα...

ΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ
ΕΛΛΗΝΑΣ.
* Λες καληµέρα στις 3 το µεσηµέρι
και καλησπέρα στη 1 τη νύχτα.
* Δεν τρως ποτέ ßραδινό πριν τις
10µµ.
* Τρως πρωινό πριν πας για ύπνο.
* Το πρώτο σου hangover ήταν γύρω
στα 5 σου, όταν ο µπαµπάς/ θείος/
παππούς σου έδωσε να δοκιµάσεις
ουίσκι, γιατί το ζήταγες.
* Πρέπει τουλάχιστον πέντε φορές
το χρόνο να τραßηχτείς στον σταθµό

των ΚΤΕΛ για να παραλάßεις έναν
τενεκέ λάδι, έναν τενεκέ µέλι, έναν
τενεκέ φέτα, ρίγανη, τσάι ßουνού,
ελιές και λεµόνια.
* Σηµαιοστολίζεσαι να πας για
καφέ, αλλά τσαµπουκαλεύεσαι στον
πορτιέρη του κλαµπ που δεν σε ßάζει
µέσα γιατί φοράς σαγιονάρες.
* Στη γειτονιά σου υπάρχει
τουλάχιστον µια οδός που λέγεται
Ελευθερίου Βενιζέλου.
* Παραπονιέσαι ότι κάνει κρύο όταν
έχει 27 ßαθµούς.
* Όποτε ταξιδεύεις στο εξωτερικό
απορείς πως ο κόσµος ζει χωρίς
περίπτερα.
* Βρίσκεις τους τουρίστες αστείους.
* Και τους µαθαίνεις να λένε «malaka».
* Έχεις δέκα χρόνια να µπεις σε
λεωφορείο.
* Περιγράφεις το κτίριο της Interamerican στην Κηφισίας ως
«ουρανοξύστη»..
* Ξέρεις τα πάντα για την
ανακύκλωση, αλλά δεν έχεις δει
ποτέ από κοντά κάδο ανακύκλωσης.
*
Παραγγέλνεις
ταυτόχρονα
σουßλάκια κι ένα ασθενοφόρο και το
ασθενοφόρο έρχεται όταν χωνεύεις
τα σουßλάκια.
* Σε όποιο τραπέζι κι αν καθίσεις
υπάρχει ένα πακέτο Marlboro Lights.
* Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα
να πέσεις σε µποτιλιάρισµα στις
6π..µ.της Κυριακής..
* Σε τσαντίζει το ότι για να πας να
ψωνίσεις το Σάßßατο πρέπει να
ξυπνήσεις νωρίς, επειδή τα µαγαζιά
κλείνουν στις 3..
* Χειροκροτείς τον πιλότο όταν
προσγειωθείς.
* Έχεις αυτοκίνητο που κοστίζει
πάνω από 60.000 ευρώ και αρνείσαι
να το δώσεις στον παρκαδόρο γιατί
θεωρείς κλοπή τα 5 ευρώ που σου
ζητάει.
* Αναρωτιέσαι γιατί ο φραπές δεν
έχει διεθνή επιτυχία.
* Αγαπηµένη σου ασχολία όταν
ταξιδεύεις στο εξωτερικό για να
ξεφύγεις λίγο από την Ελλάδα, είναι
να ψάχνεις για άλλους Έλληνες.
* Καταλαßαίνεις τους Αλßανούς
‘από τη φάτσα’.
* Δεν σου κάνει εντύπωση γοµάρι
30 χρονών να ζει µε τους γονείς του
ή 25 και να µην έχει ßγάλει ούτε
µεροκάµατο.
* Νηστεύεις, αλλά κάθε φορά µε
διαφορετικούς όρους.
* Ξέρεις ένα σωρό απόρρητα κρατικά
µυστικά που αν τα αποκάλυπτες θα
έπρεπε να ξαναγραφτεί η παγκόσµια
ιστορία.
* Είσαι ßέßαιος ότι το κακό µάτι έχει
αποδειχθεί και επιστηµονικά.
* Ποτέ δεν σου φτάνουν τα χρήµατα
για τα ßασικά είδη ανάγκης, αλλά
πάντα σου περισσεύουν για τα είδη
πολυτελείας.
*
Μισείς
τους
δηµοσίους
υπαλλήλους, αλλά όνειρο ζωής είναι
να γίνεις ένας από αυτούς.
* Ξέρεις ότι οι άλλοι είναι όλοι
Τουρκόσποροι ή Σλάßοι, αλλά είσαι
ßέßαιος ότι ο Μέγας Αλέξανδρος
ßρίσκεται στην αρχή της δικής σου
κληρονοµικής αλυσίδας.
* Διπλοπαρκάρεις για τσιγάρα
κλείνοντας το δρόµο και απολογείσαι
σ’ αυτούς που κορνάρουν, αλλά στο
παρακάτω στενό πλακώνεις τον
οδηγό που έκανε ακριßώς το ίδιο.
* Καυχιέσαι που ήσουν Λοκατζής
στο Μεγάλο Πεύκο χλευάζοντας
τους πεζικάριους αλλά ßάζεις ßύσµα
για να πάει ο γιος σου κέντρο στην
Κόρινθο και ειδικότητα διαßιßαστής
στο Χαϊδάρι.
* Πας γυµναστήριο και καπνίζεις και
ένα πακέτο τσιγάρα τη µέρα.
* Όταν σταµατάς στο φανάρι έχεις
το χέρι στην κόρνα.
* Πάντα αναρωτιόσουν σε τι διάολο
χρησιµεύει η ‘διάßαση πεζών’!
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AHEPA District #26 Scholarship Presentations a Popular Annual Event
Vancouver December 12, 2010
AHEPA (American Hellenic
Educational Progressive Association) families and friends met
for the 22nd consecutive year
to recognise deserving students
at the Annual AHEPA Family
Christmas Dinner and Scholarship Presentation at the Hellenic
Community Centre in Vancouver
with a total of $8600.00 being
awarded. AHEPA’s commitment
to education has been well documented throughout its history.
The AHEPA Scholarship Committee received numerous applications again this year, proving
the popularity of the programme
among post secondary students
in the Vancouver area. The following are the scholarship re-

cipients who qualified by meeting the criteria as stated on the
application forms. Our goal is to
recognise students who are outstanding academically but also
take an active role in their school
community as well as the community at large. Please join me
now in recognising this year’s
worthy recipients.
The most prestigious scholarship
is The AHEPA Supreme Lodge
Scholarship, formerly The Sam
Nacos Memorial Scholarship,
which is offered by the Headquarters in Washington D.C. to
the most outstanding recipient in
our District. This scholarship is
payable in U.S. $, in an amount
not to exceed $1000.00 U.S. $.

It is given to a student who is a
member of one of the Junior Orders or is the child of a member
of the Senior Orders. The recipient is Dimitri Bonnis. Dimitri
is a student at the University
of British Columbia (U.B.C.)
in the Faculty of Commerce at
the Sauder School
of
Business.
He attended St.
George’s School in
Vancouver where
he
maintained
high
academic
standing while actively maintaining
ties to the Greek
Community
by
volunteering
at
many community

events. He played rugby throughout his high school years competing at and winning many championships. He also played for
the Vancouver Rugby Team. The
best of luck in all of your future
academic challenges Dimitri!
Continued on page 18)

Above: Dist. Governor Paul
Michael presents the Award of
Ahepa Dist.#26 to Mother of Sofia
Anatakos.

Right: General Consul of Greece G. Aifantis
presents the award of Samnakos to Dimitri Bonis

Past D. Governor G. Apostolopoulos
presents the Award of Apostolopoulos
memorial to Alex Pappas

Right:Suzanne Anton Councillor, City of Vancouver presents the Award of Ahepa District #26 to David Katsonis.
Wright:Honorary Consul of Cyprus
Tasoula Bergrren, pesents a book from
Cyprus to all recognise students.
Left: George Bonnis presents the Award
Gus Bonnis Memorial to Hugh Wallace

Past D.Governor K.Falias (Middle)
and Dist.Governor Paul Michael
(right), they present the Award of
Douroukakis memorial to Natalia
Tzemis.

Left:Niki Rousanidis presents
the Award of Daughters of
Penelope and Leos Balatsas
Memorial to the Mother of
Adamantias Bekiaris.
Adamantia due to her exRight: Nick Mesotopitis presents the
Award of Nick Mesotopitis Family &
Gladstone Chapter to Natacha Schinas

aminations was not able to be
there.
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TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

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

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

Η Πρόεδρος Κα Ρούλα Λιάσκα και μέλη
του Δ. Συμβουλίου “Μέγας Αλέξανδρος”

Τα κάλαντα τραγούδησαν στο Σύλλογο, το
χορευτικό συγκρότημα του Δημ. Κοντογιάννη.

Ο Λευτέρης και η Ελευθερία Κομνηνού κάθε χρόνο μοιράζουν
τα δώρα στα μικρά παιδιά του Συλλόγου.

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

Dominican
Republic

Από 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Μέχρι 6 ΜΑΪΟΥ2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

Costa Rica
Vancouver Departure

Punta Cana
Vancouver Departure
4 -1/2 star Be Live Grand Bavaro
January 13 and 20th departure
One Week all inclusive holiday
CAD 697 plus taxes per person

CAD 897 plus taxes per person

MEXICO

PANAMA

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
4 star Holiday Inn Puerto Vallarta
January 15 and22 departures
All Inclusive one week holiday

CAD 548 plus taxes per person

4 star Allegro Papagayo
January 25 Departures
All Inclusive one week holiday

Vancouver Departure

4 star Royal Decameron Golf,
Beach ResortAnd Villas Panama
January 25 departure
All Inclusive one week holiday
CAD 1197 plus taxes per person

$

979 +

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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ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Του συνεργάτη μας ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Ανοιχτά μέτωπα υψηλού ρίσκου
● Κρας-Τεστ για την ελληνική κυβέρνηση οι αλλαγές
των επόμενων μηνών
Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011		
Η Ελλάδα εισέρχεται στη δεύτερη και πιο δύσκολη φάση εφαρμογής
του Μνημονίου. Μέχρι τώρα τα πράγματα για την ελληνική
κυβέρνηση ήταν σχετικά απλά. Προχώρησε σε οριζόντιες μειώσεις
μισθών και συντάξεων, σε κατάργηση επιδομάτων για να καταφέρει
να πλησιάσει το στόχο περιορισμού του ελλείμματος. Τους επόμενους
μήνες όμως θα κληθεί να αναμετρηθεί με τον σκληρό πυρήνα των
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι της Τρόικας και ταυτόχρονα
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να κινηθεί η οικονομία,
προκειμένου, όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στη συνεδρίαση
του υπουργικού συμβουλίου (29/12). «Το 2011 να είναι η τελευταία
χρονιά της ύφεσης και το 2012 η πατρίδα μας να επανέλθει στην
ανάπτυξη».

ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ;
Η διπλωματική πρωτοβουλία πάλι στα χέρια
των αρχιτεκτόνων του Σχεδίου Ανάν
● Αποκλειστικές δηλώσεις στην «ΓΝΩΜΗ» του Πρέσβη
επί τιμή ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ

Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011		

«Η ακολουθούμενη σήμερα πολιτική στο Κυπριακό θυμίζει, από ορισμένες απόψεις, το γνωστό έργο του μεγάλου
λατινοαμερικανού συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές “Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου”», δηλώνει
αποκλειστικά στην «ΓΝΩΜΗ» ο Πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου.

• Ωστόσο, η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βαίνει
επιδεινούμενη. Στην Ελλάδα όλες οι προβλέψεις λένε ότι η
ανεργία, το χρέος και τα λουκέτα θα αυξηθούν, η ύφεση θα ενταθεί,
συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των
λαϊκών στρωμάτων.

Οι διαγραφόμενοι κίνδυνοι είναι περισσότερο από προφανείς. Αντί όμως η ελληνική πλευρά, τονίζει ο Π. Νεάρχου,
να διαπιστώσει το ατελέσφορο και επικίνδυνο της ακολουθούμενης πολιτικής και να αναδιπλωθεί ευσχήμως,
διατηρώντας τις θέσεις της και αναζητώντας ευνοϊκότερο διπλωματικό πεδίο, συνεχίζει πεισματικά την ίδια πορεία.
Αυτοεγκλωβίζεται σε μία διαδικασία που χειραγωγείται από τους γνωστούς αρχιτέκτονες του Σχεδίου Ανάν, οι
οποίοι δεν είναι μυστικό ότι μεθοδεύουν νέα άτυπη επιδιαιτησία του ΟΗΕ και νέο Σχέδιο Μπαν Κι Μουν, στο ίδιο
πνεύμα...

• Τα μέτωπα που έχει μπροστά της η ελληνική κυβέρνηση είναι
πολλά και υψηλού κινδύνου, γιατί οι αποφάσεις της θα πλήξουν τα
συμφέροντα μεγάλων μερίδων του πληθυσμού που αποτελούν τη
σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας και του ακροατηρίου της.
Ο χρόνος και οι δανειστές πιέζουν την Ελλάδα και την ίδια στιγμή
στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδος οι φωνές για αλλαγή
πλεύσης πυκνώνουν.
• Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων (θέμα που
απασχολεί την πολιτική ζωή της Ελλάδος εδώ και μία δεκαετία) και
οι μειώσεις μισθών των εργαζομένων στις εισηγμένες επιχειρήσεις
θα συναντήσουν ισχυρές αντιδράσεις. Οι ομάδες που θα θιγούν
(δικηγόροι, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, υπάλληλοι του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ.ά.) έχουν ισχυρές
προσβάσεις στα κόμματα εξουσίας, ενώ τα συνδικάτα των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) αποχαιρέτησαν το 2010
με κινητοποιήσεις και υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν στην ίδια
αγωνιστική γραμμή και το 2011...
• Οι αντοχές της κυβέρνησης θα δοκιμαστούν. Ήδη ο πρωθυπουργός
μετράει τέσσερις απώλειες βουλευτών και προφανώς θέλει να κλείσει
εδώ ο κύκλος των διαρροών. Με τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής
ομάδος εντός του Ιανουαρίου, την εκλογή νέου Πολιτικού Συμβουλίου
και τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που θα γίνουν τους πρώτους
μήνες και θα κορυφωθούν την άνοιξη στην Αθήνα με πανελλήνια
συνδιάσκεψη θα επιχειρήσει να ενσωματώσει τις αντιδράσεις και να
αποτρέψει την ανάπτυξη των φυγόκεντρων τάσεων.

•
Η συνάντηση του Μπαν Κι Μουν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Έρογλου, στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως και η σχετική έκθεση του
Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, εντάσσονται στο πλαίσιο των μεθοδεύσεων αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ
«Ζητείται ελπίς» και χαμόγελο για το 2011
Τίποτα

σοφότερο από το σχολικό
τραγουδάκι, γιατί για πρώτη φορά,
κανείς δεν πρόκειται να νοσταλγήσει
τα όσα έφερε στην Ελλάδα το 2010 και
μάλιστα ξαφνικά, απροειδοποίητα!
Δεινά χωρίς ημερομηνίες λήξεως,
θυσίες που θα ζητούνται επ’ αόριστον
και με μία Τρόικα επιβλέπουσα
το Μνημόνιο, για το οποίο όλοι οι
Έλληνες φταίξανε, εκλέγοντας στις
εκλογές τους πολιτικούς εκείνους
που κυβέρνησαν –και κυβερνούν–
σε βάθος δεκαετιών και μέλλον
αγνώστου πολιτικής εξέλιξης!

συν την αγελάδα! Και ο ρεαλιστής
κριτής (κάποιος μακρινός πρόγονος
του Ντομινίκ Στρος Καν ίσως),
αποφάσισε: «Βγάλτε έξω την
αγελάδα και θα δείτε τη διαφορά!»

Με ή χωρίς το Μνημόνιο, με ή χωρίς
την τρόικα, ποτέ δεν θα είμαστε
καλύτερα στην καλύβα «Ελλάς»,
εάν δεν βάλει μυαλό η ελληνική
οικογένεια και φροντίσει η ίδια το
χώρο της, δουλεύοντας, κάνοντας
οικονομία και, το κυριότερο,
εκλέγοντας ανθρώπους στα κέντρα
αποφάσεων, οι οποίοι δεν θα
Η φράση της χρονιάς, ειπωμένη από κλέψουν, όλοι ή μερικοί!
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Θεόδωρο Πάγκαλο, «Όλοι κλέψαμε», Αυτή είναι η παραγγελιά του
καλύπτει άνετα την Ελληνική Βουλή τραγουδιού που μας προτρέπει
των 300, πριν και τώρα, αλλά να γιορτάσουμε αυτό και μόνο
σίγουρα όχι τους χαμηλόμισθους, το γεγονός –ότι πάει, bye-bye, «ο
τους συνταξιούχους, τους άνεργους, παλιός ο χρόνος»!
τους ελεύθερους επαγγελματίες που
αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο.
Αυτοί, που είναι οι πιο πολλοί, Επίσκεψη στο λίκνο του Κεμαλισμού
προσβλέπουν με ελπίδα στο 2011,
Γιώργος
Παπανδρέου
θα
ακριβώς επειδή δεν μπορεί να είναι Ο
χειρότερο από το 2010 κι αυτό παραβρεθεί αύριο (7/1) σε συνέδριο
τουρκικού
υπουργείου
γιατί... η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, του
Εξωτερικών,
το
οποίο
θα
λάβει χώρα
μαζί με το Ευρώ! Κάπου, σε κάποια
χρονική φάση, ελπίζουμε ότι θα είναι στο λίκνο του κεμαλικού καθεστώτος
και ιδεολογίας, στο Ερζερούμ!
καλύτερο από το 2010.
Σαν το ανέκδοτο με την οικογένεια Ο Έλληνας πρωθυπουργός, από το
που παραπονέθηκε ότι δεν μπορεί σημείο που ο Μουσταφά Κεμάλ
να ζει σε μια καλύβα όλη η φαμίλια απεργάστηκε την καταστροφή του

Σχέδιο διπλωματικού εγκλωβισμού και εκβιασμού
της ελληνικής πλευράς
Τα όσα συμφωνήθηκαν στη Νέα Υόρκη και τα όσα περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, δείχνουν σαφώς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο σχέδιο διπλωματικού εγκλωβισμού και εκβιασμού
της ελληνικής πλευράς, αναφέρει ο Π. Νεάρχου, με το δίλημμα είτε να δεχθεί μια καταστροφική λύση, είτε να
επιρριφθεί επιτηδείως σ’ αυτήν η ευθύνη για τη μη λύση.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν ευκολότερη η αποενοχοποίηση της Τουρκίας και η παράκαμψη του Κυπριακού
στην ενταξιακή της πορεία. Θα υπήρχε επίσης προσφορότερο διπλωματικό κλίμα για την προώθηση πολιτικής
ντε φάκτο λύσης, με συνεχή μικρά βήματα προς την αναβάθμιση του «ψευδοκράτους», με επίκληση της
«συμφωνημένης» διζωνικής διαρθρώσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προπαγάνδα ότι η αναγνώριση, σε
«ισότιμη βάση», μιας τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας, είναι απαραίτητος όρος για την «επανένωση» της
Κύπρου. Αυτή είναι άλλωστε η λογική που προωθείται, μέσα από τον λεγόμενο κανονισμό του απευθείας εμπορίου,
τον οποίο δεν εγκαταλείπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και μετά τη γνωμάτευση της Υπηρεσίας Νομικών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι απαιτείται για την εφαρμογή του ομοφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
Η υπογραφή συμφωνίας για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ,
επισημαίνει ο Περικλής Νεάρχου, είναι καλό νέο, που δείχνει πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι τα
πράγματα, εάν εφαρμοζόταν μια άλλη στρατηγική κατά της τουρκικής κατοχής, που δεν θα κρυβόταν πίσω από τη
δήθεν διακοινοτική διαμάχη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
•
Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία και ενισχύει σημαντικά τη θέση
της Κύπρου. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν υπογραφεί με την Αίγυπτο και το Λίβανο. Η Τουρκία ασκεί πιέσεις στις
χώρες αυτές για να τις παγώσουν. Και οι δύο όμως αυτές χώρες και κατά πρώτο λόγο η Αίγυπτος, έχουν μεγάλο
δικό τους συμφέρον να τις εφαρμόσουν και να εκμεταλλευθούν τους ενεργειακούς πόρους της δικής τους ΑΟΖ.
Η Κύπρος δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να στείλει διφορούμενα σήματα ως προς τη θέλησή της, την αποφασιστικότητά
της και την πολιτική της να προχωρήσει αμέσως στην άσκηση των δικαιωμάτων της, απορρίπτοντας τις αυθαίρετες
τουρκικές αξιώσεις, υπερασπιζόμενη διεθνώς τα δικαιώματά της και αποφεύγοντας να διασυνδέσει το θέμα με την
«επίλυση» του Κυπριακού, όπως αξιώνει η τουρκική πλευρά.
Αντίθετα, η επιτυχία αυτή πρέπει να γίνει παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχει η Κύπρος, ως χώρα-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα κατέχουσα μια άκρως σημαντική στρατηγική θέση, για την υπεράσπιση των
ζωτικών συμφερόντων της και των αρχών, πάνω στις οποίες ανυποχώρητα πρέπει να βασιστεί μία δίκαιη, αποδεκτή
λύση για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου, καταλήγει ο Περικλής Νεάρχου.
Μικρασιατικού Ελληνισμού, θα
μιλήσει για τις... ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Για όποιον λοιπόν θα πρέπει
να του φρεσκάρω τη μνήμη για το τί
εστί το Ερζερούμ, σε σχέση με την
«εξωτερική πολιτική», θα πρέπει να
υπενθυμίσω πως στην συγκεκριμένη
πόλη έλαβε χώρα (23 Ιουλίου με 7
Αυγούστου 1919) το καθοριστικό
συνέδριο των Κεμαλικών, στο
οποίο και τέθηκαν οι «νομικές»
βάσεις, μέσω της διακήρυξης
που συνομολογήθηκε, για την
πλήρη εκκαθάριση όχι μόνο του
Ελληνισμού, αλλά κάθε άλλου «μη
Τούρκου» από την Μικρά Ασία.
Θα πρέπει κάποιος επιτέλους
στην Αθήνα να αντιληφθεί πως η
σημειολογία κάποιων κινήσεων,
ειδικά στο διπλωματικό και πολιτικό
πεδίο, είναι τόσο σημαντική όσο και
μία πράξη αυτή καθεαυτή.
Δεν είναι δυνατόν το υπουργείο
Εξωτερικών να μην διαθέτει
Υπηρεσίες, οι ποίες θα (προ)
ειδοποιήσουν
την
ελληνική
κυβέρνηση πως η συγκεκριμένη
πόλη και το... happening, στο
οποίο ο γεμάτος καλές προθέσεις
Έλληνας πρωθυπουργός σκοπεύει
να παραβρεθεί, δεν ενδείκνυται για

επισκέψεις της συγκεκριμένης υφής!
Ντόρα, γιατί;
Δεν ρωτάω καν αν αληθεύει, γιατί
έχει επανειλημμένα γραφτεί και η
Λευκωσία ποτέ δεν τον διέψευσε,
ότι ο αξέχαστος Πρόεδρος της
Κύπρου Τάσσος Παπαδόπουλος,
όταν ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις
με την Αίγυπτο για τον καθορισμό
των θαλάσσιων συνόρων, των
Αποκλειστικών
Οικονομικών
Ζωνών (ΑΟΖ), είχε προτείνει στην
τότε κυβέρνηση να συμμετάσχει
και η Ελλάδα, ώστε να υπάρξει
μια ενιαία συμφωνία. Όμως,
δυστυχώς, όπως το επιβεβαιώνουν
οι σημερινές εξελίξεις, όπου οι
ΑΟΖ παίζουν μεγάλο ρόλο για
την εκμετάλλευση των τεράστιων
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που
έχουν εντοπισθεί στη λεκάνη της
Ανατολικής Μεσογείου και μέχρι
κάτω από την Κρήτη, η Ελλάδα δεν
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση
του Τάσσου Παπαδόπουλου. Τότε,
υπουργός Εξωτερικών ήταν η
κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε
χειριστεί το θέμα. Μπορεί η κυρία
Πρόεδρος
της
«Δημοκρατικής
Συμμαχίας», να πει στον ελληνικό

λαό για ποιόν λόγο δεν συμμετείχε
στις διαπραγματεύσεις με Κύπρο και
Αίγυπτο, όπου θα είχε καθορισθεί
από τότε η κρίσιμη ΑΟΖ, με τα
δικαιώματα, του Καστελλόριζου,
που αποδεικνύεται κλειδί σήμερα
για την περιοχή; Και η Τουρκία
δεν θα μπορούσε να βάζει θέμα
αμφισβήτησης του Καστελλόριζου,
ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν
στον καθορισμό των ΑΟΖ. Και να
απειλεί με νέο casus belli. Ευθύνες,
βέβαια έχει και ο τότε πρωθυπουργός,
Κώστας Καραμανλής, που δεν μετείχε
η Ελλάδα στις Κυπρο-αιγυπτιακές
διαπραγματεύσεις...
Φώτα στην Πόλη του... Φωτός
Την παράδοση του ταξιδευτή των
ηπείρων «για την υπεράσπιση των
συμφερόντων της Ελλάδος», όπως
τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα
συνεχίσει και το 2011 ο Έλληνας
πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, ημέρα των
Θεοφανείων (6/1) δεν θα βρεθεί στον

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ,
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010
Αθήνα- Αντώνης Ανακέφαλος
Την ώρα που στο βήμα της
ρουμανικής Βουλής βρισκόταν
ο πρωθυπουργός Εμίλ Μποτς,
ένας εργαζόμενος στην κρατική
τηλεόραση έπεσε από το μπαλκόνι
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
το
κυβερνητικό
πρόγραμμα
λιτότητας.
Η πρόταση μομφής κατά της
κυβέρνησης, η τέταρτη μέσα σ’
ένα χρόνο, απορρίφθηκε.
Φορώντας ένα μπλουζάκι το οποίο
έγραφε: “Μας πυροβολήσατε,
σκοτώσατε το μέλλον των
παιδιών μας, μας πουλήσατε”, ο
άντρας έπεσε από το μπαλκόνι
του κοινοβουλίου την ώρα που
στο βήμα βρισκόταν ο Ρουμάνος
πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της
συζήτησης της πρότασης μομφής
που κατέθεσε η αντιπολίτευση,
για το νομοσχέδιο που ορίζει τους
μισθούς στο δημόσιο τομέα.

Αυτοκτόνησε στη Βοστόνη ο γιος
του τελευταίου Σάχη του Ιράν σε
ηλικία 44 ετών
Πηγή [ΑΠΕ] 4 Ιανουαρίου 2011

Μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός,
ο πρωθυπουργός αποχώρησε από
το βήμα για να διαπιστώσει τι
συνέβη και να διαπιστώσει αν του
παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έφτασαν εμπειρογνώμονες από την Επιθεώρηση
Εκτάκτων Καταστάσεων, ενώ ο
γερουσιαστής των Φιλελευθέρων,
Εμίλιαν Φράνκου δήλωσε ότι
άκουσε τον άνδρα να φωνάζει
πριν πέσει από το μπαλκόνι:
“Στερήσατε το ψωμί από τα
παιδιά μου”.

Στο σπίτι του στη Βοστόνη αυτοκτόνησε ο 44χρονος Αλιρεζά
Παχλαβί, νεότερος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν που
ανατράπηκε το 1979. Την αυτοκτονία του τέως πρίγκιπα ανακοίνωσε
ο αδελφός του στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο
ειδήσεων Agerpres, κατά τη
μεταφορά του στο ασθενοφόρο για
να διακομιστεί πανεπιστημιακό
νοσοκομείο του Βουκουρεστίου,
ο άντρας φώναζε τη λέξη
“ελευθερία”.

«Όπως εκατομμύρια νεαρών Ιρανών, είχε βαθιά συγκλονιστεί από
όλα τα δεινά που πλήττουν την προσφιλή πατρίδα του, καθώς έφερε
επίσης και το βάρος της απώλειας του πατέρα και της αδελφή μας
κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του» ανέφερε ο αδερφός του.

Απίστευτη καραμπόλα 100
αυτοκινήτων στην Κίνα
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010-Αντώνης Ανακέφαλος
Τουλάχιστον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σοβαρά σε καραμπόλα πάνω από 100
αυτοκινήτων στην Κίνα, εξαιτίας
της ομίχλης στην επαρχία
Γουιζού, στη δυτική Κίνα
Σύμφωνα με το επίσημο
πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα,
η καραμπόλα προκλήθηκε όταν
ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε
βενζινάδικο.
Πυροσβέστες
δήλωσαν
ότι
μετά την αρχική πρόσκρουση,
τουλάχιστον άλλα 100 οχήματα
έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο,
προκαλώντας
κυκλοφοριακή
συμφόρηση σε μήκος 20
χιλιομέτρων.
Το πρακτορείο αναφέρει ότι... η πυκνή ομίχλη είχε περιορίσει την ορατότητα στα 50 μέτρα.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε βενζινάδικο, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Λόγω
της περιορισμένης ορατότητας, αφού στην περιοχή επικρατούσεομίχλη, οι οδηγοί ήταν ανήμποροι να
αντιδράσουν και τα οχήματα έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο. Οι ουρές που σχηματίστηκαν έφταναν σε
μήκος τα 20 χιλιόμετρα, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα.
Στην Κίνα καταγράφονται περίπου 200θάνατοι κάθε μέρα από τροχαία δυστυχήματα, αλλά ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει στο παρελθόν ότι ο αριθμός πεζών, οδηγών και δικυκλιστών που
σκοτώνονται καθημερινά είναι τουλάχιστον διπλάσιος από αυτόν που ανακοινώνεται επισήμως.

«Με μεγάλη θλίψη ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας για το
θάνατο του πρίγκιπα Αλιρεζά Παχλαβί» ανέφερε στο μήνυμα που
ανάρτησε ο Ρεζά Παχλαβί, ο πρωτότοκος γιος του Σάχη του Ιράν,
στην προσωπική ιστοσελίδα του.

Οι αστυνομικές αρχές της Βοστόνης δεν έδωσαν σχετικές
πληροφορίες στη δημοσιότητα, σημειώνει το Reuters. Σύμφωνα με
την οικογένειά του, ο A.Παχλαβί έκανε διδακτορικό στο Χάρβαρντ.

3.307.451 άτομα δεν
πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ
φόρο!
Αθήνα Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010
Αντώνης Ανακέφαλος
- “Φτωχοί” δηλώνουν επτά στους δέκα ελεύθεροι επαγγελματίες
- Μισθωτοί και συνταξιούχοι πλήρωσαν το 50% των φόρων
- Μόνο 60 άτομα δήλωσαν ... πλούσιοι
Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου τα οποία προέκυψαν από τις
δηλώσεις εισοδήματος του 2009 η Ελλάδα είναι ..μια χώρα “φτωχών”
ελεύθερων επαγγελματιών (δικηγόρων, ιατρών, υδραυλικών κλπ) που
μόλις και μετά βίας αγγίζουν εισοδήματα 10.500 ευρώ.
Οι επαγγελματίες αυτοί (στη συντριπτική τους πλειοψηφία 7/10)
δήλωσαν εισόδημα μικρότερο από αυτό των αγροτών που κατά μέσο
όρο δηλώνουν 11.429 ευρώ!
Ως οι πιο πλούσιοι Έλληνες εμφανίζονται οι μισθωτοί με μέσο όρο
αποδοχών 19.234 ευρώ και ακολουθούν οι συνταξιούχοι με 15.885
ευρώ.
Κάπως έτσι είναι... λογικό το γεγονός ότι από το σύνολο των
φόρων που εισέπραξε το κράτος το 52,59% το πλήρωσαν μισθωτοί
και συνταξιούχοι, ενώ εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι
επαγγελματίες πλήρωσαν το 16%.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι φαίνεται ότι είναι οι πιο... πλούσιοι στη
χώρα αφού 5.348.005 άτομα δήλωσαν εισοδήματα κάτω από το
αφορολόγητο όριο.
Μόλις 60 άνθρωποι δήλωσαν εισοδήματα πάνω από 900.000 ευρώ,
ενώ περίπου 36.000 νοικοκυριά δήλωσαν εισοδήματα πάνω από
100.000.
Μετά από όλα αυτά είναι απορίας άξιο πως οι Έλληνες εμφανίζονται
να κατέχουν ακίνητη περιουσία αξίας 323 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Κάτι παραπάνω δηλαδή από το χρέος της χώρας.
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Βρέθηκε διάδοχος
της Θάλειας Δραγώνα
Είναι της ίδιας... κοπής!
Του συνεργάτη μας ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011		
Τη θέση της πάλαι ποτέ ειδικής γραμματέως Ενιαίου Διοικητικού Τομέα
Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων
Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης,
Θάλειας Δραγώνα, προκήρυξε το ελληνικό υπουργείο Παιδείας.
Φυσικά, δεν περιμένουν πρώτα να υποβληθούν υποψηφιότητες για
να αποφασίσουν ποιά θα είναι η καλύτερη.
Όπως έγινε πριν από ένα χρόνο, όταν η γνωστή καθηγήτρια, άνευ
πτυχίου, όπως βεβαίωνε και ο τότε πρόεδρος του Διαπανεπιστημιακού
Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ),
«επελέγη» μεταξύ πολλών μνηστήρων του νευραλγικού αυτού
πόστου ως η καταλληλότερη, έτσι και τώρα μαθαίνω ότι ο διάδοχος
έχει βρεθεί, είναι της ίδιας ιδεολογικής... κοπής και προέρχεται από
το ίδιο περιβάλλον.
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Γιατί το πρόσωπο που θα
στελεχώσει την Ειδική Γραμματεία, όπως λένε οι γνωρίζοντες,
πρέπει να συνεχίζει να δίνει την ίδια «γραμμή» για την εκπαίδευση
των αλλοδαπών μαθητών, δηλαδή να δημιουργεί νέες μειονότητες
μέσα στα ελληνικά σχολεία και έξω από αυτά, στο όνομα της νέας
πολυεθνικής Ελλάδος της νέας τάξης, με τους πολλούς πολιτισμούς
και τις πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
•
Εξάλλου, το ίδιο πρόσωπο θα εποπτεύει και θα ελέγχει την
υλοποίηση του Προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων, το οποίο για
πρώτη φορά στα χρονικά ανατέθηκε, όπως αναμενόταν, παράνομα
στη γνωστή φίλη και ομοϊδεάτισσα της Θάλεια Δραγώνα, συνταξιούχο
από την Αθήνα, λες και δεν υπήρχαν εν ενεργεία πανεπιστημιακοί στη
Θράκη να το αναλάβουν!
•
Όλες οι παραβάσεις των κανόνων χρηματοδότησης που
γίνονται στο έργο αυτό, με σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις,
αυτεπιστασίες αλλά και σπατάλες τεράστιων ποσών για τα ταξίδια
των υπεύθυνων και των αυλικών τους, πρέπει με κάποιον τρόπο
να συγκαλυφθούν, όπως μέχρι τώρα. Μόνο στις δύο προηγούμενες
φάσεις σπαταλήθηκαν στο Πρόγραμμα Μουσουλμανοπαίδων πάνω
από 1 εκατομμύριο Ευρώ για μετακινήσεις, οδοιπορικά και εκτός
έδρας αποζημιώσεις, που δικαιολογήθηκαν ως... Facon!
Αυτός που θα κάνει τα στραβά μάτια σε τέτοιες παρανομίες, πρέπει
να τα λέει καλά στους... κοινοτικούς. Γι’ αυτό και η προκήρυξη ορίζει
ότι το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τη Θάλεια Δραγώνα, πρέπει
να μιλά οπωσδήποτε καλά... αγγλικά! Όντως σπουδαίο και πολύ
σπάνιο προσόν...
Όποιος άλλος γνώστης της αγγλικής, εκτός από τον κεχρισμένο,
τολμά, ας κοπιάσει να θέσει υποψηφιότητα για να εισπράξει ό,τι
εισέπραξαν οι πολύ αξιολογότεροι και χωρίς πρόβλημα πτυχίου
ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνυποψήφιοι της Θάλειας Δραγώνα, για
την ίδια θέση, πριν από έναν χρόνο: μια αξιοκρατική απόρριψη αλά
Μαξίμου...

Η ομογένεια στην
Αμερική καταδικάζει τα
αντισημιτικά σχόλια του
Μητροπολίτη Πειραιώς
Η ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες
καταδίκασε τα αντισημιτικά σχόλια
που έκανε σε Ελληνικό τηλεοπτικό
κανάλι ο Μητροπολίτης Πειραιώς
κ. Σεραφείμ, ο οποίος επέρριψε
την ευθύνη για τα οικονομικά
προβλήματα της Ελλάδας στην
διεθνή εβραϊκή κοινότητα.
ΗΑρχιεπισκοπή της Ελληνορθόδοξης
Εκκλησίας Αμερικής, προκαθήμενος
της οποίας είναι ο Σεβασμιότατος
Αρχιεπίσκοπος
κ.
Δημήτριος,
εξέδωσε από την έδρα της στην
Νέα Υόρκη ανακοίνωση με την
οποία καταδικάζει τις δηλώσεις του
Μητροπολίτη Πειραιώς και εκφράζει
την λύπη της για τις «απαράδεκτες
εκφράσεις οι οποίες δεν έπρεπε
καν να είχαν λεχθεί» από Ιεράρχη
της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Αμερικής
θεωρεί ότι «τα εκφρασθέντα σχόλια
είναι πολύ προσβλητικά και εντελώς
απορριπτέα».Η σχετική ανακοίνωση
καταλήγει με τα εξής λόγια: «Η Ιερά

Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία έχει
ηγετικό ρόλο στον διαθρησκειακό
διάλογο, επιβεβαιώνει τις από
μακρού θετικές σχέσεις της με την
Ισραηλιτική κοινότητα εδώ και στο
εξωτερικό και θλίβεται μαζί της
για τις αντισημιτικές δηλώσεις, οι
οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές
ούτε των αισθημάτων και της
στάσεως της Ελληνικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας στην Αμερική και ανά
τον κόσμο, ούτε και του Ελληνικού
Έθνους. Τις Άγιες αυτές ημέρες
στις οποίες εορτάζεται η ειρήνη
και η καλή θέληση μεταξύ όλων
των ανθρώπων, προσευχόμαστε να
υπερισχύσει με τη χάρη και βοήθεια
του Θεού ο αλληλοσεβασμός, η
αλληλοκατανόηση και η αγάπη».
Με παρόμοιο πνεύμα αντέδρασε και
η ΑΧΕΠΑ, που είναι η μεγαλύτερη
οργάνωση Ελληνικής κληρονομιάς
στις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία
εκπροσωπεί κάπου 3 εκατομμύρια
ομογενείς
και
Αμερικανούς

Η Αμερικανική Βουλή αναγνωρίζει
την Μάχη του Μαραθώνα ως μια από
τις σημαντικότερες της Ιστορίας
Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων
ενέκρινε το Ψήφισμα 1704, που είχε υποβάλει
τον περασμένο Σεπτέμβρη ο Δημοκρατικός
νομοθέτης James McGovern από την Πολιτεία
Μασαχουσέτη, με το οποίο αναγνωρίζεται ότι
οι Αθηναίοι πολεμιστές, που αγωνίστηκαν
στον Μαραθώνα το 490 ΠΧ, κατατρόπωσαν
τον αριθμητικά ισχυρότερο ξένο εισβολέα
που τους επιτέθηκε και πως η νίκη τους εκείνη
συνέβαλε στο να συνεχιστεί η ανάπτυξη του
καινούργιου τότε συστήματος διακυβέρνησης
που ονομάστηκε «δημοκρατία», στις
βασικές αρχές του οποίου και στηρίχτηκε
αιώνες αργότερα η ίδρυση των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής.
Το μέτρο κηδεμόνευαν
44 συνολικά νομοθέτες
και από τα δύο κόμματα,
πρωτοστατούντων
των συμπροέδρων της
κοινοβουλευτικής ομάδας
προώθησης
Ελληνικών
θεμάτων στο Κογκρέσο,
βουλευτών Gus Bilirakis,
Ρεπουμπλικανού από την
Φλόριντα, και Carolyn
Maloney, Δημοκρατικής
από την Νέα Υόρκη, καθώς
επίσης και των ελληνικής
καταγωγής
βουλευτών
John Sarbanes, από την
Πολιτεία Μαίρυλαντ, Zack
Space, από την Πολιτεία
Οχάιο, Niki Tsongas, από
την Πολιτεία Μασαχουσέτη και Dina Titus,
από την Πολιτεία Νεβάδα.
Το Ψήφισμα 1704 της Αμερικανικής Βουλής
κάνει επίσης συγκεκριμένη αναφορά στον
αγγελιοφόρο Φειδιπίδη που έτρεξε μια
απόσταση 26 μιλίων για να μεταφέρει από
τον Μαραθώνα στους Αθηναίους την είδηση
της νίκης και που ξεψύχησε αμέσως μόλις
ολοκλήρωσε την ιερή αυτή αποστολή του,
εμπνέοντας κατοπινές γενιές να καθιερώσουν
τον Μαραθώνιο σαν άθλημα των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι ξεκίνησαν το
1896 στην Αθήνα.
Το Βουλευτικό Ψήφισμα, που εγκρίθηκε με
ψήφους 359 υπέρ έναντι 44ων κατά, τονίζει ότι
ένα χρόνο μετά την θέσπιση των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων, ο Αθλητικός Όμιλος
της Βοστώνης, στην Πολιτεία Μασαχουσέτη,
καθιέρωσε κι αυτός Μαραθώνιο τον οποίο
διοργανώνει αδιάκοπα κάθε χρόνο από το
1897 στην Βοστώνη. Το Ψήφισμα κάνει

φιλέλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες
και τον Καναδά. Όπως δήλωσε ο
Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑNicholas Karacostas: “Καταδικάζουμε έντονα
τις αντισημιτικές δηλώσεις που
έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιώς
κ. Σεραφείμ, τις οποίες θεωρούμε
απαράδεκτες, αβάσιμες, φανατικές
και στερούμενες κάθε αξίας που θα
επέτρεπε την συμμετοχή τους σε
δημόσιο διάλογο. Επιπροσθέτως,
οι δηλώσεις αυτές είναι ανεύθυνες
επειδή προήλθαν από παράγοντα με
τόσο υψηλό αξίωμα στην Ιεραρχία
της Εκκλησίας».
Ο Πρόεδρος της ομογενειακής
οργάνωσης υπογράμμισε πως σε
σχετική ημερίδα που διοργάνωσε
η ΑΧΕΠΑ τον Οκτώβριο στην
Ουάσιγκτον είχαν επισημανθεί
«εξαίρετες
ομοιότητες
και
σημαντικοί
δεσμοί
ανάμεσα
στην Ελλάδα και το Ισραήλ» και
παράλληλα είχε αναγνωριστεί «η
ανεκτίμητη παρουσία της εβραϊκής
κοινότητας στην Ελλάδα διαμέσου
των αιώνων». (Κάντε κλικ εδώ
για πρόσβαση σε ρεπορτάζ του
Γιώργου Μπίστη που μετέδωσε τότε
η Ελληνική Υπηρεσία σχετικά με
το συνέδριο της ΑΧΕΠΑ με θέμα Η
νέα ώθηση στις σχέσεις ΕλλάδοςΙσραήλ).
Ο Πρόεδρος Karacostas είπε ακόμα
ότι «οι απαράδεκτες δηλώσεις

ακόμα ειδική μνεία σε μια τελετή η οποία έγινε το
2007 στον Μαραθώνα, στο Μνημείο των Ελλήνων
ηρώων που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι τα πάτρια
εδάφη. Στην τελετή εκείνη ανάφτηκε από τις ακτίνες
του Ήλιου μια φλόγα που συμβολίζει την δύναμη του
ανθρώπινου πνεύματος, τα Ολυμπιακά ιδεώδη και
την ειρήνη. Η φλόγα μεταφέρθηκε από την Ελλάδα
στο Hopkinton της Μασαχουσέτης, το οποίο έκτοτε
αδελφοποιήθηκε με τον Μαραθώνα.
Σύμφωνα με το Ψήφισμα, η Φλόγα του Μαραθώνα,
από το 2008 μέχρι σήμερα παραμένει αναμμένη
συνεχώς στο Hopkinton για να τιμά την μνήμη όλων
των μελών των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων
που, όπως οι Αθηναίοι πολεμιστές του 490 ΠΧ,

έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία και την
δημοκρατία.
Πρόκειται για την ίδια Φλόγα που δρομείς μετέφεραν
πρόσφατα από την Μασαχουσέτη στην Ουάσιγκτον,
την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, για
τον 35ο ετήσιο Μαραθώνιο των Πεζοναυτών, στον
οποίον πήραν μέρος 30 χιλιάδες αθλητές και για
άλλες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
2,500 χρόνων από την Μάχη του Μαραθώνα.
Το ψήφισμα καταλήγει τονίζοντας ότι η Αμερικανική
Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει μαζί με την
Πρεσβεία της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες,
τους πολίτες του Hopkinton και του Μαραθώνα
καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο
Μαραθωνοδρόμους, στον εορτασμό της φετινής
μεγάλης επετείου της Μάχης του Μαραθώνα, την
οποία και θεωρεί ως μια από τις σημαντικότερες
μάχες της ανθρώπινης ιστορίας.
Το Ψήφισμα 1704 εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου
2010, δηλαδή λίγες ημέρες πριν λήξουν οι εργασίες
του 111ου Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών.

του Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ
έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με
τα ιστορικά δεδομένα» και ζήτησε
από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο
να καταδικάσει τις δηλώσεις του
Μητροπολίτη Πειραιώς και να τον
επιπλήξει αναλόγως».
Σύμφωνα με την Εβραϊκή
Τηλεγραφική
Υπηρεσία
JTA
ο Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ
υποστήριξε πως «ο Αδόλφος Χίτλερ
ήταν ένα όργανο του παγκόσμιου
Σιωνισμού που χρηματοδοτήθηκε
από την γνωστή οικογένεια Rothschild, με μοναδικό σκοπό να πείσει
τους Εβραίους να εγκαταλείψουν
τις ακτές της Ευρώπης και να πάνε
πίσω στο Ισραήλ για την δημιουργία
της νέας Αυτοκρατορίας» και πως
«Εβραίοι όπως οι Rockefeller,
Rothschildκαι Soros έχουν τον
έλεγχο του διεθνούς τραπεζικού
συστήματος που ελέγχει την
παγκοσμιοποίηση».
Ένα από τα πορίσματα στο οποίο
είχε καταλήξει η ημερίδα που
διοργάνωσε προ διμήνου η ΑΧΕΠΑ
στην Αμερικανική πρωτεύουσα
ήταν ότι τόσο οι Εβραίοι όσο και οι
Έλληνες έχουν υποστεί στην ιστορία
τους διακρίσεις και οδυνηρές
συνέπειες από την δράση φανατικών
ομάδων. Μάλιστα η ΑΧΕΠΑ
ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες

στις αρχές του περασμένου αιώνα
για να βοηθήσει τους Έλληνες
μετανάστες της εποχής εκείνης
που αντιμετώπιζαν προσωπικές και
οικονομικές επιθέσεις από μέρους
της οργάνωσης των Κου-ΚλουξΚλαν. Η ΑΧΕΠΑ συνεργάζεται με
την Αμερικανική Οργάνωση για
την Πρόοδο των Εγχρώμων και με
την Παγκόσμια Εβραϊκή οργάνωση
B’nai B’rith στον αγώνα κατά των
διακρίσεων
Πεταλωτής: «Γλώσσα μίσους» από
τον μητροπολίτη Πειραιώς
Αποδοκίμασε
ο
κυβερνητικός
εκπρόσωπος πρόσφατες δηλώσεις
του
Μητροπολίτη
Πειραιώς
Σεραφείμ, ο οποίος μιλώντας
στην πρωινή εκπομπή του Mega
κατηγόρησε τους Εβραίους, για
τα δεινά των λαών σε παγκόσμιο
επίπεδο.
«Υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική
για την καταστροφή της οικογένειας
που είναι το πρωταρχικό κύτταρο
της κοινωνίας, με τις μονογονικές
οικογένειες
με
τα
ομόφυλα
ζευγάρια δηλαδή μια προσπάθεια
καταστροφής
των
εθνικών
κρατών» είχε πει μεταξύ άλλων ο
Μητροπολίτης Πειραιά βγάζοντας
μάλιστα το συμπέρασμα ότι «ο

(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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Για τo Ελληνορθόδοξο
Ημερήσιο Σχολείο της
Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο
(Καναδά) $300.000
Το Ελληνορθόδοξο Ημερήσιο Σχολείο «Μεταμόρφωση», της
Ιεράς μας Μητρόπολης, που άρχισε με 16 μαθητές, έχει τώρα
περισσότερους από 200 μαθητές και οι χώροι του δεν είναι
αρκετοί.
Σε συνεδρίαση που είχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος με την
διευθύντρια του σχολείου κα Άννα Σαραντίδου, την πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου κα Τούλα Ρέππα και εκ των
μελών του Δ.Σ. την κα Λούση Γρηγοριάδη και τον κ. Γιάννη
Δαγώνα, μελετήθηκε η επέκταση του σχολείου. Θα χρειαστούν
στο άμεσο μέλλον οκτώ καινούργιες αίθουσες διδασκαλίας και
βοηθητικοί χώροι. Αποφασίστηκε να γίνει η επέκταση αυτή και
ήδη προσελήφθη αρχιτέκτων και γίνονται οι διαδικασίες, ώστε να
χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες από τον Δήμο του Τορόντο.
Το σχολείο «Μεταμόρφωση»είναι ένα από τα καλύτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Τορόντο. Αρχίζει από το Νηπιαγωγείο
και φθάνει μέχρι την ογδόη τάξη. Οι μαθητές του διδάσκονται
ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Ο κάθε μαθητής πληρώνει ετησίως
$7.500.00. Οι μαθητές αυξάνονται ετησίως κατά περίπου 20%.
Για την επέκταση του σχολείου θα χρειαστούν $ 1.200.000 $1.500.000.
Η κα Τούλα Ρέππα, η οποία είναι η κύρια υπεύθυνη για την ίδρυση
του σχολείου και η οποία ως πρώτη δόση είχε τότε προσφέρει
$500.000 και κάθε χρόνο προσφέρει μεγάλα ποσά, εφέτος έχοντας
υπόψη της και την επέκταση του σχολείου προσέφερε $300.000.
Η κα Τούλα Ρέππα έχει φυσιοθεραπευτικές κλινικές σε όλο το
Ontario. Είναι έγγαμη και έχει τρεις κόρες οι οποίες απεφοίτησαν
από το ημερήσιο σχολείο και τώρα διαπρέπουν σε καναδικά
πανεπιστήμια.
Ευχαριστούμε την κα Ρέππα πάρα πολύ και όλους τους δωρητές
του σχολείου. Ευχόμαστε και άλλοι να ακολουθήσουν το
παράδειγμά της. Ευχόμαστε σε όλους χαρούμενα Χριστούγεννα
και το νέο έτος ευτυχισμέν¬¬¬ο και ευλογημένο από τον Θεό.
Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
21 Δεκεμβρίου 201

Mε χριστιανικό αίμα
βάφτηκε η Πρωτοχρονιά
στην Αίγυπτο
Αθήνα-Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι
Μουμπάρακ τόνισε σήμερα σε
τηλεοπτικό μήνυμά του πως η
επίθεση σε ναό στην Αλεξάνδρεια
που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον
είκοσι ανθρώπους είχε στόχο τόσο
τους χριστιανούς, όσο και τους
μουσουλμάνους.
“Τρομοκράτες
έβαλαν στόχο τη χώρα, τους
χριστιανούς κόπτες και τους
μουσουλμάνους”, επισήμανε ο
Μουμπάρακ, προσθέτοντας πως τα
σχέδια των τρομοκρατών αυτών να

της Αιγύπτου.

αποσταθεροποιήσουν την Αίγυπτο
ή να διχάσουν χριστιανούς και
μουσουλμάνους θα αποτύχουν. Ο
Μουμπάρακ δεσμεύτηκε να νικήσει
την “τυφλή τρομοκρατία” που απειλεί
τη χώρα. “Θα κόψουμε το χέρι της
τρομοκρατίας, θα αποκεφαλίσουμε
την οχιά, θα αντιμετωπίσουμε την
τρομοκρατία και θα την νικήσουμε”,
είπε χαρακτηριστικά ο αιγύπτιος
πρόεδρος. Ο Μουμπάρακ επισήμανε
ακόμα πως η επίθεση στην
Αλεξάνδρεια έχει το σημάδι “ξένων
χεριών”. Οι χριστιανοί αποτελούν το
10% των 79 εκατομμυρίων κατοίκων

μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο
Sana. “Η Συρία τάσσεται στο πλευρό
της Αιγύπτου στον αγώνα κατά της
τρομοκρατίας και θα πολεμήσει
όποιον επιτίθεται στην εθνική
ενότητα της Αιγύπτου”, πρόσθεσε
ο ίδιος αξιωματούχος εκφράζοντας
“τα συλλυπητήρια του στην Αίγυπτο
και στις οικογένειες των αθώων
θυμάτων”.
Ο πάπας Βενέδικτος ο 16ος
ζήτησε σήμερα από τους ηγέτες
όλου του κόσμου να υπερασπιστούν
τους
χριστιανούς
απέναντι
στην κακομεταχείριση και στην

Εγκαινιάστηκε το Ινστιτούτο
Ελληνιστικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Waterloo
ΑΘΗΝΑ-Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010
Αντώνης Ανακέφαλος
Το Ινστιτούτο Ελληνιστικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Waterloo
που αποτελεί το πρώτο
αντίστοιχο
ερευνητικό
κέντρο
της
Βόρειας
Αμερικής, εγκαινιάσθηκε
την περασμένη εβδομάδα,
παρουσία του Γενικού
Προξένου της Ελλάδας
στο Τορόντο Δημήτρη
Αζεμόπουλου.
Στόχος του είναι
η
διεπιστημονική μελέτη της
Ελληνιστικής
περιόδου
και η προβολή του
Ελληνικού Πολιτισμού. Το
Κέντρο που εντάσσεται στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Waterloo, σκοπό
έχει τη συγκέντρωση πλούσιου υλικού, χρήσιμου για την έρευνα της ελληνιστικής περιόδου, ενώ
πλαισιώνεται από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.
Εξάλλου, το Ινστιτούτο ως τμήμα του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, έχει από το ξεκίνημά
του αποκτήσει την απαραίτητη αναγνωρισιμότητα και το σεβασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά κέντρα διεθνούς κύρους με παγκόσμια
καταξιωμένους ερευνητές για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η συνεργασία του νεοϊδρυθέντος Ινστιτούτου Ελληνιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Waterloo με το Ελληνικό Προξενείο στο Τορόντο είναι δεδομένη, καθώς κοινός στόχος τους είναι η
προάσπιση και προβολή ιστορικών αληθειών του Έθνους.
Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, όλοι οι καθηγητές του
Ινστιτούτου, πρυτάνεις του Πανεπιστημίου καθώς και πλειάδα εξεχόντων ακαδημαϊκών από διάφορα
Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, φοιτητές και δημοσιογράφοι

θρησκευτική μισαλλοδοξία.
Απέναντι στις “απειλητικές εντάσεις,
απέναντι ειδικά στις διακρίσεις,
στην κακομεταχείριση και την
θρησκευτική μισαλλοδοξία που
πλήττει σήμερα τους χριστιανούς,

μας κάνει να σκεφτόμαστε τον
προορισμό των χριστιανών στην
περιοχή αυτή που δεν πρέπει να
χαθεί”, τόνισε ο αρχιεπίσκοπος στη
διάρκεια λειτουργίας στην έδρα
του λατινικού πατριαρχείου στην

σας καλώ για μια ακόμα φορά να μην
υποκύψετε, να μην αποθαρρυνθείτε
και να μην παραιτηθείτε”, επισήμανε
ο πάπας στη διάρκεια της λειτουργίας
του νέου έτους στον Άγιο Πέτρο.
Είναι μια “δύσκολη αποστολή για
την οποία δεν αρκούν τα λόγια και
απαιτείται η δυναμική και συνεχής
δέσμευση των ηγετών”, πρόσθεσε ο
ίδιος.
Η Γαλλία καταδίκασε έντονα
την επίθεση με 21 νεκρούς και 79
τραυματίες στην Αλεξάνδρεια και
επανέλαβε τον σεβασμό της στις
θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτή της
θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και
την υποστήριξή της στις αιγυπτιακές
αρχές στον αγώνα κατά της
τρομοκρατίας. Η Γαλλία “εκφράζει
τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες
των θυμάτων και την αλληλεγγύη
της στις αρχές και τον λαό της
Αιγύπτου”, τόνισε η εκπρόσωπος
του
υπουργείου
Εξωτερικών
Κριστίν Φαζ. Ο επίσκοπος του
Παρισιού, καρδινάλιος Αντρέ ΒενΤρουά κάλεσε τους καθολικούς
να προσευχηθούν “για όλους
τους χριστιανούς που υφίστανται
διώξεις στον κόσμο και για την
ειρήνη”.Ο λατίνος πατριάρχης της
Ιερουσαλήμ, αρχιεπίσκοπος Φουάντ
Τουάλ ζήτησε από τους χριστιανούς
στη Μέση Ανατολή να φανούν
θαρραλέοι, μετά την επίθεση σε
εκκλησία χριστιανών κοπτών της
Αλεξάνδρειας. “Η νέα αυτή σφαγή

Ιερουσαλήμ.”Αν Εσύ μας χαρίσεις
λίγη περισσότερη πίστη, δώσε μας
και το κουράγιο να συνεχίσουμε”,
πρόσθεσε απευθυνόμενος στον
Χριστό. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως
η επίθεση στην Αλεξάνδρεια “θέτει
για μια ακόμα φορά σε δοκιμασία τις
προσπάθειες και τις ελπίδες μας”.
Την επίθεση καταδίκασε και
ο επικεφαλής της Εκκλησίας
της Αγγλίας, εκφράζοντας την
“βαθιά του θλίψη”. “Η επίθεση
εναντίον
χριστιανών
της
Αλεξάνδρειας αποτελεί μια νέα
φρικτή υπενθύμιση των πιέσεων
που δέχονται οι χριστιανικές
κοινότητες στη Μέση Ανατολή”,
επισήμανε ο αρχιεπίσκοπος του
Καντέρμπουρι Ρόουαν Ουίλιαμς.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ιστορία
“συνύπαρξης
χριστιανών
και
μουσουλμάνων στην Αίγυπτο”
εκφράζοντας την πεποίθησή του
πως η μεγαλύτερη πλειοψηφία των
Αιγυπτίων καταδικάζει αυτήν, αλλά
και παρόμοιες πράξεις”.

Καταδικάζεται η επίθεση
Η Συρία καταδίκασε την επίθεση
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου,
χαρακτηρίζοντάς την “τρομοκρατικό
έγκλημα με στόχο την εθνική ενότητα
και τον θρησκευτικό πλουραλισμό
της Αιγύπτου, αλλά και άλλων
αραβικών χωρών”, τόνισε ανώτατος
σύρος αξιωματούχος που θέλησε
να διατηρήσει την ανωνυμία του,

Οι ανακοινώσεις των Αρχών
Υπάρχουν ενδείξεις πως στην
πολύνεκρη βομβιστική επίθεση
εναντίον ναού στην Αλεξάνδρεια,
με 21 νεκρούς και 43 τραυματίες
εμπλέκονται
“ξένα
στοιχεία”,
μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων της Αιγύπτου.
Το
υπουργείο
Εσωτερικών

επισήμανε σε ανακοίνωσή του πως
οι συνθήκες της σημερινής επίθεσης
και άλλων πρόσφατων επιθέσεων
“δείχνουν ξεκάθαρα ότι ξένα
στοιχεία ανέλαβαν τον σχεδιασμό
και την εκτέλεση” της επίθεσης.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η
έκρηξη που σκότωσε 21 ανθρώπους
έξω από χριστιανικό ναό στην
Αλεξάνδρεια μπορεί να προκλήθηκε
από επίθεση καμικάζι και όχι από
παγιδευμένο αυτοκίνητο.
Συγκεκριμένα
αναφέρεται
ότι
από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν
προκύπτει ότι σε κάποιο από τα
αυτοκίνητα που καταστράφηκαν
είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά και
προστίθεται ότι “είναι πιθανό
ο μηχανισμός που εξερράγη να
μεταφερόταν από κάποιον βομβιστή
αυτοκτονίας, που σκοτώθηκε μαζί με
τους υπόλοιπους”.
Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα
που εκατοντάδες πιστοί είχαν
συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν
την πρωτοχρονιά. Αμέσως μετά
εκατοντάδες Κόπτες Χριστιανοί
βγήκαν στους δρόμους για να
εκφράσουν την οργή τους και έγιναν
επεισόδια με μουσουλμάνους. Για
να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση
επενέβη η αστυνομία, που έκανε
χρήση δακρυγόνων.
Οι Χριστιανοί αποτελούν περίπου
το 10% του κατά συντριπτική
πλειοψηφία
Μουσουλμανικού
πληθυσμού της Αιγύπτου, που
αριθμεί περί τα 79 εκατομμύρια.
Συχνά
σημειώνονται
εντάσεις
ανάμεσα στις κοινότητες που
καταλήγουν σε βίαια επεισόδια,
συνήθως για θέματα όπως η
ανέγερση ναών ή λόγω προσωπικών
διαφορών μεταξύ μελών τω δύο
κοινοτήτων.
“Θυσιάζουμε τις ψυχές και το
αίμα μας για το Σταυρό”, φώναξαν
μερικοί Χριστιανοί κοντά στην
Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία όπου
σημειώθηκε η έκρηξη, σύμφωνα με
τον μάρτυρα. “Ήταν μια σκηνή από
τη Βαγδάτη”, είπε άλλος αυτόπτης
μάρτυρας.
Η αστυνομία έκανε χρήση
δακρυγόνων για να διαλύσει το
πλήθος. Νοσοκομειακά είχαν σπεύσει
επί τόπου όπου νοσοκόμοι και
γιατροί περισυνέλεγαν ανθρώπινα
μέλη που διασκορπίστηκαν στην
περιοχή από την έκρηξη.
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KEEPING YOUR RESOLUTIONS WITH A B.C. STAYCATION
VICTORIA - Dec. 29, 2010

If your New Year’s resolutions
- to get fit, save money or learn
something new - go in one year
and out the other, maybe you need
an exciting plan that ties into your
goal, lets you have fun, and supports B.C.’s tourism sector into
the bargain.

families across B.C. with jobs in
the tourism sector.”
Here are a dozen ideas to get you
started this winter:

1. Stretch your ski legs - and discover one or more B.C. ski areas
you’ve never visited. There are
more than three dozen, from Vancouver Island in the southwest to
That plan is right in your backthe Peace River in the northeast.
yard - a B.C. StayCation, which
can give you a new slant on exer2. Pick up tickets for the Canacise, cut your travel costs or introdian Culinary Championships
duce you to aspects of the provin Kelowna on Feb. 18 and 19
ince you’ve never seen before.
where B.C.’s top chefs compete with the best in the rest of
“I invite every B.C. resident to
the country. If you can’t make
make a resolution to take a vacait this year, mark your calendar tion at home this year in Super,
Kelowna is hosting the event for
Natural British Columbia and
the next five years. (Caution adexperience the amazing choices
vised for those resolving to lose
available to satisfy any taste or
weight!)
budget,” said Margaret MacDiarmid, Minister of Tourism, Trade
3. Why wait for spring to go fishand Investment. “It’s good for our
ing? Once the ice is six inches
economy, good for our local comthick (or 15 centimetres, for the
munities and good for all those
metric-minded), chop a hole -

Minister Kenney Reaffirms Santa’s
Citizenship During Special Citizenship Ceremony in Calgary

CALGARY, ALBERTA--(Dec. 22, 2010) - Citizenship, Immigration and
Multiculturalism Minister Jason Kenney today reaffirmed Santa Claus as a
Canadian citizen during a special citizenship ceremony.
“We wish Mr. Claus all the best in his Christmas Eve duties again this
year,” said Minister Kenney. “And rest assured, as a Canadian citizen living
in Canada’s North, he can re-enter Canada freely once his trip around the
world is complete.”

and land that fish. Wood, Beaver
(Swalwell), Oyama, Dee and
Postill lakes in the Okanagan
are famous for ice fishing. In the
higher lakes near Kamloops, the
season starts in December.
4. Scope out B.C.’s heritage at
Barkerville, east of Quesnel, or
at one of the Province’s 10 other
historic sites, which you’ll find in
the Cariboo, the Kootenays, the
Okanagan and Victoria.
5. Go for a skate at Robson
Square in downtown Vancouver
and re-live our Olympic party.
6. Get your winter gardening fix
at the Butchart Gardens near Victoria, VanDusen Botanical Garden in Vancouver or the botanical
gardens at the University of B.C.
7. Try out every zipline in B.C.
Did you know that there are
ziplines in Whistler, Nanaimo,
North Vancouver (at Grouse
Mountain), Victoria, Sooke, Revelstoke, Maple Ridge and off
Highway 4 between Port Alberni
and the Pacific Rim, in traditional Tla-o-qui-aht territory? Some
ziplines are open in winter, too.
8. Head to the Hazeltons in northwestern B.C. to visit one of the
most concentrated collections
of totem poles in the world. The
Kispiox Valley alone has two
dozen hereditary poles - each of
which tells a story of its People’s
history.
9. Pick one of B.C.’s nine circle
routes throughout the province
and give yourself a guided tour
through some of the world’s most
spectacular scenery. Find maps
at
www.th.gov.bc.ca/circle_
routes/circle_routes_home.htm.
10. Experience Granville Island’s
Winterruption, Feb. 25 to 27, in
the heart of Vancouver - a jazzy
West Coast twist on the traditional winter festival. There’s free
music, theatre, film, visual arts
and culinary events to take in.
11. If you can walk, you can
snowshoe. It’s one of North
America’s fastest- growing
sports - and a fine cardio workout
if you pick up the pace.

Santa was on hand to reaffirm his citizenship while 100 new citizens from
32 countries were sworn in.
“This is such an important day for Canada’s newest citizens,” said Minister Kenney. “Today, our history also becomes their history, and their future
becomes our future. The Canadian story is depicted in the new citizenship
guide Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship, a
valuable learning resource for newcomers and all Canadians.”
The guide focuses on the rights and responsibilities of Canadian citizens,
and on Canada’s military, scientific, and artistic achievements; and its symbols, values, and institutions. It also provides information on Canada’s
North, where the Government is advancing an integrated Northern Strategy.
“The Government continues to invest in measures that exercise Canada’s
sovereignty and create more economic opportunities in the North,” said
Minister Kenney. “We want to ensure that Santa and all Northern peoples
benefit from the considerable progress that has been made.”

Update on International
Trade Minister Peter
Van Loan Visit to Greece

12. Go to a gallery you’ve never
visited before. The full-colour
Arts & Cultural Guide to British
Columbia lists more than 400 art
galleries, museums, studios, gardens, wineries, and heritage and
cultural sites found throughout
the province. It’s online at www.
art-bc.com.
You’ll find more ideas for B.C.
vacations at www.hellobc.com.

The Honourable Peter Van Loan, Minister of
International Trade met today with His Excellency Michalis Chrysohoidis, Greek Minister
of Regional Development and Competitiveness. Minister Van Loan spoke of his purpose
in visiting Greece, which is to lead a trade
mission and reaffirm Canada’s commitment to
an ambitious outcome to the ongoing CanadaEU Free Trade Agreement negotiations. The
Minister also expressed Canada’s interest in
strengthening its commercial relations with
Greece, as demonstrated by the trade mission
of Canadian companies led by him. In 2009,
bilateral trade totalled $252 million and is expected to increase this year. He also acknowledged to Minister Chrysohoidis Greece’s
efforts to stabilize its economic and fiscal
situation. The two Minister also discussed the
close ties between the two countries, including
the significant Greek population in Canada.
Lastly, Minister Van Loan assured the Greek
Minister that Canada has nearly completed
ratification of the bilateral Double Taxation
Avoidance Agreement, and expects it to be
implemented on January 1, 2011.

Here are a few upcoming major community
events taking place in 2011
Saints Eleni & Constantine Annual Dance Conference Feb 25
– 27 & a Gala Apokriatiko Glenti on Feb 26th. For Tickets and
information pls call 604 597-3901
35th Annual Gold Plate Dinner for HCV on May 18. It promises to be a very special and memorable evening. For Tickets or
Table Reservations, before it is too late, please call Mr. Terry
Sklavenitis 604 682 2228.
August 2011 – 10 Year Anniversary of the Greek Fest in Victoria. A special 7 day festival will be organised, we will try and
provide as much details as possible in the spring.

Η ομογένεια στην Αμερική καταδικάζει τα
αντισημιτικά σχόλια του Μητροπολίτη Πειραιώς
(Συνέχεια από σελίδα 14)
διεθνής Σιωνισμός είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία.
Δεν ενθυμείστε την περίπτωση όταν επισκέφθηκε το εβραϊκό λόμπι τον
τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη με ένα και μοναδικό αίτημα να διαγραφεί
το θρήσκευμα από τις ταυτότητες με την αιτιολογία ότι οι ομόπιστοί τους
εν Ελλάδι υφίστανται διακρίσεις; Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια
απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των Χριστιανών».
Ο Γιώργος Πεταλωτής με σκληρή γλωσσά απάντησε στον Ιεράρχη
επισημαίνοντας ότι «οι απόψεις αυτές είναι στο περιθώριο, προσβάλλουν
την Ελλάδα και τον πολιτισμό μας. Προσβάλλουν την ίδια την κοινωνία μας,
αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η ελληνική εβραϊκή κοινότητα».
Πάντως, το θέμα έχει φτάσει και στο Ισραήλ καθώς η μεγάλης κυκλοφορίας
ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναπαράγει της δηλώσεις του Μητροπολίτης
σε δημοσίευμα με τίτλο «Έλληνας ανώτατος Ιερέας κατηγορεί τους
Εβραίους για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας».
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ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ...ΑΡΧEΙΑ ΤΟΥΣ... TI ΛΕΝΕ ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010-Αντώνης Ανακέφαλος

ΤΗΝ ΩΡΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...Η ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΖΕ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
Oi φωτογραφίες αυτές είναι από τα πάνω διαζώματα της Βουλής. Θαυμάστε τι κάνει η κυρία Έλσα
Παπαδημητρίου, την ώρα της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε. Απλά το γεγονός ότι μια εκ των εκπροσώπων μας στο κοινοβούλιο, όταν συζητούνται
οισημαντικότερες αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας, ζωγραφίζει, επιβεβαιώνει τη στάση που έχουν αυτοί οι
«Θεοί», απέναντι σε όλους εμάς
τους κοινούς θνητούς.
Πολλοί θα σπεύσουν να πουν
ότι η κα Παπαδημητρίου, εκτός
από βουλευτής της ΝΔ είναι
και αρχιτέκτονας και αυτό (η
ζωγραφιά) είναι μια από τις
δουλειές της.
Κι εμείς λέμε απλά, γραφείο δεν
έχει να κάνει τις δουλειές της;
Δεν την ενδιαφέρει καθόλου τι
λέγεται για τον προϋπολογισμό;
Τόσο πολύ έχει γραμμένο
τον υπόλοιπο κόσμο στα
παλιά της τα παπούτσια;
Αλλά, η περίπτωση της κας
Παπαδημητρίου δεν είναι η
μοναδική.
Tα ντοκουμέντα* των καλλιτεχνικών ανησυχιών μιας βουλευτίνας μιλάνε από μόνα τους. Η κυρία εκπρόσωπος
του ελληνικού λαού, πιθανότατα για να χαλαρώσει από τις δύσκολες στιγμές που ζει καθημερινά και βαρετά,
μέσα στη θαλπωρή του γραφείου της ή των βουλευτικών εδράνων, χθες το πρωί το είχε ρίξει στην καλλιτεχνική
έκφραση και δημιουργία, με χρώματα ουδόλως σκοτεινά και σκυθρωπά, χρώματα οικεία τον τελευταίο καιρό
για τους ψηφοφόρους της. Του αντιθέτου. Το φως και η χαρά της ζωής κυριαρχούσαν στον καμβά της ενώ οι
γραμμές γεωμετρικές της αναδείκνυαν το πηγαίο ταλέντο της και μάλιστα με ανεξίτηλους μαρκαδόρους που θα
περάσουν στην ιστορία του του κοινοβουλίου, ως οι βαφές της πολιτικής!
Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες,
προς χάριν των φιλότεχνων, που
έκανε η υπογράφουσα να μάθει
αν η συγκεκριμένη βουλευτίνα …
εμπορεύεται τα πονήματα της σε
κάποια γκαλερί της πρωτευούσης ή
έστω της εκλογικής της περιφέρειας,
αυτό δεν κατέστη δυνατό. Βεβαίως
υπάρχει περίπτωση, μέχρι τη
ψήφιση τελικά του...σημαντικότατου
προϋπολογισμού, να δούμε κι άλλους
εκπροσώπους του λαού σε ανάλογους
ρόλους, είτε για να σκοτώσουν την
ώρα τους, είτε για να σκοτώσουν τη
λίγη αξιοπιστία που τους απέμεινε
στα μάτια των σκληρά εργαζομένων
και τηλεθεατών του big brother της
Βουλής.

Ο καθένας από εμάς, ας τυπώσει αυτή τη φωτογραφία για να θυμάται πόσο υπολογίζουν οι 300 όλους εκείνους
που και αυτά τα Χριστούγεννα,του 2010 θα παλέψουν με κόπο για να μην καταλάβουν τα παιδιά τους ότι
υπάρχει πρόβλημα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Συνέβη στην Αγγλία όπου εκεί ο νόμος... δεν χαρίζεται
σε κανέναν! Ούτε σε νεκρούς! Σε εκκλησία του
Λονδίνου γινόταν κηδεία, ο οδηγός της νεκροφόρας
είχε σταθμεύσει παράνομα το όχημά του και
ο γερανός... το σήκωσε.

Κριοί: Αυτή την περίοδο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.
Όμως από 22/1 που ο Δίας μπαίνει στο ζώδιο τους, τα πράγματα θα
είναι καλύτερα. Καλό είναι να μελετήσουν πολύ προσεχτικά σχέσεις
και συνεργασίες, αν τους ενδιαφέρουν.
Ταύροι: Τα θέματα που τώρα τους απασχολούν όπως για παράδειγμα
σπουδές, ταξίδια και νομικές υποθέσεις, θα αποδώσουν από τις 5/6
και μετά.
Δίδυμοι: Από τον Ιανουάριο και μέχρι τον Ιούνιο, σιγά σιγά
καλυτερεύουν τα πράγματα, ενώ αναθερμαίνεται και η ερωτική
τους ζωή. Θα είναι μια θαυμάσια περίοδος και μια καλή χρονιά για
να σταθεροποιήσουν τη ζωή και τα σχέδια τους(γάμοι, συνεργασίες,
παιδιά).
Καρκίνοι: Θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί το Α΄εξάμηνο. Μια
υπεραισιόδοξη τάση και μια γρήγορη κίνηση ίσως να μην βγει σε
καλό. Καλό είναι να μην αποφασίσουν κάποιον βιαστικό γάμο, μια
δουλειά, η μια επέκταση.
Λέοντες: Θα είναι σε καλύτερη φάση από τις 22/1 και μετά. Τα
πράγματα αλλάζουν για τη ζωή τους, ενώ ανοίγονται και νέοι δρόμοι.
Να προσέχουν τη δουλειά και την υγεία τους.
Παρθένοι: Από τον Ιούνιο και για έναν ολόκληρο χρόνο, ανοίγεται
ένας θεαματικός δρόμος, γεμάτος ευχάριστες αλλαγές που θα τους
κάνουν να ξεχάσουν τα προβλήματα του παρελθόντος.
Ζυγοί: Πρέπει να προσέχουν γιατί είναι μια περίεργη χρονιά που
κινείται μεταξύ χωρισμού και γάμου.
Σκορπιοί: Η καθημερινή ζωή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά από το
Βʼ εξάμηνο ευνοούνται γάμοι και συνεργασίες.
Τοξότες: Μπορούν να ελπίζουν πολλά από τις 22/1 και μέχρι τις 5/6,
γιατί τα καλύτερα έρχονται. Επωφεληθείτε.
Αιγόκεροι: Δεν είναι στην καλύτερη τους φάση. Πολλές οι αλλαγές
καθώς συνειδητοποιούν πράγματα που τους προβληματίζουν. Από
το Βʼ εξάμηνο όμως θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και θα βρεθούν
λύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα.
Υδροχόοι: Θα είναι πολύ καλά από τις αρχές του χρόνου. Η ζωή τους
σταθεροποιείται και συμβαίνουν πολλές αλλαγές.
Ιχθείς: Να ελπίζουν στο Α΄εξάμηνο βελτίωση των οικονομικών τους
και στο Β΄εξάμηνο, την βελτίωση της καθημερινής τους ζωής

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι περισσότεροι βουλευτές δείχνουν και αυτοί με τον τρόπο τους την
αδιαφορία για το τι γίνεται έξω, στον πραγματικό κόσμο. Δείτε τα έδρανα της Βουλής. Είναι άδεια. Σε μία τόσο
σοβαρή συζήτηση, παραπάνω από τα μισά έδρανα ήταν άδεια.
Είναι προφανές ότι αυτοί που κυβερνούν και νομοθετούν, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα κι όταν
έχουν λυμένα όλα τα προβλήματά τους (με παιδιά να πηγαίνουν σε πανάκριβα κολλέγια, με μισθούς απείραχτους
ή και παραπάνω σε περίοδο κρίσης και παροχές απίστευτες), μπορούν όχι μόνο να ζωγραφίζουν.
H ώρα του παιδιού λοιπόν για ακόμα μια φορά! Να είστε όλοι καλά να σας ψηφίζουμε! Καλές Γιορτές με
ακουαρέλα!

Εκεί όπου οι νόμοι λειτουργούν!
Ο γερανός... σήκωσε νεκροφόρα!

Συγκεκριμένα, για το 2011 τα ζώδια που θα ευνοηθούν είναι:
Το Α΄ Εξάμηνο: Οι Κριοί, οι Δίδυμοι, τα Λιοντάρια,οι Ζυγοί, οι
Τοξότες και οι Υδροχόοι.
Το Β΄ Εξάμηνο (και για έναν ολόκληρο χρόνο): οι Ταύροι, λίγο
καλύτερα θα είναι οι Καρκίνοι, οι Παρθένοι θα είναι πολύ καλά, οι
Σκορπιοί θα παντρευτούν και καλύτερα θα είναι και οι Ιχθείς.
Αναλυτικά οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο είναι:

Ομογενής ηθοποιός
γνώρισε τον ρατσισμό

τα ελληνικά χαρακτηριστικά της
δηλώνει πως δεν ήταν πάντα εύκολα
τα πράγματα.
“Όταν
πήγαινα
σχολείο
οι
συμμαθήτριες μου με κορόιδευαν
και μου έλεγαν να πάω από εκεί που
ήρθα. Μόνο που εγώ είχα γεννηθεί
στην Αυστραλία. Έκλαιγα κάθε

μέρα και η μητέρα μου εξηγούσε και
με παρηγορούσε” είπε η όμορφη και
πετυχημένη ομογενής ηθοποιός.
Η ίδια πάντως σε κάθε ευκαιρία δεν
παύει να εκφράζει την αγάπη της για
την Ελλάδα και την Κύπρο.
“Το Άντα”, λέει, “προέρχεται από το
όνομά μου Ελλάδα”

Υπέρ της επιστροφής των γλυπτών
του Παρθενώνα η Kristina Keneally
πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας
Στην σειρά των προσωπικοτήτων της Αυστραλίας που τάσσονται σθεναρά
υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην γενέθλια γη
τους, την Ελλάδα, ήρθε να προστεθεί και η πρωθυπουργός της Νέας
Νότιας Ουαλίας, Kristina Keneally, όπως μετέδωσε το ραδιόφωνο της

Η ομογενής ηθοποιός Άντα
Νικοδήμου θεωρείται από τις
δημοφιλέστερες προσωπικότητες
της αυστραλιανής τηλεόρασης και
έχει προταθεί αρκετές φορές για

τον τίτλο της κορυφαίας ηθοποιού
της τηλεόρασης. Η Άντα εδώ
και χρόνια πρωταγωνιστεί στην
πετυχημένη τηλεοπτική σειρά του
καναλιού “7” που φέρει τον τίτλο
“Home and Away”.
Η ίδια, μελαχρινή και με έντονα

SBS. Σε εκδήλωση ειδικά για τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης η κ. Keneally γνωστοποίησε ότι με μεγάλη χαρά της γίνεται επίτιμο μέλος της
Αυστραλιανής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών, ένα αίτημα,
που όπως είπε, “είναι δίκαιο και σωστό”.
“Η επιστροφή των Παρθενώνειων Γλυπτών στην Ελλάδα, θα επιτρέψει σε
όλους να τα τιμήσουν και να τα θαυμάσουν, εκεί στον τόπο που ανήκουν”,
είπε η πολιτειακή πρωθυπουργός , και πρόσθεσε: “Η κυβέρνηση της Νέας
Νότιας Ουαλίας είναι υπερήφανη που υποστηρίζει αυτό το αίτημα για την
επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα και τον λαό της.
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AHEPA District #26 Scholarship
Presentations a Popular
Annual Event
(Cont. from page 10)

The recipient of The Daughters of
Penelope Scholarship of $500.00
and The Leo Balatsas Memorial
Scholarship of $500.00 is Mando Beciaris. Mando completed
her undergraduate studies at Simon Fraser University receiving
a Bachelor of Science degree
with a double major in biology
and archeology while actively
participating in events at both
Greek Communities of Vancouver, volunteering at Vancouver
Children’s Hospital, coaching the
Burnaby Special Olympics Swim
Team and being a member of the
Junior Order of AHEPA then the
Daughters of Penelope. She is
presently attending Dalhousie
University in Halifax, Nova Scotia, where she is completing her
final year for a Master of Occupational Therapy and where she
continues to volunteer and participate in co-curricular activities.
Future study work will include
and international placement in
Australia which will allow her to
complete a comparative study of
health practices and policy. Congratulations Mando and we wish
you continued success!
The recipient of The Gus Bonnis Memorial Scholarship of
$600.00 is Hugh Wallace. Hugh’s
grandfather Doctor Stylianos Angelomatis would be proud to see
his grandson recognised here this
evening. Hugh is presently completing his last year of a Bachelor
of Arts degree, with a major in
History, at the University of Victoria. His emphasis of study is on
20th Century Europe. Hugh is a
member of AHEPA, participates
on the UVic Rowing Team and
found time to organise a fund
raising event for Cancer Research entitled the Skivvies Run!
We commend you Hugh on a job
well done!
The recipient of The Eleni and
Yiannis Daroukakis Memorial
Scholarship of $500.00 and The
Gladstone AHEPA CJ6 Scholar-

ship of $500.00 is Natalia Tzemis. Natalia completed her undergraduate degree at UBC where
she received membership to the
Golden Key Society for ranking
within the top15% of her class
and demonstrating excellence
in academics, leadership and
service. She was always active
in school politics, recreational
sports and academic clubs. Natalia is presently enrolled in the
Master of Arts Program at Simon
Fraser University where she is
beginning research in the field
of Comparative Politics, concentrating on European nations with
a focus on immigration policies
and public opinion. In addition
to being a full-time MA student,
she is part of the Political Science
Graduate Caucus and has had
time to volunteer with the BC
Public Internet Advocacy Center
and the Pivot Legal Society. Well
done Natalia and good luck on
the completion of your studies!
The recipient of The Mesotopitis
Family Scholarship of $500.00
and The Gladstone AHEPA CJ6
Scholarship of $500.00 is Natacha Schinas. Natacha was born in
Greece then studied at a French
school here in Canada. She is
presently attending Simon Fraser University where she is in
her third year of Health Sciences.
She plans on attending Medical
School and specialising in Paediatrics. Natacha has managed
to maintain membership in the
Golden Key International Society by placing in the top 15% of
her class and demonstrating excellence in academics, leadership
and service from the onset of her
studies. She is a member of the
SFU Ultimate Frisbee Team and
participates in squash and skiing.
Bravo Natacha!
The recipient of The AHEPA District #26 Scholarship of $1000.00
is David Katsionis. David’s
grandfather, Kyriakos Katsionis, was a long time member of
AHEPA and an active member of

the Greek community of Vancouver. So, it is a pleasure on behalf
of AHEPA to bestow upon David
this recognition. David completed his high school studies at
St. Patrick Regional Secondary
School. He was able to maintain
his standing on the honour roll
throughout his high school years
while actively participating in intramural sports, serving on a variety of committees including the
Grad Council and working at the
PNE since the age of 15. He also
volunteered at the 2010 Winter
Olympics that the city of Vancouver hosted. David earned an Academic Entrance Scholarship to
Simon Fraser University where
he is in his first year and plans on
completing a degree with a major
in History with hopes of possible
careers in Law or Education We
in AHEPA are proud to present
you with this scholarship David!
Congratulations!
The recipient of The Dimitrios Apostolopoulos Memorial
Scholarship of $1000.000 is Alex
Pappas. Alex attended Killarney
Secondary in East Vancouver
and went on to Langara College
where he completed the requirements towards a degree in Human Kinetics. He maintained an
above average standing while
working a couple jobs, dancing
with the Dimitrios Dance School
and volunteering at various
Greek functions. He is presently
attending Capilano University
where he is fulfilling his dream of
playing volley ball. He is a member of the Men’s Varsity Team
and is representing Capilano in
the British Columbia College
Athletic Association. He finds
time to give back to the community and is doing some volunteer
coaching for some youth volley
ball programs in East Vancouver.
Alex plans on completing his
studies at UBC with a degree in
Human Kinetics and Education.
Well done Alex!

heritage. She has been singing
since the age of 10 and has studied voice and music at Kwantlin and then UBC. While living
in Greece temporarily last year
while attending Master classes
at the Opera Studio of the Greek
National Opera she preformed at
a Canada Day reception hosted
by the Canadian Ambassador
to Greece. She had the distinct
privilege or performing during
a State Visit of the then Governor General of Canada, the Right
Honourable Michaël Jean. She
is presently completing the requirements for application into
the Opera Performance Diploma
Program at the University of Toronto. Good luck with your application Sofia and with your studies and career!
We congratulate all of these
very deserving recipients and

we would like to thank all the
individuals and companies who
made this event possible with
their hard work and their many
donations from which we benefit
annually. Many of our scholarships are Memorial Scholarships,
which are donated by private
individuals to honour a family member. What better way
to honour a loved one and also
contribute to the recognition of
hard working students who one
day will be leaders in our community?
On behalf of the AHEPA Family
Xρονιά πολλά!
For information about the scholarship
programme,
contact
John Preovolos @ jpreovolos@
shaw.ca or Bernadette Falias @
falias01@telus.net

Στις 21 Φεβρουαρίου
2011 η «κοπή» της
e-βασιλόπιτας
Τους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες φιλοδοξεί
να ενώσει για άλλη μια χρονιά η εικονική βασιλόπιτα
(e-βασιλόπιτα), που “κόβει”, κάθε χρόνο, από το 2003, η
εταιρία “Διακτινισμός”, σε συνεργασία με το Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Η φετινή “κοπή” θα γίνει
στις 21 Φεβρουαρίου 2011, ανήμερα της “Παγκόσμιας
Ημέρας Μητρικής Γλώσσας”, στις 11:00 π.μ. (ώρα
Ελλάδας).

Σ τ η ν
ξεχωριστή
αυτή … virtual
κοπή, μπορεί
να λείπει η
γεύση
ενός
This year the AHEPA District πραγματικού
#26 bestowed an additional fi- κ ο μ μ α τ ι ο ύ
nancial support scholarship in the
βασιλόπιτας
amount of $2,000.00 upon Sofia
η
Anatakos. Sofia is a 26 year old και
επαφή
πρόσωπο
με πρόσωπο, αλλά θα είναι έντονος ο
opera singer of Greek-Canadian
συμβολισμός των αξιών και των ιδεών, που προωθεί αυτή
η κίνηση, που είναι η αγάπη, η ομόνοια, η ισότητα, η
φιλοξενία, ο σεβασμός, η επικοινωνία, η δικαιοσύνη και
η ενότητα.
Στην e-βασιλόπιτα θα υπάρχουν και φέτος τα εξής εννιά
φλουριά: το φλουρί των φιλελλήνων, του απόδημου
ελληνισμού της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Ασίας,
της Αφρικής, της Ευρώπης, της Κύπρου και της Ελλάδας.
Οι διοργανωτές καλούν τους απανταχού Έλληνες
και φιλέλληνες να κάνουν την εγγραφή τους online,
στην ιστοσελίδα www.vasilopita.gr ή μέσω facebook,
προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαφορετική αυτή
κοπή βασιλόπιτας.
Για τους μικρούς φίλους της e-βασιλόπιτας, φέτος
επιφυλάσσεται μια έκπληξη: οι λαϊκές μας παραδόσεις
με τους καλικάντζαρους, που εμφανίζονται μεταξύ
Χριστουγέννων και Φώτων, αναβιώνουν σε εικονική
μορφή στην e-βασιλόπιτα και τα παιδιά καλούνται να
παρακολουθήσουν το δρώμενο αυτό για να προστατεύσουν
την τύχη τους για το φλουρί!
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ΣΧΟΛΙΑ

HELLENIC
COMMUNITY
OF VANCOUVER B.C

Του συνεργάτη μας
ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Πειραιά ή σε κάποιο άλλο λιμάνι της
χώρας για την καθιερωμένη τελετή
του αγιασμού των υδάτων, αλλά
στην Πόλη του Φωτός, το Παρίσι,
όπου έχει προσκληθεί σε ημερίδα για
θέματα ενέργειας, ενώ θα επιδιώξει
να συναντήσει και τον Γάλλο
Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί.
Αύριο (7/1), ο Γιώργος Παπανδρέου
θα μεταβεί στο Ερζερούμ της
Νοτιοανατολικής
Τουρκίας,
προκειμένου να μιλήσει σε Φόρουμ
Τούρκων διπλωματών απ’ όλο
τον κόσμο. Κατά την επίσκεψη
αυτή, θα ανακοινωθεί «πλαίσιο
αρχών», μεταξύ Γ. Παπανδρέου
και Τ. Ερντογάν που θα αφορά τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και επί
της ουσίας θα ανοίγει το δρόμο για
συγκυριαρχία και συνεκμετάλλευση
στο Αιγαίο (;)!
Οι βρεγμένες κότες του ΠΑΣΟΚ
Στο βιβλίο του «Το λεξικό της
πιάτσας», ο Βρασίδας Καπετανάκης
στο λήμμα «κόττα» αναφέρει:
«προσβλητική προσφώνησις επί
ανδρών και γυναικών: τον ενομίζαμε
για καλό άνδρα και αποδείχθηκε
κόττα». Είναι οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ (και ορισμένοι υπουργοί)
«κότες βρεγμένες» που ντρέπονται
γι’ αυτά που ψηφίζουν, σύμφωνα με
την περιγραφή του υπουργού Υγείας
Ανδρέα Λοβέρδου ή μήπως, ακόμη
χειρότερα, είναι «κότες λειράτες»
που σκούζουν και κουνάνε τα
καχεκτικά φτερά τους για να δείξουν
στην κοινωνία ότι πασχίζουν για τα
συμφέροντα των αδυνάτων, αλλά
την κρίσιμη στιγμή επιστρέφουν στο
κοτέτσι και δηλώνουν υποταγή στον
αρχηγό κόκορα;
Εύκολα κάποιος παρατηρητής μπορεί
να συμφωνήσει με τον προσβλητικό
αυτό χαρακτηρισμό, βλέποντας

τους περισσότερους βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, άλλα να λένε στις
ιδιωτικές συζητήσεις τους, μερικοί
και στις δημόσιες παρεμβάσεις
τους και άλλα να πράττουν στις
ψηφοφορίες.
Πρόκειται
για
οπορτουνιστική συμπεριφορά; Ή
μήπως ξεδιπλώνεται η γνωστή από
το παρελθόν τακτική που θέλει το
ΠΑΣΟΚ να υποδύεται επιτυχώς και
τους δύο ρόλους, δηλαδή και της
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
Ανασχηματισμός στη Νέα
Δημοκρατία
Ο Ιανουάριος είναι μήνας αλλαγών
για τη Νέα Δημοκρατία. Θα
μετακομίσει σε νέα γραφεία (επί
της Λεωφόρου Συγγρού) στην
Αθήνα, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς έχει
ήδη οριστικοποιήσει τις επιλογές
του και θα προχωρήσει σε ευρύ
ανασχηματισμό των κομματικών
οργάνων (τομεάρχες, επικεφαλείς
Γραμματειών), με στόχο την
ανασύνταξη και την αναδιοργάνωση
του κόμματος, προκειμένου να ασκεί
πιο δυναμική και πιο αποτελεσματική
αντιπολίτευση.
Για το λόγο αυτό, οι αλλαγές δεν θα
περιορισθούν μόνο στα πρόσωπα,
θα επεκταθούν και στις δομές των
οργάνων.
Τα σχέδια του Αντώνη Σαμαρά
παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό
και οι ελάχιστοι που γνωρίζουν
δεν μιλούν. Λέγεται πάντως, ότι
οι επικεφαλής των Τομέων θα
είναι αμιγώς πολιτικά πρόσωπα,
ενώ φήμες που κυκλοφόρησαν το
τελευταίο δεκαήμερο για αξιοποίηση
τεχνοκρατών και ανθρώπων της
αγοράς, είχαν προκαλέσει τη
δυσφορία των κομματικών στελεχών
(βλέπε σχετικό ρεπορτάζ).

Φ. Χαρ.

600 Σάντουϊτς μοίρασαν στους άστεγους η Φιλόπτωχος
Αδελφότητα του Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου- Δημητρίου
της Ανατολικής Κοινότητας Βανκούβερ, τις παραμονές
Χριστουγέννων.

4500 Arbutus Street, Vancouver B.C.
Στην Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ
διοργανώνονται σεμινάρια
felting (πύλιση) για
αρχάριους αλλά και
προχωρημένους κάθε ηλικίας.
Η πύλιση θεωρείται
μια από τις αρχαιότερες
τεχνικές ύφανσης του
μαλλιού και χρονολογείται
πριν από το 6.500 π.χ.
Προηγείται χρονολογικά
της υφαντουργίας και
της πλεκτικής ενώ για
αιώνες το προϊόν του
felting κάλυπτε βασικές
ανθρώπινες ανάγκες όπως
ένδυση και στέγαση αφού
λόγω των μονωτικών του
ιδιοτήτων χρησιμοποιούνταν
και εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται ακόμη
και σήμερα από νομαδικές
φυλές της κεντρικής και
ανατολικής Ασίας, για
την κατασκευή σκηνών,
χαλιών, ρούχων, καπέλων
κλπ. Σήμερα το φελτινγ
αποτελεί την πιο φιλική
προς το περιβάλλον τεχνική
δημιουργίας υφάσματος. Οι
τεχνικές έχουν εξελιχτεί και
προσφέρουν απεριόριστες
δυνατότητες χρήσεις και
κατασκευής.
Τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των σεμιναρίων
επιμελείτο η Μαρίνα
Γεωργιάδου, σχεδιάστρια
κοσμημάτων, με εμπειρία
διδασκαλίας της πύλισης
στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες
για τα σεμινάρια θα δείτε
στην ιστοσελίδα της
κοινότητας http://www.helleniccommunity.org/eduprog/
arts_crafts.php

ΠΕΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Τόνης)
1929-2010
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Δεκεμβρίου 2010,
ο ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Τόνης)
είχε γεννηθεί στην Κρήτη και εδώ στο
Βανκούβερ είχε εργασθεί ως Αρχιμάγειρος
σε γνωστά ονομαστά ξενοδοχεία. Είχε δε
βοηθήσει πολλούς ομογενείς για εξεύρεση
εργασίας. Το τρισάγιο έγινε στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 3 Ιανουαρίου
2011 και η κηδεία του έγινε την Τρίτη
4 Ιανουαρίου 2011 στο κοιμητήριο του
Μπούρναμπη. (Forest Lawn Cemetry).
Στη σύζυγό του Βασιλική, στις κόρες του Ελένη (Kevin), Μαρία,
Σοφία, στα εγγόνια του, James,Yannis, Anthony και Leia ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

Passing away of Prince Alireza Pahlavi
Tuesday, January 4th, 2011 by The Secretariat of Reza Pahlavi
of Iran

His Royal Highness Prince
Ali Reza Pahlavi of Iran,
son of the late Shah of Iran
and Her Majesty Farah
Pahlavi, passed away in the
early hours of January 4th,
in Boston. He is survived
by his mother, Her Majesty Farah Pahlavi, his older
brother Reza, his sister Farahnaz, and his half-sister
Shahnaz.
Born in Tehran on April
28th 1966, Ali Reza attended schools in Iran before traveling to the United States during the Iranian revolution
in 1979. He obtained a BA from Princeton University in
1984, a Masters Degree from Columbia University in 1992
and attended Harvard University in pursuit of a PhD. in Ancient Iranian Studies.
Prince Ali Reza was intelligent, sensitive, loyal, and dedicated to Iranian civilization, as well as to his family and
friends. His counsel, wisdom and sense of humor will be
profoundly missed and always cherished.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή στη
Γραμματεία της κοινότητας
και στο τηλέφωνο 604-2667148.
Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Τα Μπασκετικά
νέα του Δεκέμβρη
(Συνέχεια από σελίδα 8)
Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός έκανε
μια μεγάλη ανατροπή και κατάφερε
να κερδίσει 95 - 88 στο ΟΑΚΑ την
Σλοβένικη Ολίμπια χάρη στον
εκπληκτικό Δημήτρη Διαμαντίδη.
Στις 16 Δεκεμβρίου οι «πράσινοι»
προσπάθησαν πολύ αλλά δεν
κατάφεραν να κερδίσουν την Έφες
Πίλσεν στην Κωνσταντινούπολη
και έχασαν με 79 - 78. Τέλος καλό
όμως επιφύλασσε το 2010 για τον
Παναθηναϊκό αφού κέρδισε άνετα
την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο με 93 62, κατέκτησε την πρώτη θέση του
ομίλου του και αναδείχτηκε MVP
του Δεκεμβρίου ο αρχηγός του,
Δημήτρης Διαμαντίδης.

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

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

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

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

Επέστρεψε στις νίκες
ο Παναθηναϊκός
Κώστας Κοφινάς
Πηγή: TA NEA Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011
Η αυγή του 2011 ήταν γεμάτη χαμόγελα για τον Παναθηναϊκό.
Με ένα γκολ του Σισέ στην αρχή του αγώνα και ένα του
Χριστοδουλόπουλου στο φινάλε, η ομάδα του Φερέιρα επικράτησε
με σκορ 2-0 της Ξάνθης στα Πηγάδια. Ετσι, επέστρεψε στις νίκες και
ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ

Μόλις στο 1’ ο Κατσουράνης έκανε την πάσα προς τον Σισέ και ο
Γάλλος σέντερ φορ με υπέροχη λόμπα σημείωσε το 0-1. Στη συνέχεια ο
ΠΑΟ κράτησε τον έλεγχο και στο 24’ ο Λέτο μοίρασε στον Σπυρόπουλο,
αλλά ο Λυμπερόπουλος αντέδρασε εντυπωσιακά στο σουτ του
«πράσινου» μπακ.

ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Η καλύτερη στιγμή της Ξάνθης ήταν στις αρχές του δευτέρου 45λεπτου,
όταν ο Σουάνης έπιασε σουτ στην κίνηση για να κάνει έξοχη απόκρουση ο Τζόρβας στην αριστερή του γωνιά.
Τελικά, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, έγινε το 0-2. Σκόρερ ο Χριστοδουλόπουλος- ο διεθνής μέσος πέρασε
και τον Λυμπερόπουλο, έχοντας «σπάσει» το οφ-σάιντ των γηπεδούχων.
Διαιτήτευσε ο Καλόπουλος(Μακεδονίας).
Κίτρινες: Κατσουράνης, Αντεφέμι, Βύντρα, Πόι, Σισέ, Σαριέγκι.
Skoda Ξάνθη:
Λυμπερόπουλος,
Βάλλας, Κωστούλας,
Μπέρτος, Μπόατενγκ,
Τζάγκι, Αντεφέμι(48’
Βασιλακάκης),
Μαρσελίνιο(63’
Μπούγκα), Κατόνγκο,
Σουάνης, Πόι(76’
Αλτιπαρμακόβσκι).
Παναθηναϊκός:
Τζόρβας, Βύντρα,
Σπυρόπουλος,
Μπουμσόνγκ,
Σαριέγκι, Ζιλμπέρτο
Σίλβα, Σισέ,
Κατσουράνης, Νίνης
(82’ Μαρίνος), Λέτο
(89’ Λουίς Γκαρσία),
Γκοβού (66’
Χριστοδουλόπουλος).

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.

