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Papandreou-Merkel Meeting
Prime Minister George Papandreou was received by German
Chancellor Angela Merkel in Berlin on February 22. The two leaders discussed the settlement of the
debt crisis in the Eurozone and
the upcoming European Council
on March 24-25.
In statements after the meeting,
Merkel expressed her support
for the Greek efforts to address
the economic crisis, recognising
that they have “required great political boldness and courage.” She
further noted that Greek support measures can be discussed in a
compehensive package regarding the Eurozone debt crisis.
On his part, Papandreou referred to the reforms undertaken by the
Greek government and people in the last year which he described
as “a commitment to the future of Europe,” and the significant
results they have delivered.
He further stressed that the Greek programme is viable and will
result in cutting down the country’s debt in the next years, following primary surpluses.
OTTAWA - Prime Minister Stephen Harper is joined by Olympic medalists Tessa Bonhomme
and Guillaume Bastille as he is presented with two Olympic torches, one signed by Olympic
gold medalists and the other by the members of the men’s gold medal hockey team.
PMO Photo by Jason Ransom

STATEMENT BY THE PRIME
MINISTER OF CANADA ON
IMPLEMENTING SANCTIONS
AGAINST LIBYA
February 27, 2011
Prime Minister Stephen Harper today made the following remarks
announcing Canada’s implementation of United Nations Security
Council Resolution 1970 adopting sanctions on Libya:
“Once again, I want to take this opportunity to update you on
Canada’s actions regarding the situation in Libya.
“Our priority remains the safe evacuation of Canadians from that
country.
“To date, Canada has facilitated the evacuation of more than 230
Canadians on a number of flights and vessels.
“Work to evacuate remaining Canadians continues around the
clock in close cooperation with the British and our other allies.
“A second C-17 has now arrived in Malta. The Canadian Armed
Forces, in coordination with our allies, will deploy these aircraft,
as circumstances permit, to evacuate Canadian citizens and those
of allied countries.
“We are also deploying two C130J Hercules aircraft to the region
to provide additional and more flexible capacity.
“The Emergency Operations Centre of the Department of Foreign
Affairs is continuing to contact registered Canadians by phone,
where possible, regarding opportunities to leave the country by
any means possible. Consular advice is also available through
travel.gc.ca.
“Meanwhile, our Government continues to work with key allies
and the international community to intensify pressure on the
Libyan regime.
“Canada had called for the Security Council to act and we are
pleased that it has done so. The unanimous passing of United
Nations Security Council Resolution 1970 yesterday sends a
very clear message: the murder of its own citizens by the Libyan
regime, and the gross violations of the population’s human rights
will not be tolerated by the international community, and will
carry serious consequences.
“Therefore, Canada earlier today implemented the following
binding sanctions contained in the Resolution:
* An arms embargo requiring all states to prevent the sale or
supply of arms into Libya, or the export of arms from Libya;
Continued on page 7

Answering questions by reporters, both leaders agreed that the
reform programme implemented by the Greek government is on
track and further measures are not required.
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Τη Nάντια Αρκουμάνη
καλοσωρίζουμε στην
ομάδα συνεργατών
μας.
Η Νάντια θα μας
στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
των αναγνωστών
μας που αγαπούν τα
σταυρόλεξα.

....... 9.1.1

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

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

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1.
Κυκλοφορεί σε … ερήμους- Η ικανότητα
κάποιου να προλέγει το μέλλον
2.
Αυτό που κατευθύνεται προς τα πάνωΚαι ακάλυπτες κυκλοφορούν
3.
Ένα γράμμα του αλφάβητου- Λίγο …
άδικο- Ζωηρός ,νεανικός- Θεός αρχαίων Αιγυπτίων
4.
Αλλιώς ο ισόπαλος- Μπέρναρντ …
,Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας- Νησί του
Αιγαίου γνωστό και ως Τζιά
5.
Απάντηση στο πόσα- Εισπράξεις- Κοίτα
6.
Αδύναμος ,χωρίς ζωηράδα- Μισή …
λύση- Νεαρός ταύρος
7.
Κλοπή- Βάσια … ,τηλεπαρουσιάστριαΦυσώ
8.
Κλωστίτσα (αρχ)- Οπτικά … δοκάριαΦτερωτός θεός της αγάπης- Εκτέλεση τμήματος
μιας συνολικότερης εργασίας για λογαριασμό
τρίτων
9.
Ένας ωκεανός- Είδος μουσικής- Τα έχει
… ο αρρενωπός
10.
Υπάρχει και μαύρη- Το κύριο μέρος
αρχαίου ναού- Αγενής νότα
11.
Δορυφόροι … του Π- Ο αριθμός 207Τάξη του δημοτικού- Συνεχόμενα … στο φίδιΑτελείωτο … ΤΕΙ
12.
Δορυφορική τηλεόραση- Θαμπός
,χλωμός- Αναλγησία ,σκληρότητα

1.
Κεφαλαιοκρατία
2.
Έλλειψη ισότητας (καθ)- Συμπεραίνει
3.
Ένα γράμμα του αλφάβητου- Αναφορική
αντωνυμία- Ο αριθμός 13
4.
Ανθεκτικές και σκληρές σαν ατσάλι
(μτφ)
5.
Έστριψε … στον τρελό- Είμαι όμοιος
(καθ)
6.
Αρχή … άκρης- Πτώμα ζώου ,ψοφίμιΚομμένη … ελιά
7.
Όχι γνήσιος ,πλαστός- Μια
ποδοσφαιρική ομάδα- Αμίλητη … Σάρα
8.
Άριστος ,πρώτος (μτφ)- Κοκκινιστό
κρέας
9.
«Μονομαχία στο … Πάσο» ,κλασικό
γουέστερν- Φορολογική κάνουμε κάθε χρόνο
10.
Δεν έχει ο άτιμος- Κατάληξη αρσενικών
ονομάτων- Συνδέει προτάσεις
11.
Σηκώνω και κουβαλώ- Τα όρια … στη
δύση- Τροχός
12.
Μια νότα- Μισά … δάση- Αν… ,κατά
πρόσωπο
13.
Νόστιμο φαγητό με κρέας- Άρθρο
14.
Μέγα … χωρίς όρια- Άρωμα (ξγλ)Σκακιστική βασίλισσα
15.
Όσια ,σεπτά- Σιέρα … ,χώρα της δυτικής
Αφρικής
16.
Ιουδαίος βασιλιάς- Αποκτώ εμπειρία για
κάτι- Δείχνει

(Τη λύση θα την βρείτε στη σελίδα 19)

Αποδοκίμασαν τον Πάγκαλο στο Παρίσι
Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος Αθήνα
Μετά το Βερολίνο και τον
Πρωθυπουργό σειρά πήρε ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος
Πάγκαλος στο Παρίσι.
Το βράδυ του Σαββάτου 26.02,
Έλληνες φοιτητές και εργαζόμενοι

αποδοκίμασαν την παρουσία του
Θόδωρου Πάγκαλου, αντιπροέδρου
της
Κυβέρνησης,σε
εκδήλωση
για την προβολή της ταινίας του
Κώστα Γαβρά “Ζ”, παρουσία του
σκηνοθετή, στο Ελληνικό Σπίτι της

Πανεπιστημιούπολης στο Παρίσι,
με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν
σε αποχώρηση. και τον ανάγκασαν
να φύγει από την εκδήλωση.Η
διαμαρτυρία αναφερόνταν κατά
κύριο λόγο στη στάση της ελληνικής
κυβέρνησης απέναντι στους 300
μετανάστες απεργούς πείνας.
(Συνέχεια στη σελίδα 11)
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Πολιτικό Ανέκδοτο
Σε εθιμοτυπική επίσκεψη Έλληνα υπουργού στο σπίτι του
ομολόγου του στην Πορτογαλία, ο Έλληνας μένει έκπληκτος από
την χλιδή του σπιτιού.
Χρυσά πόμολα, αλαβάστρινα είδη υγιεινής, κλπ, κλπ.
Ξαφνιασμένος γυρνάει στον Πορτογάλο και τον ρωτάει πως είναι
δυνατόν με αυτή την κρίση να έχει τέτοιο σπίτι.
Ο Πορτογάλος τον πηγαίνει στο παράθυρο του σπιτιού και του
λέει:
«Βλέπεις εκείνη τη γέφυρα απέναντι ;”
“Ναι” του λέει ο Έλληνας
“Κόστισε 10 εκατ., ...και τα 5 είναι εδώ μέσα”.
Μετά από ένα χρόνο πάει ο Πορτογάλος στο σπίτι του Έλληνα
και παθαίνει την πλάκα του.
Όλα είναι πλατινένια.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

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

Γυρνάει στον έλληνα και τον ρωτάει πως είναι δυνατόν με αυτή
την κρίση να αποκτήσει μέσα σ’ ένα χρονο τέτοιο σπίτι.
Ο Έλληνας τον πηγαίνει στο παράθυρο του σπιτιού και του λέει:
«Βλέπεις εκείνη τη γέφυρα απέναντι ;”
“ΟΧΙ” του απαντάει εκείνος.
“Κόστισε 20 εκατ., ..και είναι όλα εδώ μέσα.”
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
LETTERS TO EDITOR

My name is Nicolleta ( Roumelis) Langley.
I wish to comment on an Article written by Mr. Kostas
Nikolaou that was recently printed in your paper.
I was born in Greece but immigrated to Canada with my
parents in the 1960’s. About 5 years ago after a divorce I
tried to attain a Greek Passport for myself and my son.
I was prepared for the paperwork and the challenge
ahead, but what I was not prepared for was the negativity and insulting attitude that was evident by the Greek
Consulate Office in Vancouver.
After leaving the office ( I only attended once) - I never
wanted to return nor was I interested in pursuing my
Greek Citizenship.
I commend Mr. Nikolaou for voicing what I perceive to
be an accurate and valid concern.
Nicoletta Roumelis-Langley
nicoletta langley [nicoletta2025@hotmail.com]
Kelowna BC
*****
Subject:- The Greek Consulate
Date: Sun, 13 Feb 2011 09:06:57 -0800
Dear Gnomi Greek NewspaperI myself had to deal with the Greek Consulate a few
years ago and I felt like I was being played. Getting the
runaround. They would tell me they needed this document and to come back the next day. I did so, taking time
out of work and then they would tell me they needed additional paperwork, additional money, etc. I asked them
why they couldn’t tell me when I first approached them,
everything that was required. Every time I have to deal
with these people, I cringe because I know the runaround, the rudeness and the lack of service and satisfaction that I will attain. I work for a Bank here in Canada
on the Insurance side and if we had ever spoken to our
clients in such a manner, or provided false information to
them we’d be out that door so fast our heads would spin!
Maybe that’s why they treat us like they do, because they
feel they too have the job security as some in Greece
where they cannot be fired, reprimanded, laid-off, etc.
You (Greek Consulate) are exposed dear. Finally someone had to say something and glad it was said so well by
Mr. Nikolaou.
Maria Dimitroulas
Cell: 604-562-1704
Hi Kosta
We understand.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κύριε Αυφαντή Γενικέ Πρόξενε Βανκούβερ,

******

I for the past three years I had to sort out family registered documents in Greece because the Vancouver office
had not completed and sent to Athens office. Just a one
small example, I had to hire a lawyer in Greece to sort
out.
This one has not been completed as of yet, on my next
trip well be the final. Again this is one.
Regards
Kosta [kosta@kostines.com]
Kosta

Χωρίς να θέλω να διαψεύσω όσα γράφετε για το σχόλιο το δικό μου με αφορμή της επιστολής του κ. Κώστα
Νικολάου, όπως θα διαβάσετε στη διπλανή στήλη, δείχνει το πόσο άδικα μας κατηγορείτε. Διότι αυτά τα πικρά
λόγια που θα πρέπει να διαβάσετε στη διπλανή στήλη, δείχνουν καθαρά το πόσο αντικειμενικό ήταν και το σχόλιό
μας.
Κύριε Γενικέ, χωρίς να θέλω να ρίξω όλο το βάρος σε σας τον ίδιο προσωπικά που γνωρίζω πολύ καλά το πόσο
προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε την ομογένεια, δυστυχώς μερικοί υπάλληλοι είναι και επαίτειοι παραπόνων και θα
πρέπει να το παραδεχθείτε.
Στο θέμα της επιστολής του κ. Κώστα Νικολάου που δημοσιεύσαμε , δεν αμφιβάλουμε ότι κάποιος ή κάποια
υπάλληλος δεν έδωσε τις απαραίτητες συμβουλές στην κυρία που τηλεφώνησε. Σαν αρμόδιος ίσως το προξενείο
να έχει την δυνατότητα να βλέπει και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνετε. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τον
ντέντεκτιβ να βρούμε αν πράγματι η κυρία Νικολάου τηλεφώνησε στο Προξενείο ή όχι.
Απλώς η συνεχής επαφή μας με την ομογένεια, δείχνει ότι υπάρχουν παράπονα ως προς την εξυπηρέτηση της
ομογένειας.
Και κλείνοντας θα σας αναφέρω αυτό που ακούστηκε από ομογενή πρόσφατα στο Billiards on Broadway, την
ημέρα που έπαιζαν οι ομάδες Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και όπου έκανα την ερώτηση σε τριάτα περίπου θαμώνες,
αν τελευταίως επισκέφθηκε κανείς το Ελληνικό Προξενείο για εξυπηρέτηση. Και ένας όμογενής μου απάντησε
«Αχρείαστο να είναι.»
Εύχομαι να είμαι λανθασμένος, διότι αν εσείς οι αντιπρόσωποι της Ελλάδας δεν ενδιαφερθείτε να διευκολύνεται
τα παιδιά μας που δεν έχουν γνωρίσει την γραφειοκρατία της Ελλάδας, να αποκτήσουν
Την ελληνικότητα και τα απογοητεύεται, εμείς οι γονείς σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουμε, το μέλλον να
διατηρήσουν την ελληνική ταυτότητα τα παιδιά μας είναι δική σας ευθύνη.
Κώστας Καρατσίκης
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Κηδεύτηκε ο Μιλτιάδης Έβερτ
δημοσία δαπάνη,με τιμές εν ενεργεία
υπουργού
Αθήνα: Αντώνης Ανακέφαλος
Το τελευταίο αντίο στον Μιλτιάδη
Έβερτ απηύθυναν το Σάββατο
12-02-2011 ο πολιτικός κόσμος
της χώρας. Η κηδεία του πρώην
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,
ο οποίος έφυγε από τη ζωή την
Τετάρτη 09-02-2011,σε ηλικία 72
ετών, πραγματοποιήθηκε στη 1 το
μεσημέρι, δημοσία δαπάνη, στο Α’
Νεκροταφείο.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην τελετή

πάντα τον ήθελε κοντά του, ο
Κώστας Καραμανλής πάντα τον
συμβουλευόταν.
Οι δημοσιογράφοι πάντα κάτι είχαν
να πούν και να ακούσουν από
εκείνον. Οι συνεντεύξεις του, είτε
τηλεοπτικές, είτε ραδιοφωνικές ήταν
απολαυστικές. Θα “έβγαζαν” πάντα
μια ατάκα για τις πολιτικές εξελίξεις
αλλά και θα είχαν και εκλεπτυσμένο

Μήνυση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
κατά των Λιμενικών Αρχών της Νέας
Υόρκης για τον Άγιο Νικόλαο
Μήνυση υπέβαλε η Αρχιεπισκοπή
Αμερικής, κατά της αρμόδιας
αρχής που έχει την ευθύνη
ανοικοδόμησης του χώρου, όπου
βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι του
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου,
στο Νότιο Μανχάταν. Στον ίδιο
χώρο υπήρχε και ο μικρός ναός
του Αγίου Νικολάου, ο οποίος
γκρεμίστηκε στις τρομοκρατικές
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
2001.
Η
ελληνορθόδοξη
εκκλησία έμεινε τελικά εκτός
σχεδίων για τη συνολική
ανάπτυξη του χώρου.
Με ανακοίνωση, η Αρχιεπισκοπή
Αμερικής αναφέρει:

παρέστησαν
ο
πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος
της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ο επίτιμος
πρόεδρος της ΝΔ Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης,
ο
πρώην
πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής με
τη σύζυγό του Νατάσα, η πρόεδρος
της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα
Μπακογιάννη και πολλοί βουλευτές
και πρώην βουλευτές από όλο το
φάσμα του πολιτικού κόσμου.
Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος
Αθηναίων
Γιώργος
Καμίνης,
ο
προκάτοχός
του
Νικήτας
Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ
Δημήτρης Αβραμόπουλος καθώς και
πλήθος απλού κόσμου που θέλησε
να πει το τελευταίο αντίο στον
πολιτικό που συνέδεσε την πολιτική
του σταδιοδρομία, μεταξύ πολλών
άλλων, με την εθνική συμφιλίωση
και την ελεύθερη ραδιοφωνία και
τηλεόραση.
Επικήδειους εκφώνησαν ο κ.
Σαμαράς, ο πρόεδρος της Βουλής
Φίλιππος Πετσάλνικος και ο
δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης.
Ο κ. Σαμαράς μίλησε για την
πληθωρική προσωπικότητα του
εκλιπόντος και τόνισε ότι ήταν
αγωνιστής, ασυμβίβαστος, πολιτικός
που «δεν μάσαγε τα λόγια του». Ο
κ. Πετσάλνικος στάθηκε στη μακρά
κοινοβουλευτική παρουσία του και
επισήμανε ότι τον χαρακτήριζαν
πάντα η συνέπεια, ο δυναμισμός,
η εντιμότητα και το ήθος. Ο
κ. Καμίνης υπογράμμισε ότι ο
Μιλτιάδης Έβερτ διεκδίκησε ρόλο
καινοτόμο στην πολιτική ζωή του
τόπου και συνέβαλε στην αλλαγή
του επικοινωνιακού τοπίου με την
ίδρυση του δημοτικού ραδιοφώνου
«Αθήνα 9,84».
Στεφάνια κατέθεσαν ο πρόεδρος
της
Δημοκρατίας,
Κάρολος
Παπούλιας,
ο
πρωθυπουργός,
Γιώργος Παπανδρέου, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην
πρωθυπουργός και πρόεδρος της
ΝΔ, Κώστας Καραμανλής και πολλοί
άλλοι. Ιδιαίτερα συγκινημένες ήταν
οι δύο του κόρες, που όλα αυτά
τα χρόνια στέκονταν πάντοτε στο
πλευρό και βρίσκονταν δίπλα του
και στις τελευταίες του στιγμές,
Η οικογένεια του Μιλτιάδη Έβερτ
είχε ζητήσει αντί στεφάνων να
κατατίθενται
χρήματα
στους
λογαριασμούς
φιλανθρωπικών
οργανώσεων.
‘Ηταν έντιμος, το μεγαλύτερο
προσόν του ως πολιτικός και το
ομολογούν όλοι. Ενας πολιτικός που
πέρασε σχεδόν απ’ όλα τα αξιώματα
και αναγνωρίστηκε το έργο του
ή ακόμα και σημάδεψε εποχές
ολόκληρες.
Οι συνάδελφοί του είτε του ίδιου
πολιτικού χώρου είτε οι ιδεολογικοί
του αντίπαλοι δεν μιλούν τυπικά για
έναν άνθρωπο που έφυγε.
Ο “Μπουλντόζας” (του άρεσε πολύ
αυτό το προσωνύμιο) τους έκανε να
γελούν, τους ξάφνιαζε με τις θέσεις
του, τον θαύμαζαν για την τόλμη
του και πολλοί θα ήθελαν να έχουν
τον τίτλο του πατέρα της Ελεύθερης
Ραδιοφωνίας.
‘Ολα αυτά ο Μιλτιάδης ‘Εβερτ
τα κατέκτησε με το σπαθί του.
Ο
Κωνσταντίνος
Καραμανλής

πάντα χιούμορ.Η παρουσία του
στα κοινοβουλευτικά έδρανα ήταν
αδιάλλειπτη από το 1974 έως τον
Σεπτέµβριο του 2009.
Ο Μιλτιάδης ‘Εβερτ αναδείχθηκε
κεντρικό
πρόσωπο
της
εγχώριας πολιτικής σκηνής στα
µεταπολιτευτικά
χρόνια,
ενώ
άφησε ανεξίτηλο στίγµα και στον
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ως δήµαρχος Αθηναίων κατά την
περίοδο 1986-1989.
Στα δημοτικά, η θητεία του
συνδέθηκε και µε την ίδρυση
του Αθήνα 9,84, του πρώτου
δηµοτικού ραδιοφωνικού σταθµού
στην Ελλάδα. ‘Ομως συνδέθηκε
και με κάτι άλλο: με την απόλυτη
επικράτηση της ΝΔ στον Δήμο
Αθηναίων για 25 χρόνια!
Από την προεκλογική περίοδο του
1986 για τη δηµαρχία, τον συνόδευε
το παρωνύµιο «Μπουλντόζας» που
ο ίδιος είχε φροντίσει να ενισχύσει
(ποζάρονταςγια το προεκλογικό
υλικό του δίπλασε µια µπουλντόζα),
για να περάσει το µήνυµα ότι ήταν
«πολιτικός των έργων και όχι των
λόγων».
Το έλεγε πολλές φορές σε δικούς του
ανθρώπους οτι η πολιτική του άφησε
πικρή γεύση, αλλά προτιµούσε να
στέκεται στις καλές στιγµές.
Το 1974 υπήρξε ένα από τα νέα
στελέχη που παρακίνησε ο ιδρυτής
της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Καραµανλής
να δοκιµαστούν στην ενεργό
πολιτική – και τον συµπεριέλαβε
στον συνδυασµό της Α’ Αθήνας, όπου
εξελέγη, ενώ από το 1977 εκλεγόταν
πάντα πρώτος σε σταυρούς.
Πολλές αγάπες αλλά και μια
αξέχαστη κόντρα με τον Κωνσταντινο
Μητσοτάκη. Ηρθαν σε σύγκρουση
τον Oκτώβριο του 1991 και υπέβαλε
την παραίτησή του, για να εξελιχθεί
έως τις εκλογές του Oκτωβρίου
του 1993 στον βασικότερο πόλο
εσωκοµµατικής
αντιπολίτευσης
στην τότε κυβέρνηση.
Αμέσως μετά κονταροχτυπήθηκε
με τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη και
βγήκε νικητής στη µάχη που
δόθηκε για τη γαλάζια διαδοχή στην
Κοινοβουλευτική Oµάδα της Ν.Δ.
Πολλοί θεωρούν ότι η µεγαλύτερη
πολιτική ευκαιρία για τον Μιλτ.
Εβερτ χάθηκε τον Σεπτέµβριο του
1996, όταν ηττήθηκε στις εθνικές
εκλογές από τον Κώστα Σηµίτη.
Από το 1997, όταν παρέδωσε τα ηνία
της Ν.Δ. στον Κώστα Καραµανλή,
είχε αρχίσει σταδιακά να περιορίζει
τις πολιτικές παρεµβάσεις του,
ενώ τα τελευταία χρόνια είχε
αποτραβηχτεί στο εξοχικό του στο
Πικέρµι.
Ήταν παντρεμένος με τη φωτογράφο
Λίζα Βάντερπουλ και έχει δύο
κόρες, την Αλεξία (σύζυγο του κ.
Γ. Αλβέρτη, και την Ιλεάνα (σύζυγο
του κ. Δούκα).
Υπήρξε οικονομικός και διοικητικός
διευθυντής μεγάλων βιομηχανιών
και οργανωτής Επιχειρήσεων και
Τραπεζών.
Έχει εργαστεί ως οικονομικός
σύμβουλος στην Εμπορική Τράπεζα
και ως οικονομικός και διοικητικός
διευθυντής
στα
Ναυπηγεία
Ελευσίνας. Ένα από αγαπημένα του
χόμπυ ήταν τα παλαιά όπλα και είχε
μια από τις πιο σπάνιες συλλογές.

“Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2011,
η κοινότητα του Ιερού Ναού του
Αγίου Νικολάου και η Ελληνική
Ορθόδοξη
Αρχιεπισκοπή
Αμερικής κατέθεσαν μήνυση στο
Ομοσπονδιακό
Περιφερειακό
Δικαστήριο του Μανχάταν κατά
της Λιμενικής Αρχής (Port Authority) της Νέας Υόρκης και

της Νέας Ιερσέης, και κατά
άλλων υπηρεσιών και ατόμων,
με σκοπό να καταστεί δυνατή
η ανοικοδόμηση στο Ground
Zero, του μόνου οίκου λατρείας
που καταστράφηκε από την
τρομοκρατική επίθεση της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001.
Η
Κοινότητα
και
η
Αρχιεπισκοπή θα προτιμούσαν
να ανοικοδομήσουν το ναό χωρίς
να καταφύγουν σε δικαστικά
μέσα, αλλά αυτό δεν κατέστη
δυνατό διότι η Λιμενική Αρχή
απαρνήθηκε την, από μακρού,
συμφωνία με την Εκκλησία για
την ανοικοδόμηση του ναού
στο Ground Zero, κατέλαβε
το οικόπεδο της Εκκλησίας,
εμπόδισε
την
πρόσβαση
της Εκκλησίας σε αυτό και
αρνήθηκε να συζητήσει ή να
συναντηθεί με την Εκκλησία ή
την Αρχιεπισκοπή. Η παρούσα
νομική ενέργεια είναι το
ύστατο μέσο, όχι μόνο για την

ανάκτηση του οικοπέδου και του
δικαιώματος ανοικοδομήσεως
του ναού του Αγίου Νικολάου,
αλλά και για την εκπλήρωση του
κοινού οράματος των αστικών και
εκκλησιαστικών αρχών, αμέσως
μετά την 11η Σεπτεμβρίου,
δηλ. της ανοικοδομήσεως του
ναού ως χώρου προσευχής και
περισυλλογής στο Ground Zero
για όλους τους ανθρώπους.
Η Κοινότητα και η Αρχιεπισκοπή
ευελπιστούν ότι διά της αγωγής
που κατετέθηκε, θα εκδοθούν
δίκαιες και σωστές αποφάσεις
οι οποίες θα επιτρέψουν την
ταχεία ανοικοδόμηση του Αγίου
Νικολάου στο Ground Zero, όχι
μόνο ως ναού για τους πιστούς
της κοινότητος, αλλά και ως
ναού με ευρύτερη αποστολή
που θα προσφέρει ειρήνη και
συμφιλίωση, και θα αποτελεί
χώρο ιερό, χώρο περισυλλογής
και αναμνήσεως για όλους τους
ανθρώπους που θα επισκέπτονται
το Ground Zero”.

Ο Ομπάμα βράβευσε Έλληνα επιστήμονα!
«Ένα Βραβείο έχει πάντα μία ιδιαίτερη αξία, ειδικά όταν στο απονέμει ο πλανητάρχης» λέει ο
Μυτιληνιός Μανώλης Καμβυσέλλης ο οποίος πήρε το βραβείο που απονέμει το Αμερικανικό κράτος
στους κορυφαίους επιστήμονες.
Ο
Μανώλης
Καμβυσέλλης
σπούδασε
στον
τμήμα
ηλεκτρολόγων
μηχανικών
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
του ΜΙΤ, στο πανεπιστήμιο που
διδάσκει πλέον βιοπληροφορική
ως επίκουρος καθηγητής.
Ο Μυτιληνιός καθηγητής έκανε
μία εργασία, στην οποία σύγκρινε
το ανθρώπινο γονιδίωμα με τα
γονιδιώματα άλλων θηλαστικών
με στόχο να βρει τα κοινά
χαρακτηριστικά των ειδών αλλά και το πώς εξελίχθηκε το DNA τους.
H έρευνα του ,θα δώσει στην ιατρική κοινότητα νέα στοιχεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση
των ασθενειών.
Όπως είπε ο βραβευμένος στην «Ελευθεροτυπία» ο πρόεδρος Ομπαμα δίνοντας του το Βραβείο του είπε
«δε σας βραβεύω γι αυτά που κάνατε αλλά για αυτά που θα κάνετε στο μέλλον».
Πριν από δεκαπέντε χρόνια ο Μανώλης Καμβυσέλλης είχε γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες αφού ο ίδιος και
τα δύο του αδέρφια σπούδαζαν ταυτόχρονα στο Παγκόσμιας Τεχνολογίας Τεχνολογικό Ινστιτούτο της
Μασαχουσέτης.
Μέσα στον ορυμαγδό της οικονομικής κρίσης ελάχιστοι έμαθαν την καλή είδηση. Το ένα από τα τρία
αδέλφια, ο 33χρονος Μανώλης Καμβυσέλλης, ή Κέλλης πια, αν όχι ο νεότερος, τουλάχιστον ένας από
τους νεότερους βραβευόμενους, δρασκέλισε την πόρτα του Λευκού Οίκου παραλαμβάνοντας από τα
χέρια του Μπαράκ Ομπάμα, μαζί με 84 άλλους νέους επιστήμονες, το βραβείο PECASE (Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers). Την ύψιστη τιμή που απονέμει το αμερικανικό
κράτος στους κορυφαίους νέους επιστήμονες.
Μέσα στην οικονομικής κρίση ελάχιστοι έμαθαν την καλή είδηση. Το ένα από τα τρία αδέλφια, ο
33χρονος Μανώλης Καμβυσέλλης, ή Κέλλης πια, αν όχι ο νεότερος, τουλάχιστον ένας από τους
νεότερους βραβευόμενους, δρασκέλισε την πόρτα του Λευκού Οίκου παραλαμβάνοντας από τα χέρια
του Μπαράκ Ομπάμα, μαζί με 84 άλλους νέους επιστήμονες, το βραβείο PECASE (Presidential Early
Career Awards for Scientists and Engineers). Την ύψιστη τιμή που απονέμει το αμερικανικό κράτος
στους κορυφαίους νέους επιστήμονες.
Επικήρυξαν τον ”παλιόγερο” που ληστεύει τράπεζες για 20.000 δολάρια.
Αθήνα Αντώνης Ανακέφαλος
Έχει ληστέψει 13 τράπεζες στην Καλιφόρνια τα δύο τελευταία
χρόνια και το παρατσούκλι του,είναι «παλιόγερος».
Ο ληστής των τραπεζών που έχει αναστατώσει τις αρχές, είναι
70 ετών. Μοιάζει με συνταξιούχο που μπαίνει στην τράπεζα
για κάποια συναλλαγή. Φοράει συνήθως σακάκι, πουκάμισο,
μαύρα γυαλιά και καπέλο.
Όταν όμως φτάσει στο ταμείο βγάζει το πιστόλι και ζητά τα χρήματα. Τελευταίο «χτύπημα» ήταν όταν
λήστεψε υποκατάστημα της «Bank of America» στη Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ το 2009 στο Σάν Ντιέκο
“επισκέφθηκε” 11 καταστήματα τραπεζών.Μάλιστα οι κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει,
αλλά οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να τον συλλάβουν.

5 Γνώμη

Φονικός σεισμός στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας
6,3 Ρίχτερ Διεσώθησαν Καναδοί τουρίστες-Τιτάνια μάχη
η των σωστικών συνεργείων
Πέμπτη,24 Φεβρουαρίου 2011
Αθήνα-Αντώνης Ανακέφαλος
Η χειρότερη φυσική καταστροφή
από το 1931 σημειώθηκε στη Νέα
Ζηλανδία, μέσα σε 5 μήνες,με
σεισμό 6,3 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ στη πόλη Κράισττσέρτς
(Christchurch) με το στρατό και τα
σωστικά συνεργεία να καταβάλλουν
υπεράνθρωπες
προσπάθειες
προκειμένου να εντοπίσουν τους
εγκλωβισμένους.
Με “εμπόλεμη ζώνη” μοιάζει το
κέντρο της πόλης Κράιστσερτς
(Εκκλησία
του
Χριστού),τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νέας
Ζηλανδίας μετά τα 6,3 Ρίχτερ που
σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους και
προκάλεσαν τεράστια καταστροφή.
Ο σεισμός των 6,3 Ρίχτερ, με
εστιακό βάθος μόλις τεσσάρων
χιλιομέτρων
σημειώθηκε
σε
ώρα αιχμής, 12.51 το μεσημέρι
(Ώρα Ν. Ζηλανδίας),22.02.2011
όταν εκατοντάδες εργαζόμενοι
βρίσκονταν στα γραφεία τους ενώ
οι δρόμοι και τα καταστήματα ήταν
γεμάτα κόσμο.
Πανικός επικράτησε αμέσως μετά
τον σεισμό όπου οι πολίτες έτρεχαν
να σωθούν. Μια γυναίκα κατέρρευσε
μόλις είδε να ανασύρουν νεκρό
το παιδί της από τα συντρίμμια.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ακούνε
φωνές και ουρλιαχτά παγιδευμένων
σε κτίρια που έχουν γκρεμιστεί
ή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο
πρωθυπουργός της χώρας Τζον
Κη μετέβη εσπευσμένα στο
Κράιστσερτς.
Πυροσβέστες
και
αστυνομικοί
κάνουν
λόγο
για
πολλούς
εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια
ενώ εκφράζουν φόβο ότι οι νεκροί θα
φτάσουν τους 200 – 300, από τους 65
που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως.
Άνδρες των σωστικών συνεργείων
και στρατιώτες με κίνδυνο τη
ζωή τους -καθώς σημειώνονται

συνέχεια μετασεισμοί- καταβάλλουν
υπεράνθρωπες προσπάθειες στα
συντρίμμια,
προκειμένου
να
εντοπίσουν εγκλωβισμένους.
Ελικόπτερα
πραγματοποίησαν
ρίψεις νερού σε ουρανοξύστη με
γραφεία που πήρε φωτιά ενώ σε
άλλα σημεία της πόλης πολίτες με
γυμνά χέρια απομακρύνουν μπάζα
για ν’ απεγκλωβίσουν τραυματίες.Οι
υλικές ζημιές είναι ανυπολόγιστες
και σύμφωνα με αξιωματούχους,
τουλάχιστον δύο προάστια δεν είναι
καν κατοικήσιμα. Ιστορικά κτίρια

έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ
ο Καθεδρικός Ναός -σύμβολο της
πόλης- έχει υποστεί ανεπανόρθωτες
ζημιές. Οι σωλήνες ύδρευσης
έχουν ξηλωθεί με αποτέλεσμα να
πλημμυρίσουν δεκάδες δρόμοι ενώ
το έδαφος σε πολλά σημεία έχει
ανασηκωθεί ακόμη και ένα μέτρο.O
δήμαρχος κήρυξε την πόλη σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
έκανε έκκληση στους κατοίκους ν’
αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Οι
τηλεφωνικές επικοινωνίες και το
ηλεκτρικό ρεύμα έχουν διακοπεί,
ενώ έκλεισε και το αεροδρόμιο.
Εκατοντάδες ειδικοί και προσωπικό

διάσωσης από όλο τον κόσμο
φθάνουν κατά τις επόμενες ώρες για
την ενίσχυση των ανδρών της Νέας
Ζηλανδίας και της Αυστραλίας που
έχουν ήδη χτενίζουν τα συντρίμμια
για
επιζώντες.Ο
Υπουργός
Εξωτερικών,
Murray
McCully
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της
Νέας Ζηλανδίας για τα μηνύματα
συλλυπητηρίων και την προσφορά
βοήθειας που πραγματοποιούνται
από πολλές χώρες για να βοηθήσουν
την έρευνα. Η κυβέρνηση έχει δεχθεί
προσφορές από την Αυστραλία,
ΗΠΑ,
Σιγκαπούρη,
Ιαπωνία,
Ηνωμένο Βασίλειο, και την Ταϊβάν.
Οι Καναδοί τουρίστες Ross and
Carol Young ηταν μέσα στο Christchurch στο καθεδρικό ναό των 130
ετών, όταν το παλιό κτίριο άρχισε
να κουνιέται τόσο που πίστευαν ότι
θα πέθαιναν.
«Οι άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν
στο έδαφος πήγαμε να τρέχει από
μία έξοδο και γέμισε με τη σκόνη
από την κατάρρευση”, τόνισε ο
Young είπε.
Το μέγεθος σεισμού 6,3 είχε
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην
παλιά εκκλησία, touted.Πριν από
καταστροφικό σεισμό ο καθεδρικός
ναός ήταν το πιο γνωστό και πιο
επισκέψημο κτίριο εκκλησίας στη
Νέα Ζηλανδία και μια εικονική
αναπαράσταση της πόλης του
Christchurch.
Σήμερα το κτίριο ήταν σε ερείπια
με το επιβλητικό κωδωνοστάσιο να
βρίσκεται σε ερείπια στο έδαφος, και
οι τοίχοι στο εσωτερικό του κτιρίου
να έχουν σπάσει από τη βία του
ρηχού σεισμού.
Η κ.Young δήλωσε ότι η πυκνή
σκόνη της θύμισε την επίθεση 9 /
11 σχετικά με το Παγκόσμιο Κέντρο
Εμπορίου στη Νέα Υόρκη το 2001.
«Δεν ξέραμε πού να πάμε και είδα
κάποια βήματα και την μικρή πόρτα
πίσω και πήγαμε εκεί.”

Είπε ότι αισθάνθηκαν απίστευτα
τυχεροί που έχουμε επιζήσει. Ο Θεός
μας έψαχνε μετά από αυτό, είπε
Τηλεόραση της Νέας Ζηλανδίας.
«Νιώθουμε
πολύ,
πολύ
ευλογημένοι,πολύ τυχεροί», είπε
ο κ Young αφού είχαν πετάξει στο
Ουέλλινγκτον.
Ο κ. Ross Young
είπε, ενώ

αισθάνονται τυχεροί που επιβίωσαν
αισθάνονται άσχημα για εκείνους
που είχαν τραυματιστεί ή σκοτωθεί.
Οι αρχές έθεσαν την περιοχή
σε
κατάσταση
έκτακτης
ανάγκης, καθώς ο αριθμός των
θυμάτων αυξάνεται ώρα με την
ώρα. Τα συνεργεία διάσωσης
κλιμακώνουν
την
προσπάθειά
τους να απεγκλωβίσουν έγκαιρα
μερικούς από τους ανθρώπους
που παραμένουν παγιδευμένοι στα
ερείπια.
Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται μεταξύ
της ινδο-αυστραλιανής τεκτονικής
πλάκας και της πλάκας του Ειρηνικού
και κάθε χρόνο σημειώνονται κατά
μέσο όρο περισσότερες από 14.000
σεισμικές δονήσεις.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν
ότι το συνολικό κόστος των ζημιών
ανέρχεται στα 12 δισ. δολάρια.
Σημειώνεται ότι στη Νέα Ζηλανδία
καταγράφονται περισσότεροι από
14.000 σεισμοί το χρόνο από τους
οποίους περίπου 20 ξεπερνούν τα 5
Ρίχτερ.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης
Δρούτσας απέστειλε συλλυπητήριο
μήνυμα στον Υπουργό Εξωτερικών
της Νέας Ζηλανδίας Murray McCully.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου
Εξωτερικών
της
Ελλάδας, μέχρι στιγμής δεν έχουν
αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι
από τους ομογενείς που ζουν
εκεί,στην περιοχή που έπληξε ο
σεισμός αναφέρεται ότι ζουν περίπου
100 Ελληνες.
“Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο
Ουέλλιγκτον βρίσκεται σε επαφή
με τους εκπροσώπους της ελληνικής
κοινότητας που διαβιοί στο Christchurch και οι οποίοι δεν έχουν
αναφέρει την ύπαρξη ομογενών
μεταξύ των θυμάτων” αναφέρεται
στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Οπως είπε ο πρόεδρος της ελληνικής
κοινότητας στην πόλη, Παναγιώτης
Χαλούμης, όσοι κατόρθωσε να
εντοπίσει τηλεφωνικά είναι καλά
στην υγεία τους και δεν υπάρχουν
ακόμη αναφορές για Ελληνες
μεταξύ των θυμάτων.Η τοπική
τηλεόραση μεταδίδει εικόνες χάους
και ανθρώπους να ανασύρουν
σώματα από ερείπια κτιρίων χωρίς
να διευκρινίζεται για το εάν είναι
νεκροί ή όχι
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Μακαρονάδα του Ψαρά
. 15-20 μύδια
. 1/2 κιλό γαρίδες
. 1 φλιτζάνι λάδι
. 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
. 1 πιπερίτσα καυτερή
. 2 κονσέρβες ντοματάκια
. 1/2 ματσάκι μαϊντανός
. 1 πακέτο μακαρόνια Νο 6 ή όποια προτιμάτε
. 4 κουταλιές βούτυρο
. αλάτι και πιπέρ
Οδηγίες
Καθαρίζετε τα μύδια πολύ καλά από τα “μαλλιά”
-Τα βάζετε σε μία κατσαρόλα με νερό και αφήνετε
να βράσουν
-Χωρίζετε τη σάρκα από τα όστρακα και τα
αφήνετε στην άκρη
-Πλένετε τις γαρίδες
-Βάζετε σε μία κατσαρόλα νερό να βράσει
-Ρίχνετε τις γαρίδες
-Βράζετε μέχρι να μαγειρευτούν
-Στραγγίζετε και τους αφαιρείτε το κέλυφος της
ουράς και το κεφάλι
-Βάζετε σε μία κατσαρόλα το λάδι να κάψει
-Προσθέτετε το κρεμμύδι να τσιγαριστεί
-Ρίχνετε την ντομάτα, ανακατεύετε και χαμηλώνετε
τη φωτιά
-Εάν χρειάζεται αλατοπιπερώνετε
-Μόλις πάρει βράση προσθέτετε τα μύδια και τις
γαρίδες και ψήνετε μέχρι να μείνουν με τη σάλτσα
τους
-Λίγο πριν τα βγάλετε από τη φωτιά ρίχνετε το
μαϊντανό
-Σε μία κατσαρόλα βάζετε νερό να βράσει
-Μόλις βράσει ρίχνετε τα μακαρόνια
-Αφήνετε να βράσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του
πακέτου
-Βγάζετε από την κατσαρόλα τα μακαρόνια και τα
στραγγίζετε
-Στην κατσαρόλα βάζετε το βούτυρο να λιώσει μαζί
με λίγο αλάτι
-Τσιγαρίζετε τα μακαρόνια, αποσύρετε από τη
φωτιά και τα σκεπάζετε
-Ρίχνετε τη σάλτσα με τα μύδια και τις γαρίδες μέσα
στην κατσαρόλα και ανακατεύετε.

Σουτζουκάκια
Για τα σουτζουκάκια
.1/2 κιλό κιμά
.1/4 φλιτζάνι λάδι
.1 αυγό
.2 φέτες ψωμί μουσκεμένο
.1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
.4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
.1 1/2 κουταλάκι κύμινο
.αλάτι και πιπέρι
.λάδι για τηγάνισμα
Για την σάλτσα
.1/2 φλιτζάνι λάδι
.1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
.1/2 φλιτζάνι κρασί
.2 σκελίδες σκόρδο
.1 κονσέρβα ντοματάκι
.1 κουταλιά πελτέ
.αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες
-Βάζετε τον κιμά σε ένα μπολ

-Προσθέτετε το λάδι, το κρεμμύδι,
το σκόρδο και το κύμινο
-Προσθέτετε το αυγό και το ψωμί
-Αλατοπιπερώνετε
-Ζυμώνετε καλά
-Πλάθετε σε μικρά μακρόστενα
μπολάκια
-Βάζετε σε ένα τηγάνι λάδι και
τηγανίζετε τα σουτζουκάκια
-’Όταν τηγανιστούν τα βάζετε σε
ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας
-Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνετε το
λάδι και τσιγαρίζετε το κρεμμύδι
-Ρίχνετε την ντομάτα και τον πελτέ
και ανακατεύετε
-Προσθέτετε το σκόρδο
-Σβήνετε με κρασί
-Αλατοπιπερώνετε
-Ψήνετε μέχρι να απορροφηθούν
όλα τα νερά
-Ρίχνετε τα σουτζουκάκια και
αφήνετε να πάρουν δυο τρεις
βράσεις

Αρνί Λαδορίγανη στην κατσαρόλα
.1 κιλό αρνί .
.1 φλιτζάνι λάδι
.2 λεμόνια
.1 κουταλιά ρίγανη
.αλάτι και πιπέρι
Οδηγίες
Αλατοπιπερώνετε το αρνί
-Πασπαλίζετε με ρίγανη
-Το βάζετε στην κατσαρόλα και το περιχύνετε με το λαδολέμονο
-Ψήνετε σε μέτριο φωτιά προσθέτοντας μία φορά ένα φλιτζάνι
ζεστό νερό
-Ψήνετε μέχρι να μείνει με το λάδι του

Κοτόπουλο Λεμονάτο

.μοσχοκάρυδο
.πιπέρι

. 1 κότα
. 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο
. 2 λεμόνια
. αλάτι και πιπέρι
. ρίγανη

Οδηγίες

Οδηγίες
-Τρίβετε την κότα με Λεμόνι και την
αλατοπιπερώνετε
-Τη βάζετε στο ταψί
-Λιώνετε το βούτυρο και περιχύνετε την κότα
-Στύβετε το Λεμόνι και προοθέτετε το χυμό
του στο ταψί
-Αλατοπιπερώνετε
-Πασπαλίζετε με ρίγανη
-Ψήνετε σε μέτριο φούρνο

Μπουρεκάκια
.1 1/2 φλυτζάνι φέτα κομματιασμένη
.1 κουτί φύλλο
.1/2 φλυτζάνι βούτυρο
.1/4 φλυτζάνι βούτυρο
.1 φλυτζάνι αλεύρι
.2 φλυτζάνια γάλα
.1 κρόκο αυγού

-Βάζετε σε μία κατσαρόλα το γάλα στη φωτιά να
γίνει χλιαρό
-Βάζετε μία άλλη κατσαρόλα με το βούτυρο (1/4
φλυτζάνι) στη φωτιά
-Μόλις λιώσει, ρίχνετε το αλεύρι, ανακατεύοντας
γρήγορα με σύρμα μέχρι να απορροφηθεί το
βούτυρο
-Κατόπιν ρίχνετε στο γάλα το μείγμα με το αλεύρι
και ανακατεύετε με το σύρμα ώσπου να πήξει
-Την αφήνετε να πάρει ακόμη μερικές βράσεις,
αφού προσθέσετε το ανάλογο αλάτι
-Όταν δέσει, την αποσύρετε από τη φωτιά
-Ρίχνετε τον κρόκο του αυγού και ανακατεύετε
γρήγορα
-Προσθέτετε μοσχοκάρυδο
-Προσθέτετε τη φέτα
-Προσθέτετε το πιπέρι
-Κόβετε το φύλλο σε λουρίδες φαρδιές περίπου 10
πόντους
-Σε κάθε μία που θα παίρνετε θα την αλοίφετε με το
υπόλοιπο βούτυρο που έχετε λιώσει
-Βάζετε μία κουταλιά μείγμα
-Διπλώνετε προς τα μέσα κυλινδρικά
-Τοποθετείστε τα σε ένα βουτυρωμένο ταψί
-Αλείφετε όλα τα μπουρεκάκια με βούτυρο από
πάνω
-ψήνετε σε μέτριο φούρνο για 15 λεπτά
-Μπορούν επίσης να τηγανιστούν

Iστορική καταδίκη της Ελληνικής Βουλής
από το Ευρωπαικό Δικαστήριο! για την άρση
ασυλίας Μιλένας Αποστολάκη
Η Απόφαση των Ελλήνων Βουλευτών να αρνηθούν να αφαιρέσουν τη Βουλευτική Ασυλία της
Μιλένας Αποστολάκη, στην προσπάθεια τους να την προστατεύσουν από μια Μήνυση που κατέθεσε
εναντίον της ο πρώην σύζυγός της εισαγωγέας αυτοκινήτων, Συγγελίδης καταδικάστηκε από το
Ευρωπαικό Δικαστήριο και η ΕΛληνική Βουλή, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 12.000 ευρώ στο
Συγγελίδη και 7.000 ευρώ τα δικαστικα έξοδα! Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που θα γίνει μέγα
θέμα, αλλά επιβεβαιώνει την κατάχρηση της Βουλευτικής Ασυλίας και σε θέματα που δεν έχουν καμία
σχέση με τις Πολιτικές Ενέργειες των Βουλευτών, και κατ’ επέκταση επισφραγίζουν τις κατηγορίες
περί Διαφθοράς! Οι Έλληνες Βουλευτές αρνήθηκαν να αφαιρέσουν τη Βουλευτική Ασυλία από
την Μιλένα Αποστολάκη, προκειμένου να δικαστεί γιατί αθέτησε τη συμφωνία να βλέπει ο πρώην
σύζυγός της τα παιδιά του μετά από το χωρισμό τους, με
αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας, να στραφεί στα Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια και να δικαιωθεί!
Οι ευρω-δικαστές με πλειοψηφία 6 προς 1 (μειοψήφησε ο
Ελληνας ad hoc δικαστής Σπ. Φλογαΐτης, υποστηρίζοντας
ότι η προσφυγή Συγγελίδη έπρεπε να κηρυχθεί
απαράδεκτη) έκριναν ότι η απόρριψη του αιτήματος άρσης
ασυλίας παραβιάζει το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση
στα ελληνικά δικαστήρια (άρθρο 6 παράγραφος 1 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
Το Ευρωδικαστήριο δεν είδε καμιά σύνδεση μεταξύ
της επίδικης συμπεριφοράς της κ. Αποστολάκη και
των βουλευτικών καθηκόντων και επιδίκασε συνολική
αποζημίωση 19.000 ευρώ στον πρώην σύζυγό της. Θεωρεί
επίσης στοιχείο άνισης μεταχείρισης το γεγονός ότι, ενώ ο
κ. Συγγελίδης εμποδίζεται να κινηθεί ποινικά εναντίον της
βουλευτού, πρώην συζύγου, εκείνη διατηρεί το δικαίωμα
αυτό! Το ίδιο ακριβώς σύμπτωμα είχε παρουσιαστεί
και στην υπόθεση Τσαλκιτζή, στην οποία ο βουλευτής,
απαλλαγμένος από ποινικά βαρίδια, δίκαζε και καταδίκαζε
τον αντίδικό του στα δικαστήρια! *
Στα τέλη του 2004, ενάμιση χρόνο μετά το γάμο τους και μερικούς μήνες μετά τη γέννηση του
παιδιού τους, η Μιλένα Αποστολάκη (βουλευτής ΠΑΣΟΚ) χώρισε συναινετικά με το σύζυγό της και
μεγαλοεπιχειρηματία Πολυχρόνη Συγγελίδη (μεγαλομέτοχο των επιχειρήσεων Citroen Hellas, Skoda
και Chrysler Hellas). Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2005 ουσιαστικά
επικύρωσε την από 20 Δεκεμβρίου 2004 έγγραφη συμφωνία των συζύγων σχετικά με το καθεστώς
επιμέλειας του τέκνου. Τον επόμενο καιρό, όμως, φαίνεται πως η Αποστολάκη παραβίασε κατ’
επανάληψη τους όρους της δικαστικής αποφάσεως, παρεμποδίζοντας την επικοινωνία του παιδιού με
τον πατέρα του, ο οποίος είχε δικαίωμα να το βλέπει καθημερινά στις 5-8 το απόγευμα. Όπως ήταν
φυσικό, ακολούθησε προσφυγή του Συγγελίδη στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία μεταρρύθμισαν
την αρχική απόφαση και υποχρέωσαν σε περιοδικές καταβολές ποσού 1.000 ευρώ τη μητέρα, για τις
εφεξής παραβιάσεις των όρων επικοινωνίας. Το ποσόν αυτό θα ήταν ίσως ικανό να πειθαναγκάσει
την Αποστολάκη να διακόψει τις παραβιάσεις, αν δεν ήταν αρκετά ευκατάστατη η ίδια και αν δεν
εισέπραττε μερικές χιλιάδες ευρώ μηνιαίως ως διατροφή από τον κατά πολύ ευπορότερο πρώην
σύζυγό της.
Η εξέλιξη αυτή, διόλου ικανοποιητική για τον Συγγελίδη, τον ώθησε να προσφύγει στα ποινικά
δικαστήρια (20 Οκτωβρίου 2005), ζητώντας την καταδίκη της Αποστολάκη για σκόπιμη παραβίαση
των όρων της δικαστικής αποφάσεως, για την οποία προβλεπόταν τότε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός
έτους. Βέβαια, όπως είδαμε, η άσκηση δίωξης σε βουλευτή προϋποθέτει προηγούμενη άδεια του
Κοινοβουλίου. Με εισαγγελική αίτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης (30 Αυγούστου 2006) και
από εκεί στο Κοινοβούλιο (3 Οκτωβρίου 2006) ζητήθηκε η άρση της ασυλίας της Αποστολάκη,
προκειμένου να της ασκηθεί δίωξη και να διαπιστωθεί η αθωότητα ή η ενοχή της. Πράγματι,
ο φάκελος της υποθέσεως έφτασε στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη ΕπιτροπήΚοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, η οποία όμως, γνωμοδότησε αρνητικά ως προς την άρση της ασυλίας της βουλευτού,
θεωρώντας ότι η προσφυγή του Συγγελίδη είχε ως στόχο να πλήξει το θεσμό του βουλευτή και το
κύρος του Κοινοβουλίου (6 ψήφοι κατά της άρσης 1 λευκό - 28 Νοεμβρίου 2006)! Τη γνώμη της
Επιτροπής αποφάσισε να υιοθετήσει και η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία χωρίς καμιά απολύτως
αιτιολογία, απέρριψε το αίτημα άρσεως της ασυλίας της Αποστολάκη, μολονότι η πράξη, για την
οποία κατηγορούνταν δεν σχετιζόταν με τα βουλευτικά της καθήκοντα (107 ψήφοι κατά της άρσης
και 68 υπέρ σε μυστική ψηφοφορία στις 6 Δεκεμβρίου 2006)। Το ωραίο είναι ότι η Αποστολάκη,
ευρισκόμενη η ίδια στο δικαστικό απυρόβλητο και έχοντας ξεφύγει από τα σαγόνια της ποινικής
δικαιοσύνης, μπορούσε να εξακοντίζει μηνύσεις κατά του πρώην συζύγου της, όπως και έκανε, ενώ
εκείνος μάταια κατέθετε εκ νέου αιτήματα για άρση της ασυλίας της, ώστε να την οδηγήσει στο
ποινικό δικαστήριο.
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Parks Canada brings GPS B.C. BACKS JAPAN-CANADA
to great outdoors
ECONOMIC PARTNERSHIP STUDY
Saturday, February 5, 2011 By Susan Lunn, CBC News
VANCOUVER - B.C. supports
and looks forward to contributing to a new feasibility study
on establishing an economic
partnership agreement between Canada and Japan, the
province’s largest Asian export
market.

Photo: Parks Canada plans to use a program called Explora and
handheld computers with Global Positioning System capabilities
to deliver location-specific content to hikers. (Courtesy of Parks
Canada)
For many of us, a trip into one
of Canada’s national parks is a
chance to leave civilization and
technology behind.
Parks Canada plans to use a program called Explora and handheld computers with Global Positioning System capabilities to
deliver location-specific content
to hikers.Parks Canada plans to
use a program called Explora and
handheld computers with Global
Positioning System capabilities
to deliver location-specific content to hikers. (Courtesy of Parks
Canada)
But if Parks Canada has its way
that will change starting this
summer. Technology, in fact,
may soon be your guide.
Using a program called Explora and handheld computers
with Global Positioning System
(GPS) capabilities, Parks Canada
plans to deliver location-specific
content to hikers. As visitors hike
with Explora, they are able to see
their location on a map and interact with location-related text, images, sounds, video and quizzes.
In a boardroom in Hull, Que.,
Tamara Tarasoff of Parks Canada’s new media program offers
a simulation of a person walking
around Signal Hill, in St. John’s.
The hiker is represented as a
small yellow circle moving onscreen on the GPS device.

Nova Scotia.
P.O.V.: Would you use an electronic device to navigate the
great outdoors?
Tarasoff remembers one of the
first groups to try it out.
“We thought perhaps it would
be a group of younger people or
teenagers or that kind of thing,
but it was a group of seniors
from Saskatchewan. They started
to walk with the device along
the trail and, as soon as the first
audio prompt sounded, they giggled and they laughed and they
thought it was the greatest thing,”
she said.
Devices prove popular
In follow-up surveys, more than
85 per cent of visitors liked the
devices, and said they learned
something new, even if they had
been going to the park for years.
This summer the Explora program will be expanded to more
sites.
Tarasoff’s team is also developing two new apps for mobile devices.
One is on cooking, which will
highlight historic recipes that
were used in places such as Lower Fort Garry or the Fortress of
Louisbourg.

Suddenly, a bugle sounds and the
device brings up a picture of a
plant with the question, “Where
did this come from?” and three
multiple-choice answers.

Tarasoff says that app will have a
more practical side too: the best
techniques for making coffee at
a campsite and the best bannock
recipes.

Tarasoff reveals the correct answer: the plant was introduced
to Signal Hill by soldiers in their
mattress stuffing.

The second app will focus on the
basics of how to camp.

Parks Canada handed these GPS
devices out to visitors as a pilot
project at two sites — Signal Hill
and Kejimkujik National Park in

“So how to launch a canoe or
how to pitch a tent or find that
perfect spot for your tent, that
kind of thing,” Tarasoff said.

“British Columbia is an open
economy and increased international trade
leads directly to economic
growth and creates jobs,” said
Margaret
MacDiarmid, Minister of Tourism, Trade and Investment. “The
announcement by the federal
government to initiate a joint
feasibility study with Japan
on establishing an economic
partnership agreement can only
help to enhance B.C.’s long-term
business and cultural relationships with Japan.”
According to the federal
government, the joint CanadaJapan study will examine the
economic impact of a potential
economic partnership agreement
and will weigh the benefits for
businesses, exporters and workers in both countries.
In 2010, B.C.-origin merchandise exports to Japan rose by 20
per cent to total $4.2 billion, and
accounted for 46 per cent of all
Canadian exports to the country.
The province’s top five exports
last year were coal, copper ores,
lumber, wood pulp and aluminum. About $2.5 billion worth
of Japanese imports entered
Canada through B.C.
Japan is also British Columbia’s largest market in Asia for
international visitor entries. Last
year, more than 127,000 people
arrived in B.C. from Japan, accounting for 54 per cent of all
Japanese visitors to Canada.
To help promote B.C. as a place
in which to do business along
with promoting its goods and
services, the Province hired a
trade and investment representative in Japan in 2007 who operates a B.C.-branded
office in Tokyo. In addition,
Tourism BC has an active presence in Japan through its Tokyobased marketing operations.
British Columbia’s economic,

diplomatic and cultural ties with
Japan are deep and multi-faceted. Japan’s consulate in Vancouver was established in 1889, 40
years before its embassy opened
in Ottawa. Nearly half of all
sister-city relationships between
Japan and Canada involve B.C.
municipalities. In July 2009,
Emperor Akihito and Empress
Michiko of Japan received a
warm welcome when they vis-

ited British Columbia during the
80th-anniversary celebrations of
Canada-Japan relations.
Export-ready B.C. companies
interested in Japan can get
information by contacting the
Province’s Asia Pacific Business Centre at 604 660-9727,
emailing asia.pacific@gov.bc.ca
or visiting http://trade.britishcolumbia.ca online.

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER OF CANADA
ON IMPLEMENTING SANCTIONS AGAINST LIBYA
Continued from Page 1

* The inspection of cargo going into Libya;
* A travel ban on Muammar Qadhafi and 15 individuals
closely associated with him; and
* An asset freeze against Muammar Qadhafi and members of his family.
“Canada also welcomes the creation of a Security Council
sanctions committee that will monitor implementation of
Resolution measures, designate additional individuals under
the travel ban and asset freeze, if warranted; and will report
within 30 days to the Security Council on its work.
“In addition, Canada has decided to go beyond the Security
Council Sanctions. Our Government will impose an asset
freeze on, and a prohibition of financial transactions with
the Government of Libya, its institutions and agencies,
including the Libyan Central Bank.
“These actions will help restrict the movement of, and
access to money and weapons for those responsible for
violence against the Libyan people.
“As you know, Canada also called for the referral of the
situation in Libya to the Prosecutor of the International
Criminal Court to help ensure that those responsible for
ordering and carrying out atrocities are held accountable. I
am pleased that the Security Council has taken action on
this.
“The Resolution clearly expresses the will of the international community that the Libyan regime put an end to
violence, act with restraint, provide immediate access for
international human rights monitors, ensure the safety of
foreigners, allow safe passage of humanitarian and medical
supplies and lift restrictions on the media.
“Canada demands that the Libyan regime comply with all
aspects of this resolution immediately, and that it respect its
human rights obligations as well as the will of the Libyan
people.
“A government’s first and most fundamental responsibility is to protect the safety and security of its citizens. Mr.
Qadhafi has blatantly violated this most basic trust. Far
from protecting the Libyan people against peril, he is the
root cause of the dangers they face. It is clear that the only
acceptable course of action for him is to halt the bloodshed
and to immediately vacate his position and authority.
“Thank you.”
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Φεβρουάριος: Όταν
όλες οι ομάδες
παλεύουν για κάτι

ÁèëçôéêÜ
Ποινής μιας
αγωνιστικής στον
Ολυμπιακό
Πεμπτη, 24 02 2011 21:54
Στα
«μαλακά»
έπεσε
ο
Ολυμπιακός για τα επεισόδια
που έγιναν στο «Καραϊσκάκη»
στο ντέρμπυ των «αιωνίων»,
καθώς η πειθαρχική επιτροπή
της Σούπερ Λίγκα επέβαλε
τελικά την μικρότερη ποινή
που θα μπορούσε να του
επιβληθεί, ήτοι μια αγωνιστική
κεκλεισμένων
των
θυρών
συν 140.000 ευρώ πρόστιμο.
Άμεση αντίδραση της ΠΑΕ
Παναθηναϊκός που κάνει λόγο
για πρόκληση του περί δικαίου
αισθήματος.
Επίσης η πειθαρχική επιτροπή
της Σούπερ Λίγκα επέβαλε
ποινή
απαγόρευσης
στους
αγωνιστικούς χώρους 2 μηνών
στον γενικό αρχηγό του
Ολυμπιακού Τάσο Μητρόπουλο,
, ενώ ανάλογη ήταν και η
τιμωρία στο φροντιστή της
πειραϊκής ομάδας, Παναγιώτη
Μαρινάκη.
Τα
επεισόδια
στο
“Γεώργιος
Καραϊσκάκης”
χαρακτηρίστηκαν εκτεταμένα
και όχι ευρείας κλίμακας.
Στην
περίπτωση
που
η
ποινή παραμείνει ως έχει, οι
«ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να
αγωνιστούν χωρίς την παρουσία
των οπαδών τους στο εντός
έδρας ματς με τον Εργοτέλη.
Παναθηναϊκός: «Προκλητική η
απόφαση»
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός λίγη
ώρα μετά την ανακοίνωση
των ποινών που επέβαλε η
πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ
Λίγκα προέβη σε ανακοίνωση
στην οποία χαρακτηρίζει ως
πρόκληση του περί δικαίου
αισθήματος την ποινή που
επιβλήθη στον Ολυμπιακό,
ενώ συγχρόνως κάνει λόγο για
ανάγκη άμεσων και σαρωτικών
αλλαγών που πρέπει να γίνουν
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η ανακοίνωση των “πρασίνων”
έχει ως εξής: «Η επιβολή
της ποινής διεξαγωγής μιας
αγωνιστικής κεκλεισμένων των
θυρών για τα επεισόδια του
προηγούμενου Σαββάτου στο
«Γ. Καραϊσκάκης», τα οποία
είδε όλη η Ελλάδα, αποτελεί
αναμφισβήτητα πρόκληση για
το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η
συγκεκριμένη απόφαση αν μη τι
άλλο, καταδεικνύει με τον πλέον
εύγλωττο τρόπο ότι κάτι στον
τρόπο λειτουργίας και θεσμικής
οργάνωσης του Ποδοσφαίρου
μας είναι τόσο λάθος που πρέπει
να το αλλάξουμε αύριο κιόλας.
Η δυσαναλογία των όσων
έκαναν το γύρο του κόσμου
(από την εισβολή φιλάθλων
στο γήπεδο μέχρι τη χειροδικία
σε βάρος ποδοσφαιριστών
και από τη ρίψη μολότοφ (!)
εντός
αγωνιστικού
χώρου
μέχρι τους τραμπουκισμούς
των αποδυτηρίων) με την
επιβληθείσα
ποινή
είναι
αποστομωτική. Θα περιμένουμε
ασφαλώς και τις αποφάσεις που
εκκρεμούν στην Πειθαρχική
της ΕΠΟ για δυσφήμιση του
αθλήματος, αλλά είναι πλέον
προφανές ότι οι αλλαγές
που πρέπει να γίνουν σε όλα
τα επίπεδα στο Ελληνικό
Ποδόσφαιρο
οφείλουν
να
είναι τόσο άμεσες όσο και
σαρωτικές».

Πρωτάθλημα Α1

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ήρεμα και χωρίς μεγάλες εκπλήξεις κύλησε
ο Φεβρουάριος για το Ελληνικό Μπάσκετ.
Στο Πρωτάθλημα της Α1 Ολυμπιακός και
Παναθηναϊκός συνεχίζουν να κερδίζουν
εύκολα τις ομάδες που βρίσκονται πιο πίσω
στην βαθμολογία. Αυτές με τη σειρά τους
Μυρτώ Τσιτσιού
δίνουν δυνατά παιχνίδια ώστε άλλες να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους
στα play-off και άλλες την παραμονή τους στην Α1. Μετά το τέλος της 19ης
αγωνιστικής η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής: Ο Ολυμπιακός είναι
πρωτοπόρος με 38 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός
με έναν βαθμό λιγότερο. Με 30 βαθμούς ο ΠΑΟΚ και το Μαρούσι
βρίσκονται στην τρίτη θέση. Ο Άρης και ο Πανιώνιος καταλαμβάνουν την
πέμπτη θέση με 29 βαθμούς.
Την έκτη θέση μοιράζονται
Περιστέρι και Καβάλα.
Ο Κολοσσός Ρόδου έχει
27 πόντους και βρίσκεται
στην ένατη θέση. Μια θέση
πιο πίσω είναι ο Ίκαρος
Καλλιθέας. Στη ενδέκατη
θέση είναι ο Πανελλήνιος
με 25 βαθμούς. Στη ζώνη
του υποβιβασμού βρίσκεται
η ΑΕΚ, ο Ηρακλής και ο
Ηλυσιακός με 24 βαθμούς. Τέλος, να αναφέρουμε πως μέσα στον Μάρτιο
θα διεξαχθεί το Ελληνικό All Star Game, όπου πρόκειται οι καλύτεροι
Έλληνες παίκτες να αναμετρηθούν με τους καλύτερους ξένους και οι νέοι
κάτω των 20 με τους νέους
κάτω των 22.
Κύπελλο Ελλάδος
Στις 6 Μαρτίου θα διεξαχθεί
ο
Τελικός
Κυπέλλου
ανάμεσα στον Παναθηναϊκό
και τον Ολυμπιακό. Οι
«πράσινοι» αν και έχασαν
από τον Άρη στον δεύτερο
ημιτελικό με σκορ 74-70,
πήραν την πρόκριση με το
+29 του πρώτου αγώνα στο
ΟΑΚΑ. Ο Πειραιώτες αντίθετα διπλασίασαν τις νίκες τους, κερδίζοντας
στην ρεβάνς τον ΠΑΟΚ με σκορ 89-61. Ο Τελικός θα γίνει με την παρουσία
μόνο μαθητών δημοτικού, για την αποφυγή βίαιων επεισοδίων μεταξύ των
φιλάθλων των δύο ομάδων, καθώς επικρατεί ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα,
μετά το ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και τα όσα
συνέβησαν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από αυτό.
Euroleague
Όσον αφορά το Top-16 της Euroleague, στις αρχές του μήνα, ο Ολυμπιακός
κέρδισε εντός έδρας την Βαλένθια με σκορ 77-62,
παίζοντας πολύ καλή άμυνα και ομαδικό μπάσκετ.
Δεκαπέντε μέρες μετά, κέρδισε και πάλι την
Βαλένθια, αυτή τη φορά εκτός έδρας με σκορ 79-85.
Στις 24 Φεβρουαρίου, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν
μια μεγάλη εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
και νίκησαν την Φενέρμπαχτσε με σκορ 65-80,
καλύπτοντας έτσι την διαφορά του πρώτου αγώνα
(70-84) στο ΣΕΦ, με φοβερό τρίποντο από τον
Θοδωρή Παπαλουκά στα τελευταία δευτερόλεπτα
του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο οι Πειραιώτες
εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους,
επομένως και την πρόκρισή τους στην φάση των 8,
στην οποία θα αντιμετωπίσουν την Ιταλική Σιένα
του Νίκου Ζήση. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την
ήττα από την Κάχα Λαμποράλ με σκορ 77-70, στις αρχές του μήνα. Στον
επαναληπτικό αγώνα στο ΟΑΚΑ οι «πράσινοι» κέρδισα με σκορ 76-74, με
έναν εκπληκτικό Αντώνη Φώτση, ο οποίος αναδείχτηκε και MVP της 4ης
αγωνιστικής. Παρόλα αυτά, το «τριφύλλι» κινδυνεύει να αποκλειστεί από
την φάση των 8, καθώς πλήρωσε την πολύ κακή του εμφάνιση στον αγώνα
με την Λιέτουβος, μέσα στο ΟΑΚΑ, χάνοντας με σκορ 67-68.
Μυρτώ Τσιτσιού

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης!
Η Τσικνοπέμπτη, είναι ένα έθιμο στην Ελλάδα την περίοδο του
καρνάβαλου το οποίο έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στους αιώνες.
Για την ορθόδοξη παράδοση, οι νηστείες της Τετάρτης και της
Παρασκευής είναι σημαντικές, οπότε η Πέμπτη θεωρούνταν η
καταλληλότερη μέρα για κραιπάλες.
Ονομάζεται τσικνοπέμπτη γιατί την ημέρα αυτή το δείπνο
αποτελείται από κρέας ψημένο στα κάρβουνα ή τηγανισμένο, δυο
τρόποι μαγειρέματος που βγάζουν έντονη τσίκνα. Στις μέρες μας
η Τσικνοπέμπτη θεωρείται η αρχή της αποκριάς.Κατά την πρώτη
εβδομάδα του Τριωδίου, επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος όλη
την εβδομάδα, ακόμα και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
Οι διάφοροι τρόποι ετοιμασίας των πιάτων με κρέας είναι τόσο
ποικίλοι όσο και οι τοπικές παραδόσεις. Μαζί με αυτά, υπάρχει
και η παράδοση του μασκαρέματος. Αυτή προέρχεται από την
ειδωλολατρική παράδοση του μασκαρέματος για να διώξουν τα
κακά πνεύματα του χειμώνα και να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη
ανοιξιάτικη σοδειά από την σπορά του φθινοπώρου.
Η Τσικνοπέμπτη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας
- Στην Αρκαδία είναι μέρα κρεατοφαγίας (μέχρι σκασμού),
οικογενειακής συγκέντρωσης και διασκέδασης.
- Στην Κοζάνη το περίφημο «τσίκνισμα» πραγματοποιούνταν μέσα
από την τσίκνα που αναδύονταν από το αρτυμένο φαΐ, συνήθως
κρέας (το οποίο σημειωτέων αποκαλείται «φαΐ» στο τοπικό ιδίωμα
π.χ. «Κυριακή σήμερα έχουμε φαΐ μι πατάτσις στου φούρνου». Το
να κάψει μια νοικοκυρά το φαγητό εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη
πολυτέλεια.
- Στις Σέρρες ανάβονται μεγάλες φωτιές στις αλάνες, στις οποίες
αφού ψήσουν το κρέας, πηδούν από πάνω τους. Στο τέλος
κάποιος από την παρέα με χιούμορ, αναλαμβάνει τα «προξενιά»
ανακατεύοντας ταυτόχρονα τα κάρβουνα με ένα ξύλο.
- Στην Κομοτηνή καψαλίζουν την κότα που θα φαγωθεί
την επόμενη Κυριακή (της Απόκρεω). Αυτήν την ημέρα τα
αρραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν δώρα φαγώσιμα. Ο
αρραβωνιαστικός στέλνει στην αρραβωνιαστικιά του μια κότα, τον
κούρκο, και εκείνη στέλνει μπακλαβά και μια κότα γεμιστή. Όλα
αυτά πραγματοποιούν την παροιμία πως ο «έρωτας περνάει από το
στομάχι».
Στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας, τελούνται τα «Κορφιάτικα
Πετεγολέτσια» ή αλλιώς «Κουτσομπολιά» ή «Πέτε Γόλια».
Η πετεγολέτσα , το πετεγουλιό όπως το λένε οι Κερκυραίοι, δεν
είναι άλλο από το γνωστότατο κουτσομπολιό. Η πετεγολέτσα
πραγματοποιείται το βράδυ τής τελευταίας Τσικνοπέμπτης,
στην Πιάτσα κοντά στην τοποθεσία κουκουνάρα, τής πόλης τής
Κέρκυρας.
- Εδώ στήνεται ολόκληρη παράσταση και συμμετέχουν διάφορες
νοικοκυρές από τα κοντινά σπίτια τής παλιάς πόλης, στην πιάτσα.
Στήνεται ένα πραγματικό, πετεγουλιό, κουτσομπολιό, στα
παράθυρα των σπιτιών από τις νοικοκυρές και με ξεκαρδιστικές
ιστορίες βγαίνουν όλα τα άπλυτα εις την φόρα των υποτιθεμένων
πού έπεσαν σε διάφορα αμαρτήματα. Παντρεμένες με ερωμένους,
ανύπαντρες με νόθους ,παντρεμένοι με σχέση με παντρεμένες όλα
τα εν οίκω εν δήμω.
Σε όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου σφάζουν χοιρινά
από τα οποία φτιάχνουν διάφορες λιχουδιές. Πηχτή, τσιγαρίδες,
λουκάνικα, γουρναλοιφή και παστό είναι μερικά από αυτά.
- Στην Πάτρα έχουμε το έθιμο της Κουλουρούς. Η Γιαννούλα η
Κουλουρού πιστεύει λανθασμένα πως ο Ναύαρχος Ουίλσων είναι
τρελά ερωτευμένος μαζί της και πως έρχεται να την παντρευτεί.
Για αυτό ντύνεται νύφη και με την συνοδεία των Πατρινών
πηγαίνει να προϋπαντήσει τον καλό της στο λιμάνι.
Γύρω της οι Πατρινοί διασκεδάζουν με τα καμώματα της.
- Στην Αμαλιάδα η «Τσικνοπέφτη» ήταν η μέρα που ετοίμαζαν
το «παστό». Έβραζαν το λίπος με λίγο νερό, ραντίζοντάς το
συγχρόνως με νερό. Το σούρωναν στη συνέχεια.
Αυτή ήταν η «γουρναλοιφή». Φυλαγόταν σε δοχεία (πήλινα).
Χρησιμοποιούνταν ως άρτυμα για όλη τη χρονιά. Στον πάτο του
λεβετιού (καζανιού) έμεναν οι «τσιγαρίδες» που νοστίμιζαν τα
φαγητά (με χόρτα, αυγά, όσπρια).
Σε «λεβέτι» έβραζαν το κρέας με λίγο κρασί για να βγάλει λίπος,
που με αυτό έβραζε. Έριχναν τα μπαχαρικά για νοστιμάδα και
τα λουκάνικα, αφού τα καθάριζαν από την καπνιά. Πρόσεχαν μη
«τσικνιστούν» γιατί θα χάλαγε όλο το «πστό».
Μετά το βράσιμο καθάριζαν το κρέας από τα κόκαλα, έκοβαν τα
λουκάνικα και τα τοποθετούσαν σε «λαγήνες» (δοχεία πήλινα)
και τα περιέχεαν με λίπος για να σκεπαστούν οι μεζέδες. Ήταν το
φαγητό για όλο το χρόνο.
Με αυτό φίλευαν και τους ξένους.
-Στην Ιο Το βράδυ της Τσικνοπέμπτης μασκαράδες ζωσμένοι με
κουδούνια προβάτων διασχίζουν με κέφι τη Χώρα, επισκεπτόμενοι
σπίτια και καταστήματα. Χάρη στις προσπάθειες του Δήμου Ιητών
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ίου «Η Φοινίκη», έχει αναβιώσει
στην Ίο και το παραδοσιακό της Καρναβάλι, την τελευταία
Κυριακή της Αποκριάς, με ποικίλες εκδηλώσεις.
-Στον Πόρο Την Τσικνοπέμπτη «τσίκνιζαν» το ψητό κρέας για να
μυρίσει στη γειτονιά γιορτάζοντας την «κρεατινή» Αποκριά, και
μετά την «Τυρινή», οι νέοι έκλεβαν ένα μακαρόνι και το έβαζαν
κάτω από το μαξιλάρι τους για να ονειρευτούν ποια θα πάρουν.
Εκείνες τις μέρες οι νέοι έφτιαχναν και αερόστατα. Ένα ελαφρύ
στεφάνι μια κόλα λεπτό χρωματιστό χαρτί κι ένα στουπί ποτισμένο
με πετρέλαιο μέσα σε ένα τενεκεδάκι και ήταν έτοιμα. Τα άφηναν
να πάνε ψηλά, και συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλο ποιος θα κάνει
το μεγαλύτερο και ποιο θα πάει ψηλότερα.
-Στη Σκόπελο Στο χωριό Κλήμα της Σκοπέλου, οι κάτοικοι, αφού
φάνε και τραγουδήσουν στα σπίτια τους, ξεχύνονται στις γειτονιές
και χορεύοντας συγκεντρώνονται όλοι στο Πεύκο όπου και
συνεχίζουν το γλέντι μέχρι το πρωί.

Ανέκδοτα
Μια θεοσεβούμενη κυρία
Μια θεοσεβούμενη κυρία
τις Κυριακές πήγαινε στην
εκκλησία και δίδασκε στο
κατηχητικό. Μια Κυριακή
ένας κύριος ήταν πίσω της στο
στασίδι και πρόσεξε τι ωραία
γυναίκα ήταν. Προς το τέλος
της λειτουργίας της λέει:
-Τι θά ‘λεγες, οι δυο μας να
βγούμε για δείπνο την Τρίτη;
-Ευχαρίστως, ανταποκρίθηκε,
και αυτός δεν μπόρεσε να
πιστέψει την τύχη του.
Την Τρίτη την πήγε στο
καλύτερο εστιατόριο. Μόλις
κάθισαν, της πρότεινε:
-Θέλεις ένα κοκτέιλ;
-Όχι, απαντά η αριστοκράτισσα,
αν το έκανα αυτό τι θα έλεγα
στα παιδιά στο κατηχητικό;
Αυτός ανακάθισε, δεν ήταν
ιδιαίτερα ομηλιτικός, μέχρι το
τέλος του δείπνου,
όταν βγάζει το πακέτο του και
τη ρωτά αν θέλει να καπνίσει.
-Όχι βέβαια, απαντά αυτή, αν
το έκανα αυτό δεν θα μπορούσα
να αντικρύσω τα παιδιά την
Κυριακή.
Ο απογοητευμένος και η κυρία
έφυγαν, και την έβαλε στο
αυτοκίνητο για να την φέρει
στο σπίτι της. Περνώντας έξω
από ένα μοτέλ, αυτός σκέφτηκε
ότι ήδη τον είχε απορρίψει δυο
φορές, και στη σκέψη ότι δεν
έχει τίποτα να χάσει, τολμά και
τη ρωτάει:
-Χμ, θα ήθελες να
σταματήσουμε σε αυτό το
μοτέλ;
-Σίγουρα, θα ήταν ωραία,
απάντησε αυτή με μια νότα
προσμονής.
Αυτός δεν πίστεψε τα αυτιά
του, έκοψε το τιμόνι αμέσως,
και μπήκε στο μοτέλ να βρει
δωμάτιο. Το επόμενο πρωί,
μετά από μια άγρια παθιασμένη
ερωτική νύχτα, αυτός ξύπνησε
πρώτος. Την κοίταξε δίπλα
στο κρεβάτι και σκέφτηκε με
τύψεις, τι έκανε.
Την ξύπνησε και της είπε;
-Θέλω να σε ρωτήσω ένα
πράγμα. Τι θα πεις τώρα στα
παιδιά την Κυριακή;
Και αυτή είπε:
-Το ίδιο πράγμα που τους λέω
πάντα:
Δεν χρειάζεται να καπνίζεις και
να πίνεις για να περάσεις καλά.
Πριν μερικά χρόνια ο
Μητσοτάκης με τον Α.
Παπανδρέου ήταν μαζί σε ένα
δείπνο στο μέγαρο Μαξίμου.
Ηταν πολύ επίσημο δείπνο κι
έτρωγαν στην
κυριολεξία με χρυσά κουτάλια!
Μια στιγμή λοιπόν ο
Παπανδρέου βλέπει έκπληκτος
τον Μητσοτάκη να
αρπάζει δυο χρυσά πιρούνια και
να τα βάζει στην τσέπη του.
“Τον αλήτη!!! Κλέβει τα
πιρούνια!!! “, σκέφτηκε.
“Πρέπει να τα κλέψω κι εγώ!”
Πάει να τα πάρει από το πιάτο
του αλλά έτρεμαν τα χέρια του
(ήταν στα
τελευταία του) κι έτσι
χτυπούσαν τα πιρούνια πάνω
στο πιάτο με
αποτέλεσμα το γκαρσόνι να
τρέχει να τον εξυπηρετήσει
χωρίς έτσι να
μπορεί να τα κλέψει μπροστά
του.
Αυτό γινόταν συνεχώς. Κάποια
στιγμή το γκαρσόνι πήγε κοντά
του για
πολλοστή φορά ρωτώντας τον
μήπως ή8ελε κάτι.
Τότε ο Ανδρέας του λέει
εκνευρισμένος:
- Να σου κάνω ένα μαγικό;
- Βέβαια ό,τι θέλετε, του
απαντά γεμάτος προθυμία
- Τα βλέπεις αυτά τα πιρούνια;
- Ναι τα βλέπω

- Πάρτα και βάλτα στην τσέπη
μου!!
- Μάλιστα, απαντάει έκπληκτος
το γκαρσόνι και χωρίς δεύτερη
κουβέντα
βάζει τα πιρούνια στην τσέπη
του Παπανδρέου.
- Ωραίαα, του λέει μετά ο
Ανδρέας. Βγάλτα τώρα από την
τσέπη του Μητσοτάκη!
***
- Γιατί οι γυναίκες ζουν πιό
πολλά χρόνια απο τους άντρες;
- Διότι ο θεός τους έδωσε
επιπλέον χρόνο, ώστε να
προλάβουν να μάθουν να
παρκάρουν!
***
- Πως λέγεται η γυναίκα που τα
έχει με έναν ποδοσφαιριστή και
έναν αστυνομικό;
- Του κλώτσου και του μπάτσου!
Γιατρέ, κλάνω!
Πάει ένας παππούς στο γιατρό.
- Γιατρέ, του λέει, έχω ένα
πρόβλημα. Κλάνω γιατρέ,
κλάνω συνέχεια. Από τη στιγμή
που μπήκα στο ιατρείο σου,
να φανταστείς, πρέπει να έχω
κλάσει πάνω από 10 φορές.
Ευτυχώς, όμως, ούτε βρωμάνε,
ούτε ακούγονται.
Τον εξετάζει ο γιατρός και του
γράφει μια συνταγή.
- Λοιπόν παππού, του λέει. Θα
πάρεις αυτά τα χάπια (τρεις
φορές την ημέρα) και να ‘ρθεις
σε 10 ημέρες.
Φεύγει ο παππούς και σε 10
μέρες επιστρέφει ξεφυσώντας
απ’ τα νεύρα.
- Γιατρέ, τι ήταν αυτό που μου
‘κανες; Όχι μόνο δεν σταμάτησα
να κλάνω, αλλά τώρα, κάθε
που θα κλάσω ξεσηκώνω τη
γειτονιά. Πάλι καλά που δεν
βρωμάνε. Μα τι ήταν αυτά τα
χάπια που μου’ δωσες;
- Ωραία παππού, λέει ο γιατρός,
και του γράφει άλλη μια
συνταγή. Με τα πρώτα χάπια
ξεβουλώσαμε τ’ αυτιά, μ’ αυτά
τώρα πάμε να ξεβουλώσουμε
και τη μύτη.
Το έγραψαν και οι εφημερίδες
Ήταν ένα λιοντάρι και καθώς
είχε σκύψει για να πιει νερό στο
ποτάμι, πάει μια μαϊμού από
πίσω και ... (το βόλεψε).
Αρχίζει το κυνηγητό και η
μαϊμού μπαίνει σε ένα πάρκο
κάθεται στο παγκάκι, βάζει ένα
καπέλο παίρνει μια εφημερίδα
και κάνει πως διαβάζει.
Φτάνει το λιοντάρι και ρωτάει
την μαϊμού με το καπέλο.
- Μήπως πέρασε από εδώ μια
μαϊμού τρέχοντας;
- Ποια; Αυτή που ...βόλεψε ένα
λιοντάρι;
- Όχι ρε μη μου πείς!! Το
έγραψαν και οι εφημερίδες!!
Γελοία επέμβαση
Συναντώνται δυο φίλοι και μετά
τα «τι κάνεις και πώς είσαι» και
τα σχετικά, ρωτάει ο πρώτος :
-Με τη χολή σου εντάξει; Την
έκανες την επέμβαση που έλεγες
..
-Μπα, όχι. Μπήκα στο
χειρουργείο, αλλά δεν άντεξα.
Φοβήθηκα. Πριν με ναρκώσουν
οι γιατροί, τους την κοπάνησα
και βγήκα έξω.
-Δεν είμαστε καλά. Τι
φοβήθηκες μωρέ; Πιο απλή
επέμβαση από τη χολή δεν
υπάρχει. Είναι πιο απλή κι
από τις αμυγδαλές και την
σκωληκοειδίτιδα.
-Δεν αντιλέγω αλλά ... να ....
Ήταν επάνω από το κεφάλι
μου και δύο νοσοκόμοι και ο
αναισθησιολόγος και όλο αυτό
έλεγαν και ξανάλεγαν ... «μη σε
νοιάζει» .... «όλα καλά θα πάνε»
.... «μια γελοία επέμβαση είναι,
θα δεις»

-Καλά σου έλεγαν. Έτσι
είναι. Συνεχίζω και δεν σε
καταλαβαίνω. Εσύ γιατί
φοβήθηκες;
-Φοβήθηκα γιατί δεν τα έλεγαν
σε μένα. Στον γιατρό που θα με
χειρουργούσε τα λέγαν!
Στην καφετέρια
Μια κοπέλα κάθεται σε
μια καφετερία, και ξύνει
ασυναίσθητα το αυτί της με το
κλειδί του αυτοκινήτου της.
Κάποιος κάθεται και την
παρακολουθεί πολλή ώρα...
Και κάποια στιγμή αυτή
τσαντισμένη τον ρωτά γιατί την
κοιτάει επίμονα.
- Περιμένω, λέει αυτός.
- Τι περιμένεις;
- Να δω, θα πάρεις μπροστά ή
να σε σπρώξω!!

Κάποια
πράγματα
ποτέ δεν
αλλάζουν σε
αυτή τη χώρα
Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ’ αυτή τη γη
μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες
εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από
παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι
ωραίονα παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που
‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο
τσαρούχι.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο
γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο
μουρντάρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ
αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
ο Σύλλογος των Μακεδόνων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», έκοψε την
παραδοσιακή πίτα για τα μέλη του συλλόγου
και το διασκέδασαν με χορό και φαγητό που
είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Γιαννακόπουλος με
έναν πλούσιο μπουφέ, από εκλεκτή ποικιλία
φαγητών.
Με μουσική το ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ, το γλέντι
σιγά-σιγά ζωντάνεψε και όπως πάντα ο
σύλλογος αυτός που φημίζεται για την καλή
διοργάνωση έχει πάντοτε επιτυχίες στις
εκδηλώσεις του.
Την έναρξη της εκδήλωσης άρχισε η
Πρόεδρος του Συλλόγου κα Ρούλα Λιάσκα,
καλωσορίζοντας όλους για την παρουσία τους και ανακοίνωσε ότι στην
προηγούμενη Γενική Συνέλευση του συλλόγου πάρθηκε απόφαση η Γενική
Συνέλευση του συλλόγου στο μέλλον θα συνεδριάζει την ημέρα που
γίνεται και ο χορός για τα μέλη του συλλόγου, για να παρευρίσκονται και
περισσότερα μέλη.

΄Ανω: H Πρόεδρος κα Ρούλα Λιάσκα με το Διοικητικό
Συμβούλιο του συλλόγου στο κόψιμο της πίτας.

Οι λάτρες του ποντιακού χόρου,
βρήκαν την ευκαιρία και χόρεψαν
με την ψυχή τους.
Αλλά και στα λαϊκά είδαμε
πολλούς να το γλεντάνε, μαζί με τη
νεολαία.
Κώστας Καρατσίκης

Κάτω: Δυο στιγμιότυπα από τον εορτασμό της Υπαπαντής στην Εκκλησία της Βικτόρια.
Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο Καναδά Σωτήριος
έχοντας όλους τους ιερείς της Βρετανικής Κολομβίας.
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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

Αποδοκίμασαν τον Πάγκαλο στο Παρίσι
(Συνέχεια από σελίδα 2)
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
πρότεινε να συναντήσει τους νέους
την Κυριακή 27.02 για μια ανοιχτή
συζήτηση, όμως εκείνοι απέρριψαν
την πρόταση.
Μάταιες ήταν και οι προσπάθειες
του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά για
διάλογο.
Το μεσημέρι της Κυριακής 27.02 από
το γραφείο του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης εκδόθηκε ανακοίνωση

η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Η
χθεσινή
τρομοκρατικού
χαρακτήρα παρέμβαση Γάλλων
αναρχικών και Ελλήνων οπαδών
του ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Σπίτι της
Πανεπιστημιούπολης του Παρισιού,
παρεμπόδισε και τελικά ματαίωσε
την προβολή του αντιδικτατορικού
αριστουργήματος του Κώστα Γαβρά
“Ζ”,Η πρωτοφανής αποδοκιμασία
του αντιδικτατορικού φιλμ “Ζ” έχει
βαθιά πολιτική σημασία και δείχνει

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE
Dominican Republic
Punta Cana
Vancouver Departure
5 Star NH Real Arena Le Mirage
March 31st Departure
One Week all inclusive holiday

CAN $ 1,049 +Ταχ

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure
5 Star Grand Sirenis Mayan Beach
April 5,12 and 19 departure
One Week all inclusive holiday

CAN $ 1,199 +Ταχ

για μια ακόμη φορά, ότι οι δυνάμεις
αυτές ουδέποτε αποδέχθηκαν την
κοινοβουλευτική
δημοκρατία,
που με τόσο αίμα κερδήθηκε από
τον ελληνικό λαό.Όσα έγιναν στο
Παρίσι, όπως και όσα έγιναν στο
Βερολίνο ή θα γίνουν αύριο στο
Λονδίνο και τη Ρώμη, υπονομεύουν
τη διεθνή εικόνα της χώρας και την
προσπάθεια της να εξέλθει από την
κρίση. Ποιος θέλει η Ελλάδα να
βυθιστεί στο χάος;”
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση
- απάντηση στον κ. Πάγκαλο στην
οποία αναφέρει: “Είναι δύσκολο
να ανοίξει κανείς διάλογο με τον
γνωστό κ. Πάγκαλο, ο οποίος

φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται
στον ίδιο και την κυβέρνηση
της οποίας είναι αντιπρόεδρος.
Όσον αφορά τα μυθεύματά του
περί
τρομοκρατικής
επίθεσης,
τον διαψεύδει το βίντεο, που
προβλήθηκε από τις τηλεοράσεις.
Εκείνη που τελικά δυσφημεί τη
χώρα στο εξωτερικό, αλλά και
στρέφεται ενάντια στα δημοκρατικά
δικαιώματα των πολιτών, είναι η
πολιτική της κυβέρνησης απέναντι
στους εργαζομένους, Έλληνες και
μετανάστες, και στη νεολαία”.
Η Ανακοίνωση των φοιτητών για την
αποδοκιμασία στον Πάγκαλο:
Σήμερα 33ή μέρα της απεργίας πείνας
των μεταναστών στην Ελλάδα, η
πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους
300 απεργούς πείνας είχε αποφασίσει
να.......
παραβρεθεί στην προγραμματισμένη
εκδήλωση-αφιέρωμα στο έργο του
σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά στην
Fondation Héllenique (Ελληνική

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

MEXICO

JAMAICA

4 Star Hola Grand Faro Los Cabos
April 4 and 11 departure
One Week all inclusive holiday

Vancouver Departure
5 Star Gran Bahia Principe Jamaica
Royal Golden
March 30 Departure
One Week all inclusive

Los Cabos
Vancouver Departure

CAN $ 749 +Ταχ

Cuba - Varadero
Vancouver Departure

4-1/2 Star Barcelo Marina Palace
Prestige Class
March 27 departure
One Week all inclusive holiday
CAN $ 1,099 +Ταχ

montego Bay

CAN $ 1,199+Ταχ

PANAMA

Vancouver Departure

4 Star Royal Decameron Beach
Resort
March 15 Departure
One Week all inclusive
CAN $ 1,089+Ταχ

$

φοιτητική εστία στο Παρίσι).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
περιελάμβανε ομιλία του σκηνοθέτη
και προβολή της πρόσφατης ταινίας
του «Παράδεισος στη Δύση» με θέμα
την «παράνομη» μετανάστευση.
Θεωρήσαμε καθήκον μας να
συμμετάσχουμε στην εκδήλωση
ενημερώνοντας
Γάλλους
και
Έλληνες παρευρισκόμενους για
την κατάσταση των απεργών
πείνας καθώς και για την ανάλγητη
και ανυποχώρητη στάση της
κυβέρνησης. Μια ώρα πριν την
εκδήλωση,
συγκεντρωθήκαμε
στο χώρο, αναρτήσαμε πανό στην
είσοδο της εστίας και μοιράσαμε
το κείμενο αλληλεγγύης στους
παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια
και με την άδεια των διοργανωτών
της εκδήλωσης , εισήλθαμε

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

989+Ταχ

Dominican Republic
Puerto Plata
Vancouver Departure

4 Star Allegro Puerto Plata
March 24 departure
One Week all inclusive holiday
CAN $ 899+Ταχ

JAMAICA
montego Bay

Vancouver Departure

3-1/2 Star Royal Decameron Montego
Beach
March 30 Departure
One Week all inclusive holiday

CAN $ 819+Ταχ
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CSI NY: Η Μακεδονία είναι ελληνική!
Αθήνα: Αντώνης Ανακέφαλος
Στους φίλους των αστυνομικών σειρών είναι γνωστό ότι η πρωταγωνίστρια του CSI NY, μιας
αστυνομικής σειράς που προβάλλεται σε δεκάδες χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η
Melina Kanakarides, ελληνιστί Μελίνα Κανακαρίδου, είναι μια πολύ γνωστή ελληνίδα ηθοποιός στο
Χόλλυγουντ.

Greek Orthodox Community of Surrey and
Fraser Valley
13181 96th Avenue Surrey B.C., V3V 1Y2
Tel:604-496-5099 Fax: 604-498-8098
January 10, 2011
The following names constitute the new Board of Directors and Officers elected to serve our community for 2011-2012.
Σ ένα επεισόδιο της σειράς η ελληνίδα ηθοποιός έχει αφήσει την ελληνική της σφραγίδα ανεξίτηλη…
Σ αυτό οι αστυνομικοί της σειράς ερευνούν μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και οδηγούνται
στην Ελλάδα. Περνάνε από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, και καταλήγουν στην Νάουσα όπου
ανακαλύπτουν κειμήλια από τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε όλη την διάρκεια του επεισοδίου
οι αναφορές για την καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των κειμηλίων που ανακαλύπτουν δεν
αφήνουν περιθώρια σε παρερμηνείες, ούτε “ γκρίζες περιοχές”… Η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας
είναι ελληνικότατη! Κι αυτό έχει προκαλέσει την οργή των “ φίλων” μας στην Βαρντάσκα…

Giannakopoulos George : President
Stamatakis Stamatis: Vice President
Kontogiannatos Kostas Second Vice President
Andreou Antonis: Treasurer
Zorbakis Athanasios:Second Treasurer
Kaltsidis Pavlos: First Secretary
Manolopoulos Loula: Second Secretary

Η Μελίνα Κανακαρίδου, πρωταγωνίστρια στην σειρά, είναι Ελληνίδα καταγόμενη από την πλευρά της
μητέρας της από την Νάουσα. Έχει μεγάλη αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα της, βαθύ σεβασμό για
την ιστορία της και δεν χάνει ευκαιρία να την επισκεφτεί και να τονίσει την ελληνική της καταγωγή
στις σειρές και τις ταινίες που συμμετέχει.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ταινίας “ 15 ΛΕΠΤΑ“ , όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον
Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Αρχικά το σενάριο προέβλεπε ο γνωστός ηθοποιός να ερωτεύεται μια γυναίκα
ιταλικής καταγωγής, αλλά η Μελίνα Κανακαρίδου πρότεινε την αλλαγή της Ιταλίδας σε Ελληνίδα
και μάλιστα “ αναγκάζει” τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να μάθει ελληνικά για να της κάνει ερωτική
εξομολόγηση…

Members

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην Μελίνα Κανακαρίδου αλλά και σε πάμπολλους Έλληνες του
εξωτερικού που αποδεικνύονται πιο Έλληνες από τους διαμένοντες εδώ, γιατί με αγνή αγάπη για την
πατρίδα φροντίζουν να ανεβάζουν το όνομα κα το κύρος της Ελλάδας σε αντίθεση με τους πολιτικούς
μας. Ας θυμόμαστε ότι έξω από τα σύνορα της χώρας μας έχουμε πολλά εκατομμύρια πρέσβεις που
μπορούν να κάνουν την διαφορά για την Ελλάδα, αρκεί να μην τους θυμόμαστε μόνο για να στηρίζουν
την ελληνική οικονομία με ίδια κεφάλαια…

Espresso Book Machine, print-on-demand και
τυπώνουμε το βιβλίο μας σε 5 λεπτά
Το Espresso Book Machine
είναι ένα σύμπλεγμα από
συσκευές και η χρησιμότητά
του είναι η εκτύπωση printon-demand βιβλίων. Χωράει

σε ένα βιβλιοπωλείο και
ξεκινώντας από ένα αρχείο PDF
μπορούμε να τυπώσουμε ένα
βιβλίο 200 σελίδων μέσα σε 5
λεπτά. Χρειάζεται να έχουμε ή
να κατεβάσουμε από το internet το αρχείο που θέλουμε να
τυπώσουμε και, στη συνέχεια,
απλά πατάμε print, για να
πάρουμε το βιβλίο δεμένο και με
το έγχρωμο εξώφυλλό του.
Το Espresso Book Machine (Wikipedia) ξεκίνησε πειραματικά
το 2007 και έχει εγκατασταθεί
σε μια σειρά από βιβλιοπωλεία,
αλλά και βιβλιοθήκες κυρίως
στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
έχει όμως και αυτήτο δικό της
Espresso Book Machine. Ως
τώρα η εγκατάστασή του ήταν
πειραματική, αλλά από τις 15
Φεβρουαρίου η Xerox, που είναι
η κατασκευάστρια εταιρεία,

γνωστή στην Ελλάδα κυρίως
για τα φωτοτυπικά και τους
επαγγελματικούς
εκτυπωτές
της, έχει αρχίσει την εμπορική
του διάθεσηστις ΗΠΑ και τον

επόμενο μήνα στον Καναδά,
αλλά “και σε επιλεγμένες αγορές
στο μέλλον”.
Το National Public Radio, το
δημόσιο ραδιόφωνο των ΗΠΑ,
δοκιμάζει το Espresso Book Machine στο βιβλιοπωλείο McNally
Jackson στη Νέα Υόρκη.
Αποτελείται
από
έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα
υψηλής ταχύτητας εκτυπωτή Xerox και συνοδευτικά μηχανήματα
για τη βιβλιοδεσία και τη
μεταφορά των σελίδων από την
αρχική εκτύπωση μέχρι την
παράδοση του ολοκληρωμένου
βιβλίου. Η τιμή του δεν είναι
καθόλου
ευκαταφρόνητη,
καθώς ξεπερνάει τα $100.000,
ανάλογα με τον εκτυπωτή που θα
χρησιμοποιηθεί. Το κόστος του
κάθε βιβλίου πάντως αντιστοιχεί
στα χρήματα που θα έδινε κανείς
για να αγοράσει ένα τυπωμένο

βιβλίο αντίστοιχου μεγέθους.
Μπορούν να τυπωθούν απο 1
έως 100 αντίτυπα τη φορά και
το βιβλίο μπορεί να ξεκινάει
από 40 και να φτάνει τις 830
σελίδες σε διαστάσεις από 11.4
x 14 έως 21.0 x 26.7 εκατοστά.
Το περιεχόμενο, οι εσωτερικές
σελίδες, είναι ασπρόμαυρο και
το εξώφυλο είναι ασπρόμαυρο ή
έγχρωμο. Μπορούμε να βάλουμε
και το εξώφυλλο της επιλογής
μας στο βιβλίο που θέλουμε να
εκτυπώσουμε, δημιουργώντας
έτσι μια πιο προσωπική εκδοχή
του. Αναλυτικά οι τεχνικές
του προδιαγραφές στη σχετική
σελίδα του OnDemandBooks.
com.
Το εύκολο και γρήγορο print-ondemand είναι χρήσιμο για δύο
λόγουςκυρίως: για την εκτύπωση
βιβλίων που δεν είναι διαθέσιμα
πια και βιβλίων που θέλουμε να
εκδόσουμε σε λίγα αντίτυπα.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν
τόσο βιβλία που είναι πολύ
παλιά για να κυκλοφορούν όσο
και βιβλία σχετικά καινούργια
που έχουν όμως εξαντληθεί.
Χρησιμοποιείται επίσης για την
εκτύπωση βιβλίων που υπάρχουν
ψηφιοποιημένα σε βιβλιοθήκες.
Το Espresso Book Machine
έχει μια βάση 4 εκατομμυρίων
βιβλίων που ανήκουν σε αυτές
τις κατηγορίες, αλλά μπορούμε
να τυπώσουμε βιβλία και από
το Google Books ή άλλες online πηγές. Το ποσό της τιμής
που αναλογεί σε πνευματικά
δικαιώματα, αν αυτά υπάρχουν,
αποδίδονται στον εκδότη και τον
συγγραφέα. Η βάση δεδομένων
που έχει το Espresso Book Machine δε διαθέτει ελληνικά
βιβλία, αλλά αυτό είνα θέμα
συμφωνιών για τα δικαιώματα.
Η δεύτερη χρήση του Espresso Book Machine, η έκδοση
λίγων αντιτύπων, αφορά την

Costanti Maria
Diamatopoulos Peter
Klonarakis Christos
Margaritis George
Mellios Eleni
Pitsos Antigoni
Tsiakos Peter
Savvas Kottas
αυτοέκδοση συγγραφέων με την
ευρεία έννοια. Ένας συγγραφέας
μπορεί να βγάλει, ας πούμε, 100
ή 200 αντίτυπα από το βιβλίο
του και να τυπώσει περισσότερα
μόλις
αυτά
πουληθουν,
χρηματοδοτώντας την εκτύπωση
των νέων αντιτύπων με τα
χρήματα που έβγαλε από την
πώληση της πρώτης παρτίδας.
Άρα, το κόστος και το ρίσκο
για την έκδοση ενός βιβλίου
μειώνεται σημαντικά. Αλλά δεν

είναι μόνο ο συγγραφέας. Οι
μαθητές ενός σχολείου μπορούν
να βγάλουν τα σχετικά λίγα
αντίτυπα που χρειάζονται για τη
δική τους συλλογή διηγημάτων
ή την εκτύπωση εργασιών σε
μορφή βιβλίου κ.ο.κ. Είναι μια
καλή λύση για όλες εκείνες τις
περιπτώσεις που η φωτοτυπία
δε θα μας έδινε καλή ποιότητα
και χαμηλό κόστος, ενώ το
τυπογραφείο θα ήταν μια ακριβή
επιλογή για τα λίγα αντίτυπα που
θέλουμε.
Στις ΗΠΑ και τον Καναδά το
Espresso Book Machine το
έχουν προμηθευτεί”ανεξάρτητα”
βιβλιοπωλεία (που δεν ανήκουν
δηλαδή σε κάποια αλυσίδα)
που τους δίνει συγκριτικό
πλεονέκτημα απέναντι στις
αλυσίδες με την υπηρεσία
που προσφέρουν. Με αυτόν
τον τρόπο μπορούν, χωρίς να
αυξήσουν τους τίτλους που
έχουν μέσα στο κατάστημα, να
διαθέτουν με αυτόν τον τρόπο
έναν πολύ μεγαλύτερο κατάλογο.
Υπάρχουν βέβαια περιορισμοί.
Το κόστος αγοράς του Espresso
Book Machine δεν είναι καθόλου
μικρό, τα περισσότερα μικρά ή

μεσαία βιβλιπωλεία στην Ελλάδα
δύσκολα θα μπορούσαν να το
αποκτήσουν και, όσα το έκαναν,
δύσκολα θα έκαναν απόσβεση
της επένδυσής τους. Δυνητικά,
βέβαια, θα μπορούσε να φτιάξει
κανείς μια αντίστοιχη αλυσίδα
παραγωγής πολύ φτηνότερα
μόνος του, αγοράζοντας τα
βασικά, επιμέρους μηχανήματα
και αντικαθιστώντας κάποιους
από τους αυτοματισμούς με
ανθρώπινη εργασία (που θα
σημαίνει και κάπως περισσότερο
χρόνο για την παραγωγή ενός
βιβλίου). Η ποιότητα της
εκτύπωσης, όπως θα δείτε και
στις φωτογραφίες στη συνέχεια,
είναι
ικανοποιητική,
αλλά
υπάρχουν
περιορισμοί
στις
διαστάσεις και το είδους του
χαρτιού που χρησιμοποιείται και
το δέσιμο είναι με κόλλα, ενώ οι
εσωτερικές σελίδες μπορούν να
είναι μόνο ασπρόμαυρες. Μια
νέα δυνατότητα για εύκολο,
γρήγορο και φτηνό print-on-demand για βιβλία που αλλιώς δε
θα είχαμε καθόλου στη διάθεσή
μας τυπωμένα μόλις ξεκίνησε να
υπάρχει, αλλά προοπτικά, η τιμή
και ο όγκος του μηχανήματος
μπορούν να είναι μικρότερα, ο
κατάλογος μεγαλύτερος και η
ποιότητα βελτιωμένη.
Ο Chris Walters από το BookSprung.com χρησιμοποίησε το
Espresso Book Machine στο
βιβλιοπωλείο McNally Jackson
στη Νέα Υόρκη και βρήκε το
αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό.
Μόνο τα γράμματα στη ράχη
του είχαν βγει κάπως στραβά,
γιατί
οι
ρυθμίσεις
είχαν
αλλαχτεί
για
προηγούμενη
εκτύπωση
και
δεν
είχαν
αποκατασταθεί στις συνέχεια.
Το βιβλιοπωλείο προσφέρθηκε
να του επανεκτυπώσει το βιβλίο
δωρεάν, αλλά ο ίδιος θεώρησε
ότι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα
και κράτησε το αντίτυπο.
Ακολουθούν οι φωτογραφίες
από το βιβλίο 200 σελίδων που
εκτυπώθηκε στο Espresso Book
Machine.
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41ος ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011, στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, ο σύλλογος
Μεσσηνίων διοργάνωσε τον 41ο ετήσιο χορό του συλλόγου. Το ακούραστο
Διοικητικό Συμβούλιο με τον νεαρό Πρόεδρό της κ. Μαρίνο Αναγνωστόπουλο,
τον νεαρό Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Σκριβάνο, τη Β’ Αντιπρόεδρο κα Ντζίνα
Ορφανίδου, την Γραμματέα κα Χρύσα Αναγνωστοπούλου, και το υπόλοιπα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαναν μια προσπάθεια πολύ αξιέπαινη
για να τιμήσουν τον 41ο ετήσιο χορό, αλλά δυστυχώς τα μέλη ενός μεγάλου
και ιστορικού συλλόγου δεν βοήθησαν τα νεαρά αυτά βλαστάρια που
ανέλαβαν τον σύλλογο, να γιορτάσουν τα 41 χρόνια επιτυχίας του συλλόγου,
όπως του άξιζε. Η ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη χάρισε κέφι και όλοι
χόρεψαν με μεγάλο κέφι.
Η αίθουσα και τα τραπέζια ήταν όμορφα στολισμένα και μετέφεραν μια
ζεστασιά στην σε όλους που παρευρέθηκαν στη χοροεσπερίδα αυτή.
Ο Πόεδρος κ. Μαρίνος Αναγνωστόπουλος,
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και όλους
όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Δημ. (Τζίμη)
Βασταρδή για την δωρεά των φρούτων που
πρόσφερε στο σύλλογο.
Στην
επέτειο
αυτή
του
συλλόγου
παρευρέθηκαν:Ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημ.
Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα, ο νεος
Πρόεδρος του Ελληνο-καναδικού Κογκρέσσου
της Βρετανικής Κολομβίας κ. Μιχάλης
Χρηστόπουλος, και ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας κ. Π. Κλέτας με τη σύζυγό του.
Η μεγάλη αδιαφορία είναι ένα μεγάλο σφάλμα και μεγάλος εχθρός για τις
ελληνικές τοπικές οργανώσεις και την πρόοδό τους. Οι όποιες παλιές έχθρες
πρέπει να ξεχασθούν απ’ όλους μας και θα πρέπει όλοι με οποιονδήποτε τρόπο
μπορούμε, να ενθαρρύνουμε τους νέους να συνεχίσουν το έργο μας. Ώστε μια
μέρα τόσο ο σύλλογος αυτός, όσο και οι άλλοι συλλόγοι της παροικίας μας
να φθάσουν πάλι στις παλιές τους δόξες.
Κώστας Καρατσίκης
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Vancouver Greek Community Meets
with Minister Jason Kenney

On Saturday February 5, 2011, members of the Greek community had an opportunity to have a very
productive roundtable discussion with the Honourable Minister Jason Kenney, Minister of Citizenship,
Immigration and Multiculturalism.

Below are the delegates to the roundtable with Minister Kenney:
Hellenic Community of Vancouver
•
Peter P. Kletas
•
Effie Kerasiotis
•
George Tsonis
•
Maria Dedegikas
•
Effie Karapidakis
Hellenic Canadian Congress of British Columbia
•
Mike Christopoulos
•
Matthew Bakatsis
•
Peter Capadouca
•
Nick Panos
Chair of Hellenic Studies at Simon Fraser University
•
Dr. Andre Gerolymatos
•
Oree (Ourania) Gianacopoulos
Order of AHEPA

•
The Hellenic Community of Vancouver was a proud host of this roundtable discussion which provided those in attendance to discuss with Minister Kenney issues that concern Canadians of Greek origin. Minister Kenney has had
an opportunity to meet with Greek communities in Toronto and Montreal and had requested a meeting with the Greek
community here on the west coast. The President of the Hellenic Community of Vancouver, Mr. Peter P. Kletas acted
as Chair for the roundtable discussion.
The roundtable discussion took place at the Hellenic Community Centre and delegations from the Hellenic Community of Vancouver, Hellenic Canadian Congress of British Columbia, AHEPA, Cyprus Community of BC and Hellenic
Studies at Simon Fraser took part in the discussions.
Minister Kenney took questions from the various delegations on a variety of topics, including:
•
Former Yugoslav Republic of Macedonia (“FYROM”) (the integrity of Greece’s historical and cultural
rights with respect to Macedonia)
•
Republic of Cyprus (position towards the one legal and internationally recognized Republic of Cyprus until,
and only, a negotiated settlement amongst Greek and Turkish Cypriots)
•
Multicultural Canada (including programs and initiatives to promote and preserving traditions and culture)
•
Immigration Policies (opportunities for professional from Greece applying for citizenship in Canada)
•
Ecumenical Patriarchate in Constantinople (including the reopening of the Theological Institute of Halki).
The roundtable discussion was very engaging and those that participated were given an opportunity to find out what
the Governement of Canada’s position is on a lot of these issues. Minister Kenney indicated that he would like to
attend some of the local Greek events in British Columbia, including participating at Greek Day on Broadway, if his
schedule permits.

Paul Michael

Cyprus Community of British Columbia
•
Rania Hatzioannou
•
Peter Kyriakelis

THE HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER AT
THE VARIETY SHOW OF
HEARTS
On Sunday February 13, 2011, the Hellenic Community of Vancouver once
again was proud to be a part of the Variety Show of Hearts. The Hellenic
Community of Vancouver donated $15,000 towards this year’s telethon and

The roundtable discussion ended with a group photo with Minsiter Kenney. Following the meeting, Minister Kenney
also visited St. George Greek Orthodox Cathedral.

the cheque was presented on behalf of the community by its President, Peter
P. Kletas, and its Secretary, Maria Dedegikas.
For the past decade, the Hellenic Community of Vancouver has been a proud
supporter of Variety and every December donates both its facilities and all of
the catering for Variety’s annual Christmas party. It is estimated that during
this past decade, almost $150,000 has been donated to Variety, the Children’s
charity.
The Hellenic Community of Vancouver’s donation goes towards Variety’s
Sunshine Coaches, which are specially equipped vans that have been placed
on the roads of British Columbia. These coaches are donated to children’s
organizations throughout the province to help transport children in comfort
and safety to places of education, recreation, and therapy.
Congratulations once again to the Hellenic Community of Vancouver for
reaching out and helping those in our community!
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Η Αθήνα μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη
Μεγάλη η συμμετοχή
στη γενική απεργία

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή γενική απεργία
και στις πορείες που διοργάνωσαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ,
χωρίς ωστόσο να αποφευχθούν τα επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και
διαδηλωτών.Η Αστυνομία ανεβάζει τον αριθμό σε 30.000 τα ξένα
πρακτορεία πλησιάζουν τους 100.000
Η Αθήνα μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, με αστυνομικούς να
κάνουν εκτεταμένη χρήση χημικών και διαδηλωτές να ρίχνουν
μολότοφ, να στήνουν οδοφράγματα και να καταγγέλλουν ότι οι
δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σε πολίτες που διαμαρτύρονταν
ειρηνικά.
Στην πλατεία Συντάγματος συνελήφθη διαδηλωτής που είχε στην
κατοχή του τόξο, δύο βέλη, ένα καδρόνι και ένα τσεκούρι, ενώ τον
γύρο του κόσμου έκαναν οι φωτογραφίες πολίτη που λιποθύμησε και
αστυνομικού που τυλίχτηκε στις φλόγες από μολότοφ που έσκασε
επάνω του.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι μετά το τέλος της πορείας του ΠΑΜΕ, οι
αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν για πολλή ώρα τους συμμετέχοντες
στις πορείες ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να περάσουν την Αμαλίας και τελικά
άφησαν τμήμα τους να φτάσει ως το Σύνταγμα.
Ολα δείχνουν ότι η Αστυνομία δεν ήθελε να φτάσει όλος ο κόσμος
στο Σύνταγμα
Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και το απόγευμα στο Σύνταγμα, όταν,
σύμφωνα με μαρτυρίες συγκεντρωμένων, αστυνομικός επιτέθηκε σε
μια κοπέλα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέος γύρος έντασης.
Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ στις πορείες πήραν μέρος
περίπου 50.000 άτομα και σύμφωνα με την αστυνομία περίπου
30.000. Τα επεισόδια έκαναν και πάλι τον γύρο του κόσμου, με
εκτενείς αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ.
Το τέλος της συγκέντρωσης βρήκε τις αστυνομικές δυνάμεις και
κάνουν 26 προσαγωγές εκ των οποίων οι 9 συνελήφθησαν.
Από τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων τραυματίσθηκαν
συνολικά δεκαπέντε αστυνομικοί.
Σε έναν από αυτούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τόξο, τρία βέλη,
ένα τσεκούρι και ένα καδρόνι. Επίσης κατασχέθηκαν και έξι βόμβες
μολότoφ ενώ 3 αστυνομικοί τραυματιστήκαν ελαφρά.
Παράλληλα σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα
της αστυνομίας, σε δύο ιδιωτικές κάμερες, σε μία πρόσοψη τράπεζας
(ράγισμα τζαμιών) ενώ σημειώθηκε και μια θραύση ενός τζαμιού σε
γυάλινο στέγαστρο του ΜΕΤΡΟ.
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Ένας φυγάς με διεύθυνση και τηλέφωνο!
Μια απάντηση στο «Βήμα»
Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011
Επειδή ο Ντίνος Βοίδονικόλας
είναι πασίγνωστος στην
ελληνική παροικία του
Τορόντο, από την πρώτη φορά
που βρέθηκε στον Καναδά
το 1965, είναι πρόεδρος του
Greek Town που οργανώνει το
μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ
εντός ή εκτός Ελλάδας (με
1,700,000 επισκέπτες το περσινό
καλοκαίρι) μας προβλημάτισε
ένα πρόσφατο δυσφημιστικό
άρθρο του.....
«Βήματος» εναντίον του. Με
μια αναζήτηση στο Ιντερνέτ
έχει καθένας τα στοιχεία του
ακόμα και τη διεύθυνση και
το τηλέφωνο του Greek Town,
όπου ο Ντίνος Βοϊδονικόλας
βρίσκεται τις περισσότερες ώρες
της μέρας. Ομολογούμε ότι το
άρθρο μας φάνηκε ύποπτο μέσα
από τις αντιθέσεις του, σαν να
ήταν σκοπός του η συκοφαντία
ενός συμπατριώτη μας και όχι
η ενημέρωση που όφειλε να
δώσει.
Προσωπικά γνωρίζω τον Ντίνο
Βοϊδονικόλα κατά τα τελευταία
3 χρόνια όταν ανέλαβε την
διεύθυνση του Greek Town.
Τον γνωρίζω ως δημοσιογράφος
και έχω εκτιμήσει τη δουλειά
του στην οργάνωση αυτή, που
οι μεγαλύτερες εφημερίδες
του Καναδά, η Τορόντο
Σταρ και Globe and Mail,
την αναγνωρίζουν ως “τη
μαζικότερη εκδήλωση στη
Βόρεια Αμερική”, ελληνική ή
όχι.
Από την πρώτη στιγμή είχα
πρόβλημα με την κακοπιστία
του άρθρου που αναφέρεται σε
15 χρόνια πριν για ένα άτομο
που είναι τύπος και υπογραμμός
για την ομογένεια αλλά και την
καναδική κοινωνία.
Μίλησα με πολλά άτομα της
παροικίας του Τορόντο: με
επιχειρηματίες της περιοχής,
με στελέχη οργανισμών της
παροικίας και με απλούς
ανθρώπους. Και δεν άκουσα
τίποτα αρνητικό. Ουσιαστικά
μερικοί έχουν θεοποιήσει το
έργο και τη δράση του στην
ομογένεια.
Μερικές από τις γνώμες τους:
Χαίρει εκτιμήσεως όσο ελάχιστα
άτομα της παροικίας
Τον νοιώθουμε σαν το καλύτερο
φίλο μας και η πόρτα του είναι

πάντα ανοιχτή να βοηθήσει όσο
μπορεί κάθε συμπατριώτη
Είναι πάντα γλυκομίλητος και
ντρόμπος. Η υπόσχεση του
Ντίνου είναι συμβόλαιο, δε
χρειάζεσαι δικηγόρους αν ο
Ντίνος σου δώσει το λόγο του.
Είναι τρομερά οργανωτικός
και έχει κατορθώσει ώστε το
Greek Town να απολαμβάνει
τη σοβαρότητα που ελάχιστοι
οργανισμοί έχουν.
Είναι υπόδειγμα οικογενειάρχη
και είναι περήφανος που τα
παιδιά του σπουδάζουν στα πιο
απαιτητικά πανεπιστήμια του
Καναδά
Το έργο του έχει εκτιμηθεί
από την ελληνική αλλά και
την καναδική κοινωνία,
κυρίως μέσα από το Greek
Town, που αποτελεί μια από
τις μεγαλύτερες ατραξιόν του
Καναδά.
Συμμετέχει ενεργά και σε
άλλους φορείς της ομογένειας.
Συνεργάζεται άριστα με τις
καναδικές υπηρεσίες, στην
ουσία κατά το τριήμερο
Ελληνικό Φεστιβάλ του
Αυγούστου όλος ο κρατικός
μηχανισμός του Τορόντο
βρίσκεται σε επιφυλακή για
να προστατέψει τα σχεδόν 2
εκατομμύρια επισκεπτών με
συνεχή επαφή μαζί του για το
συντονισμό των δράσεων του.
Ένας από τους επόμενους
φιλόδοξους στόχους του είναι σε
συνεργασία με τα νοσοκομεία
που επιδοτεί το Greek Town να
δοθεί η δυνατότητα σε μερικά
φτωχά παιδιά από την Ελλάδα,
που δε μπορούν να έχουν την
ανάλογη ιατρική φροντίδα
στην πατρίδα, να μπορούν να
έχουν δωρεάν νοσοκομειακή
περίθαλψη στον Καναδά.
Δυστυχώς το «Βήμα» αντί να
πιάσει το σφυγμό της σημερινής
πραγματικότητας αναμασά
στοιχεία για πριν από 15 χρόνια.
Ίσως πρέπει να ξαναελέγξει τα
στοιχεία που του δόθηκαν από
διάφορους καλοθελητές.
Είναι εύκολο να κατηγορούμε
κάποιον. Το δύσκολο είναι να
τον ξεπεράσουμε, ή έστω να τον
πλησιάσουμε. Τα λίγα άτομα
στο Τορόντο που ξεκίνησαν
αυτόν τον πόλεμο εναντίον του
ας βγουν με το όνομά τους για
να φανεί ποιος πρόσφερε και

Ελλάς το “μεγαλείο” σου!
Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Μια ακόμα απίστευτη ιστορία ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας
είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς μέχρι να έρθει από την Αθήνα
στην Θράκη, ο 72χρονος κρατούμενος εξέτισε την ποινή των 5
πραγματικών ημερών φυλάκισης με την οποία είχε τιμωρηθεί. Πιο
πριν, ο ηλικιωμένος, που πάσχει από τη νόσο του αλσχάιμερ, είχε
χρειαστεί να συνταξιδεύσει μέσα σε κλούβα μαζί με υποδίκους και
βαρυποινίτες, έχοντας ως προορισμό το σωφρονιστικό κατάστημα
Κομοτηνής.
Είναι να απορεί πάντως κανείς. Ο 72χρονος «εγκληματίας»,
κάτοικος Αθηνών, εισέπραξε ποινή φυλάκισης 10 ημερών για
επαιτεία, την οποία δεν είχε χρήματα να την εξαγοράσει κι έπρεπε
οπωσδήποτε να την εκτίσει. Έτσι αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του,
αλλά όχι στον Κορυδαλλό αλλά στις... φυλακές Κομοτηνής, δηλαδή
σε απόσταση 1.000 περίπου χιλιομέτρων από το σπίτι του. Μάλιστα,
για να γίνει αυτό, έπρεπε να μεταφερθεί με κλούβα περνώντας από
όλα τα αστυνομικά τμήματα της επικράτειας και μαζεύοντας όλους
τους βαρυποινίτες ή υποδίκους που θα κατέληγαν μαζί του στο
(τιγκαρισμένο) σωφρονιστικό κατάστημα της Κομοτηνή.
Η διαδικασία αυτή διήρκεσε πάνω από πέντε μέρες που ουσιαστικά
ήταν η πραγματική έκτιση ποινής των 10 ημερών. Με το που
έφτασε στην Κομοτηνή ο ηλικιωμένος κρατούμενος, ο διευθυντής
του σωφρονιστικού καταστήματος είδε τα χαρτιά, διαπίστωσε ότι
έπρεπε να τον αποφυλακίσει και αμέσως το έκανε. Για να μην
επιστρέψει μάλιστα με τον ίδιο τρόπο στην Αθήνα, ταξιδεύοντας
άλλες πέντε μέρες σε κλούβα με βαρυποινίτες, ο ίδιος ο διευθυντής
των φυλακών εξασφάλισε εισιτήριο και τον έστειλε με το ΚΤΕΛ
στην Αθήνα.

πόσο στην παροικία. Έχουμε
την εντύπωση ότι όχι μόνο δεν
πρόσφεραν αλλά αντιμάχονταν
κάθε θετική προσπάθεια. Και
τελικά είναι τιμή για τον Ντίνο
που αρνήθηκε να σχολιάσει το
άρθρο του «Βήματος» λέγοντάς
μας: «Καθένας κρίνεται από το
καθημερινό έργο του όχι από
υποβολιμαία άρθρα»
Μακάρι να είχαμε σε κάθε
παροικία άτομα με την
προσφορά του Ντίνου
Βοϊδονικόλα. Μακάρι να
είχαμε ένα Greek Town σαν
αυτό στο Τορόντο σε κάθε
μεγάλη πόλη όπου υπάρχουν
απόδημοι Έλληνες. Μακάρι
σε μια άλλη πόλη της γης
ένα ελληνικό φεστιβάλ να
συγκεντρώνει 3 εκατομμύρια
επισκέπτες, τιμή μας θα το
θεωρούσαμε. Η ομογένεια θα
είχε μεγαλουργήσει. Δυστυχώς
έχουμε άτομα που ντρέπονται
που δεν κατάφεραν να κάνουν
αυτοί κάτι που πέτυχε κάποιος
άλλος. Είναι εθνική κατάρα σε
μας τους Έλληνες να βγάζουμε
ο ένας το μάτι του άλλου.
Ακόμα και τη μεγαλύτερη
ελληνική εκδήλωση στον
κόσμο θα μπορούσαμε να τη
διαλύσουμε για προσωπικά
καπρίτσια. Ευτυχώς το άρθρο
του ¨Βήματος» έχει τόσα πολλά
κενά στην επιχειρηματολογία
του που τέτοιος κίνδυνος δεν
υπάρχει.
Ο Ντίνος Βοϊδονικόλας δεν
πρόκειται να καμφθεί επειδή
κάποιοι ανώνυμοι στο Τορόντο
έδωσαν παραποιημένα στοιχεία
σε κάποιο δημοσιογράφο
στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω
την απογοήτευσή του για την
κατασυκοφάντηση αντί για ένα
έστω απλό ευχαριστώ για το
έργο του στην ομογένεια. Μας
θυμίζει τη ρήση του Μάρκου
Μπότσαρη «Τα βραβεία τα
παίρνεις στη μάχη». Τις μάχες
για την ομογένεια και την
παροικία τις έχει κερδίσει όλες.
Ας δείξουν οι άλλοι, οι για την
ώρα ανώνυμοι κατήγοροι, πού
και πώς πήραν τα δικά τους
«βραβεία».
Χρήστος Μαγγούτας
Τορόντο Καναδά
Chris@Mangoutas.com

«Είστε ψεύτες,απατεώνες και
παπατζήδες»είπε ο Ροντούλης για
το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Είναι χαρακτηρισμοί που
θα μείνουν γραμμένοι
στα πρακτικά της Βουλής
και ακούστηκαν από τον
Αστέριο Ροντούλη του
ΛΑΟΣ για το θέμα των
ημιυπαίθριων.
Παρά την παρέμβαση του
προεδρεύοντα Βύρωνα
Πολύδωρα, που του
ζήτησε να χρησιμοποιήσει
πιο κόσμιες εκφράσεις,
ο βουλευτής του ΛΑΟΣ επέμεινε στα… μπινελίκια προς τον
υφυπουργό Γιώργο Ντόλιο, παρόλο που ήταν απών και αντ’ αυτού
«τα άκουσε» ο παριστάμενος Φίλιππος Σαχινίδης. Και νωρίτερα
όμως ο Μάκης Βορίδης είχε κάνει λόγο για «πρακτική πολιτικών
νομοθετικών απατεώνων».
«Η κυβέρνηση κάνει το ένα ατόπημα πίσω από το άλλο. Είπαμε
απελπισία, αλλά φτάνει πια. Ελεος!» φώναζε ο βουλευτής του
ΛΑΟΣ.

Μια 15χρονη Ελληνίδα διεκδικεί
ένα«χρυσό συμβόλαιο»
Θεωρείται από τις ομορφότερες
κοπέλες του κόσμου
Είναι μόλις 15 χρόνων και όμως είναι μια από τις ομορφότερες
κοπέλες του κόσμου.
Η πανέμορφη Κερκυραία
Χριστίνα Αυλωνίτη, είναι η
Ελληνίδα που εντυπωσίασε
με την ομορφιά της τους
υπεύθυνους του διεθνούς
πρακτορείου μόδας.. «Top
Model
Worldwide»,
το
οποίο διοργανώνει διεθνή
διαγωνισμό ομορφιάς για
να επιλέξει τα νέα μοντέλα
που θα κυριαρχήσουν στις
πασαρέλες.
Η Χριστίνα έχει επιλεγεί ανάμεσα σε 4.000 υποψήφιες από όλο τον
κόσμο και ελπίζει πως θα είναι μια από τις κοπέλες που θα κερδίσει
ένα χρυσό συμβόλαιο με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον
κόσμο.
«Δεν περίμενα ποτέ πως θα με επέλεγαν ανάμεσα σε τόσες κοπέλες»
δηλώνει στην εφημερίδα Espresso, ενώ παράλληλα εξηγεί και
πώς αποφάσισε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. «Για να είμαι
ειλικρινής είδα πως το συγκεκριμένο πρακτορείο διοργάνωνε έναν
διεθνή διαγωνισμό και δήλωσα συμμετοχή για πλάκα. Έστειλα
μερικές φωτογραφίες μου, τα στοιχεία μου και τελικά με πήραν»
λέει γελώντας η Χριστίνα, η οποία είναι μαθήτρια της Αʼ Λυκείου.
Ο διαγωνισμός «Top Model Worldwide» θα διεξαχθεί στις 13
Μαρτίου.
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Η 36η Επέτειος του συλλόγου Ελλήνων ηλικιωμένων Βανκούβερ
Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου
2011, ο σύλλογος
Ελλήνων
ηλικιωμένων γιόρτασe
την
36η επέτειο της ίδρυσης
του συλλόγου στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο.
Αν και οι καιρικές συνθήκες
δεν ήταν και πολύ ευνοϊκές,
η εκδήλωση είχε επιτυχία.
Οι
διοργανωτές
έδειχναν
ευχαριστημένοι,
βλέποντας
να γεμίζουν τα τραπέζια της
αίθουσας με τις παρέες. Στην
είσοδο πρόσφερναν και από ένα
γαρύφαλλο στις κυρίες και στις
δεσποινίδες. Μουσική είχαν τον
Δημήτρη από το ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ,
που έπαιξε πολλά τραγούδια της
εποχής του 50 και παλαιότερα
θα έλεγα που γνώριζαν και οι
περισσότεροί μας. Ο Πρόεδρος
κ.
Γιάννης
Καπερνέκας,
καλωσόρισε τους καλεσμένους
και τα παρευρισκόμενα μέλη με
τις παρέες τους, και εν συντομία
αναφέρθηκε στο ιστορικό του
συλλόγου και στην ανάγκη
που υπήρχε για την ίδρυσή
του. «Οι παλαιότεροι, τόνισε ο

Πρόεδρος, μας παρέδωσαν αυτή
τη λέσχη για να εξυπηρετούνται
όλοι οι Έλληνες και τώρα εμείς
είμαστε
υποχρεωμένοι
να

την διατηρήσουμε και να την
παραδόσουμε αργότερα στους
νεώτερους που έρχονται»
Τηλετάρχης της βραδιάς ήταν
ο Μ, Μαντζαφός, ο οποίος
ανακοίνωσε τη δωρεά των
χιλίων δολλαρίων από τον θερμό
υποστηριχτή και ευεργέτη του
συλλόγου κ. Δημήτριο (Τζιμ)
Μπόνη, την προσφορά των
φρούτων για την βραδιά του
κ. Δημητρίου (Τζιμ) Βασταρή,
το δώρο για την κλήρωση από
την Ταβέρνα ΚΑΝΤΙΑ, και

την προσφαρά του κ. Ανδρέα
Κοτσίρη τρία κιλά φέτα και ελιές
καλαμών.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε
ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημ.
Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα,
ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ.
Π. Κλέτας με την συζυγό του, ο
Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού
Κογρέσσου της Β.Κ. κ. Μιχάλης
Χρηστόπουλος και ο Πρόεδρος
του συλλόγου ηλικιωμένων του
Βανκούβερ και των περιχώρων
κ. Γιώργος Τσούκας με την
σύζυγό του.
Με τα επιδόρπια και το φαγητό
έμειναν όλοι ευχαριστημένοι
και με την μουσική του ΑΛΦΑ
ΒΙΝΤΕΟ,
χόρεψαν
όλες
οι ηλικίες. Η πώληση των
λαχνών πήγε πολύ καλά και
όλοι γιόρτασαν με ιδιαίτερο
ενθουσιασμό την 36η επέτειο
του συλλόγου.
Κώστας Καρατσίκης
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Βανκούβερ: Και φέτος η καλύτερη
πόλη για να ζει κανείς
Την μονοτονία του τίτλου της «καλύτερης πόλης για να ζει κανείς»
απολαμβάνει το Βανκούβερ του Καναδά για πέμπτο συνεχόμενο
χρόνο. Στη σχετική λίστα που προέκυψε από την ετήσια έρευνα
του Εκόνομιστ, σε σύγκριση με το 2010 έχουν επέλθει μικρές
μεταβολές που αφορούν ως επί το πλείστον σε ανακατατάξεις
μεταξύ των ίδιων πόλεων.
Το Βανκούβερ πήρε βαθμολογία 98% -την ίδια με το 2010- σε ένα
συνδυασμό παραγόντων όπως η σταθερότητα, η δημόσια υγεία, η
κουλτούρα και το περιβάλλον και η εκπαίδευση.
Στις πρώτες δέκα θέσεις βρίσκονται τέσσερις πόλεις του Καναδά,
τέσσερις από την Αυστραλία ενώ η Ευρώπη εκπροσωπείται από τη
Βιέννη στη τρίτη θέση και το Ελσίνκι στην έκτη.
Κορυφαία πόλη των ΗΠΑ, αναδείχθηκε το Πιτσμπουργκ στην 29η
θέση παγκοσμίως, ενώ η Νέα Υόρκη είναι στην 56η θέση. Από τις
ασιάτικες πόλεις, η Οσάκα βρέθηκε στη θέση 12 και το Τόκιο στην
18η θέση.
Το Λονδίνο ανέβηκε ελαφρώς στην 53η θέση, ενώ το Παρίσι
βρίσκεται σαφώς ψηλότερα στην 16η. Η χειρότερη πόλη να ζει
κανείς με βαθμολογία 37,5% σύμφωνα με την έρευνα είναι η
πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε, Χαράρε.
Η λίστα με τις 10 καλύτερες να ζει κανείς έχει ως εξής:
Δέκα καλύτερες
Βανκούβερ, Μελβούρνη, Βιέννη, Τορόντο, Κάλγκαρι, Ελσίνκι
Σίδνεϋ, Περθ, Αδελαΐδα, Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία) .

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΣΟΚ
πρώην ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21/2/2011
		
Ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης έκανε την παρακάτω δήλωση:
Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 17/2/2011 εξέφρασα στη Βουλή για
μια, ακόμη, φορά την ανησυχία μου γιατί, ενώ η χώρα βρίσκεται σε
«κατάσταση πολέμου», συνεχίζονται οι στείρες αντιπαραθέσεις και η
πλήρης ασυνεννοησία μεταξύ όλων των πλευρών.
Την κατάσταση αυτή χαρακτήρισα με τη λαϊκή έκφραση «τρεις λαλούν
και δυο χορεύουν».
Η ορθότητα της διαπίστωσής μου, επιβεβαιώθηκε την επομένη, όταν
ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης και Μ.Μ.Ε., διαστρέφοντας όσα
είπα, έσπευσαν να τα «αξιοποιήσουν» - και συνεχίζουν μέχρι σήμερα - ως
στρεφόμενα κατά της … κυβέρνησης!
Τι να πει κανείς; Ότι γίναμε ένα «απέραντο φρενοκομείο»;
Για την αποκατάσταση της αλήθειας παρατίθεται στη συνέχεια το σχετικό
απόσπασμα της ομιλίας μου:
« Αυτό φωνάζω επί μήνες. Η χώρα είναι σε «κατάσταση πολέμου». Δεν το
καταλαβαίνουμε.
Αν το καταλαβαίναμε θα ξεχνούσαμε τις αντιπαραθέσεις μας ή θα
πηγαίναμε στο λαό να του πούμε «εκλογές».
Ναι, εγώ το υποστηρίζω. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση «τρεις λαλούν
και δυο χορεύουν», κυρίες και κύριοι, να πάμε στο λαό. Αν θέλει αυτή την
Κυβέρνηση, να της δώσει ξανά την εντολή. Αν δεν την θέλει, να δώσει σε
άλλον εντολή. Αν θέλει να πάμε όλοι μαζί , να το πει ο λαός, αφού εμείς
δεν το καταλαβαίνουμε.
Δεν είναι ανάγκη να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση για να
καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Ήταν ανάγκη, δηλαδή, στον Αλβανικό
Πόλεμο να ήταν κάποιος στην πρώτη γραμμή για να καταλάβει ότι γινόταν
ένας αγώνας ζωής ή θανάτου για τη χώρα; Ας το καταλάβουμε επιτέλους.»

Βουλή των Ελλήνων, 100 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 - 370.8200, Fax: 210 – 370.8210
E-mail: ak@apkaklamanis.gr

Από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αλβανοί φοιτητές διαδηλώνουν έξω από
την ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, με πανό
που βρίζει την Ελλάδα χυδαία.
Από κοντά και με μεγάλη προσοχή

παρακολουθεί το υπουργείο Εξωτερικών την εξέλιξη της πολιτικής
κρίσης στην Αλβανία, καθώς το
τεταμένο κλίμα θέτει εν αμφιβόλω
τη διεξαγωγή τόσο των δημοτικών
εκλογών της 8ης Μαΐου όσο και της
απογραφής πληθυσμού, ζητήματα
για τα οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον
η ελληνική μειονότητα.
Την
ηλεκτρισμένη
πολιτική
ατμόσφαιρα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν ακραίοι εθνικιστικοί
κύκλοι, με πιέσεις και εκβιασμούς,
ώστε να μην υπάρξει σαφής
καταγραφή των μειονοτήτων και
κυρίως της ελληνικής στα νότια
της χώρας. Η κατάσταση αυτή είχε
και παράπλευρες απώλειες, καθώς,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
ανακλήθηκε ο έλληνας πρόξενος
στην Κορυτσά, ύστερα από έντονες
διαμαρτυρίες και διάβημα της
αλβανικής κυβέρνησης. Επισήμως
ο Θεόδωρος Οικονόμου «βρίσκεται
στην Αθήνα», ωστόσο στην πραγματικότητα έχει τεθεί στη διάθεση του
υπουργού Εξωτερικών.
Ο κ. Οικονόμου σε εκδήλωση για
τα 20 χρόνια από την ίδρυση της
ομογενειακής οργάνωσης «Ομόνοια» προέτρεψε τους ομογενείς
να μην φοβηθούν να δηλώσουν την
καταγωγή τους στην απογραφή. «Οι
παππούδες σας ήταν Ελληνες, εδώ
έγιναν ένδοξες μάχες, ο ελληνικός
λαός ήταν πάντα παρών εδώ. Πρέπει
να μάθετε τα δικαιώματα των
μειονοτήτων, τα οποία πρέπει να
εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς
του αλβανικού κράτους και ειδικά
στην περιοχή που αντιπροσωπεύει
τη Βόρεια Ηπειρο» είπε―.
Η αναφορά περί «Βορείου Ηπείρου» ξεσήκωσε θύελλα στα
αλβανικά ΜΜΕ, το αλβανικό
υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε
εξηγήσεις από τον έλληνα πρέσβη,
ενώ κυβερνητικοί βουλευτές πρότειναν να κηρυχθεί ο πρόξενος
«ανεπιθύμητο πρόσωπο».
Ως προς την απογραφή η
καθυστέρηση είναι μεγάλη, αφού
ακόμη δεν έχει οριστεί ημερομηνία
για τη διεξαγωγή της, ενώ όπως
καταγγέλλει
η
«Ομόνοια»,
ούτε το ερωτηματολόγιο έχει
οριστικοποιηθεί. Κυρίως δε όσον
αφορά τα επίμαχα ερωτήματα
αυτοπροσδιορισμού της εθνικότητας,
της γλώσσας και της θρησκείας, κάτι
που θα αποτύπωνε πρώτη φορά
μετά το καθεστώς Χότζα την ακριβή
εικόνα κάθε μειονότητας.
Ισχυρές πιέσεις για να μην
περιληφθούν αυτά τα ερωτήματα στο
δελτίο απογραφής ασκούν ακραίοι
κύκλοι στα Τίρανα, με την ανοχή
και των δύο μεγάλων κομμάτων,
ανησυχώντας για την εικόνα που θα
καταγραφεί κυρίως στο Νότο με την
ελληνική μειονότητα, εις βάρος της
οποίας καλλιεργείται φανατισμός,
ο οποίος οδήγησε το καλοκαίρι

στη δολοφονία του ομογενούς Αρ.
Γκούμα.
Στο πλαίσιο αυτό διατάχθηκε από το
ανώτατο δικαστήριο να εξεταστούν
2.000 δικαστικές αποφάσεις αλλαγής εθνικότητας, από αλβανική σε
ελληνική, οι οποίες προέρχονται
κυρίως από μη αναγνωρισμένες
μειονοτικές ζώνες και μεικτούς
γάμους.
Ανησυχία
για
τις
εξελίξεις
εκφράζουν και οι ομογενείς, οι
οποίοι καταγγέλλουν ότι μερίδα
του τύπου και εθνικιστικά κέντρα
ανακαλύπτουν ανύπαρκτα θέματα
για να συντηρούν κλίμα εντάσεων
στη συνύπαρξη των κοινοτήτων και
στις σχέσεις των δύο χωρών. «Το
μόνο που ζητάμε είναι κατοχύρωση
των δικαιωμάτων της ελληνικής
μειονότητας και καλούμε τον
αρμόδιο υπουργό να συζητήσουμε

τους όρους μιας δημοκρατικής
απογραφής στα πρότυπα της Ε.Ε.»,
λέει στην «Κ.Ε» ο πρόεδρος της
«Ομόνοιας» και δήμαρχος Χιμάρας,
Βασίλης Μπολάνος.
Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές,για
να εδραιώσει τη θέση της η
μειονότητα πρέπει να συμμετάσχει
μαζικάστην απογραφή, προκειμένου
να καταγραφεί η πραγματική κατάσταση.
Στο θέμα των δημοτικών εκλογών, τέλος, ο εκπρόσωπος του
ΟΑΣΕ στα Τίρανα εξέφρασε
στον πρόεδρο Μπαμίρ Τόπι τις

ανησυχίες του, καθώς μέχρι
τώρα έχουν σχηματιστεί μόνο
οι μισές τοπικές εκλογικές
επιτροπές, μετά την άρνηση του
Σοσιαλιστικού Κόμματος να
διορίσει εκπροσώπους.

Έχει παντρευτεί 39
γυναίκες και έχει
κάνει 94 παιδιά!

Για κάποιους μπορεί να είναι ευλογία, για κάποιους άλλους τίποτα
περισσότερο από μπελάς! Ο λόγος για την περίπτωση του Ziona
Chana από την Ινδία που υπερηφανεύεται πως έχει 39 γυναίκες, 94
παιδιά, 14 νύφες και 34 εγγόνια!
Η πολυπληθής οικογένεια θα μπορούσε από μόνη της να αποτελεί
ένα ολόκληρο χωριό. όλοι μαζί κατοικούν σε ένα τετραώροφο
κτίριο με 100 δωμάτια!
Ο Ziona Chana είναι μέλος μιας σέκτας, όπου επιτρέπεται να
παντρευτεί κανείς όσες γυναίκες θέλει! Ο άνδρας αυτός μάλιστα
αισθάνεται τυχερός για την οικογένεια που έχει αποκτήσει ακόμα
κι αν χρειάζονται για ένα οικογενειακό δείπνο μέχρι και 30
κοτόπουλα, 59 κιλά πατάτες και περίπου 100 κιλά βραστό ρύζι!

19 Γνώμη

Αποδοκίμασαν τον Πάγκαλο στο Παρίσι
(Συνέχεια από σελίδα 11)

στην αίθουσα προκειμένου να
παρακολουθήσουμε τόσο την
ομιλία του σκηνοθέτη, όσο και
το έργο.
Προς μεγάλη μας έκπληξη, λίγο
πριν την έναρξη της εκδήλωσης,
εισήλθε στην αίθουσα ο
αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Κυβέρνησης,
Θεόδωρος
Πάγκαλος. Αυθόρμητα, πήραμε
το λόγο ζητώντας την αποχώρησή
του
από
την
εκδήλωση.
Θεωρήσαμε προκλητική τη
σημερινή παρουσία του, την ώρα
που αρκετοί από τους 300 έχουν
ήδη υποστεί ανεπανόρθωτες
βλάβες στην υγεία τους και δύο
μόλις μέρες μετά τη μεγαλειώδη
γενική απεργία στην Ελλάδα.
Προσπαθήσαμε
να
ενημερώσουμε το κοινό για το
λόγο της αγανάκτησης μας, τη
στιγμή που η διεύθυνση της εστίας
επιχειρούσε να παρεμποδίσει
την παρέμβασή μας. Φωνάξαμε
συνθήματα, τόσο σε αλληλεγγύη
με τον αγώνα των μεταναστών

Greek Orthido Community of East Vancouver
4641 Boundary Road
Vancouver, B.C. V5R
2N5
Please be advised on the new
Board of Directors fo the Greek
Orthodox Community of East
Vancouver for the 2011-2012
years.
President: Gus Alexandropoulos
Vice President: George Economou
2nd Vice President: George
Sachinidis
Secretary: Kika Steward
2md Secretary: Peter Kassaris
Treasurer: Mike Georgalis
Assist. Treasurer: Georgia
Gasiorowski
Board Members
Adam Kassaris
Alex Tsoukalas
Andreas Karakas
Ben Papapanagiotou
Costa Angelis
Crysoula Gonidakis
Helen Ismirnioglou

στην Ελλάδα, όσο και ενάντια
στην πολιτική της κυβέρνησης
και της τρόικας. Ο Θ. Πάγκαλος
μας κάλεσε σε ραντεβού την
επόμενη μέρα. Την ώρα που η
κυβέρνηση αρνείται να ακούσει
την ελληνική κοινωνία (άρα
και τους μετανάστες) θεωρούμε
οποιαδήποτε πρόσκληση σε
φιλική
κουβέντα-‘’διάλογο’’
ως εμπαιγμό, υπεκφυγή και
τέχνασμα.
Μετά από αρκετή ώρα κι ενώ
αρνήθηκε επανειλημμένα να
απαντήσει
στις
ερωτήσεις
που αφορούσαν τη στάση της
κυβέρνησης σε σχέση με την
αντιμετώπιση της απεργών
πείνας,
ο
αντιπρόεδρος
της
ελληνικής
κυβέρνησης
αποχώρησε
λέγοντας
«ακυρώστε το» και βρίζοντας
οποιονδήποτε τον αποδοκίμαζε.

Οι παρευρισκόμενοι αντιμετώπισαν θετικά την παρέμβασή
μας και παρέμειναν στη θέση
τους ζητώντας τη συνέχιση
της εκδήλωσης. Ωστόσο, η
διεύθυνση πραξικοπηματικά
την ακύρωσε ακολουθώντας
πιστά την επιθυμία του.
Η σημερινή εκδίωξη του
Θεόδωρου Πάγκαλου από
την ελληνική εστία στο
Παρίσι έχει ιδιαίτερη πολιτική
σημασία. Τη στιγμή που στα
νερά του Αιγαίου πνίγονται
μετανάστες, που στον Έβρο
χτίζονται τείχη, που 300
άνθρωποι
κινδυνεύουν
να χάσουν τη ζωή τους
και την ίδια στιγμή που η
κυβέρνηση συνεχίζει την
αντεργατική επίθεση ενάντια
στην ελληνική κοινωνία,
τα μέλη της κυβέρνησης
δε νομιμοποιούνται ούτε
πολιτικά, ούτε και ως φυσική
παρουσία.

The Hellenic Canadian Congress of BC
Board of Directors 2011 – 2012
The Hellenic Canadian Congress of BC is pleased to announce
its new Board of Directors, elected January 26th 2011:
President: Mihalis Christopoulos
1st Vice President: Matthew Bakatsis
2nd Vice President: Peter Capadouca
Secretary-General: Apollo Catevatis
Deputy Secretary-General: Eleni Georgantas
Treasurer: George Nicolaou
Deputy-Treasurer: Stavros Nicolinas

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Ελλήνων
Ηλικιωμένων Βανκούβερ, ευχαριστούν τους δωρητές του Συλλόγου και
όλα τα μέλη και τους φίλους που βοήθησαν στην επιτυχία του εορτασμού
της 36ης επετείου ίδρυσης του συλλόγου.
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Καπερνέκας

ΠΕΝΘΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
1934-2011

Πέθανε στο Νοσοκομείου του Σούρεη,
στις 19 Φεβρουαρίου 2011, η ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ είχε γεννηθεί το 1934 στην
Κύπρο. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου την Τετάρτη
23 Φεβρουαρίου 2011 και η κηδεία της
την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011, η
ταφή της έγινε στο κοιμητήριο Forest
Lawn Cemetry Burnaby.
Στον σύζυγό της Ανδρέα, στον γιό της
Μάριο, στην κόρη της Bobbie McBride στον σύζυγό της Jamie,
στα εγγόνια, Ανδρέας, Jordan,Tyler, Michelle, and Chantelle,
στην αδελφή της Βίζα Παπαναγιώτου στον σύζυγό της Ανδρέα
και σ’ όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε όλους τους συγγενείς και φίλους που με οιονδήποτε τρόπο
συμπαραστάθηκαν στο πόνο και στο βαθύ πένθος για τον θάνατο
του αγαπημένου σύζυγο, πατέρα και παππού
ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟΝΥ) ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ,
η σύζυγος Βασιλική Νικολιδάκη, τα παιδιά του Ελένη και (Kevin)
Soulsbury, Μαρία, Σοφία και τα εγγόνια James (Ιάκωβος),
Γιάννης, Αντώνης και η (Lea) Βασιλεία, θέλουν δημόσια να σας
ευχαριστήσουν για την θερμή συμπαράστασής σας.
Η σύζυγος
Βασιλική Νικολιδάκη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Στο Χωριό Καίσαρη, Κορινθίας πωλούνται τρία (3)
αγροκτήματα.
Το πρώτο είναι στη θέση «Γούβα» και είναι 22 περίπου
στρέμματα, το δεύτερο είναι στη θέση «Ρέθη» και είναι 15
στρέμματα περίπου και το τρίτο είναι στη θέση «Στρέθη» και
είναι 18 στρέμματα περίπου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη κενοτάφιο διπλό
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Στο 604-435-4580 ή στο κινητό 778-688-3156
Και ζητείστε τον Κώστα Καρατσίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε:
στο 604-803-9692 και ζητείστε τον Ντίνο, στο 604-719-8297
ζητείστε τον Χρήστο και στην Ελλάδα στο: 27420-23015
ζητείστε τον Γιώργο Σταματόπουλο (Κιάτο Κορινθίας).

Η ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Πρόταση μομφής κατά
Μαρινάκη από τον ΠΑΟ
Πεμπτη, 24 02 2011 19:35

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση μομφής
κατά του προέδρου της Σούπερ Λίγκα Βαγγέλη
Μαρινάκη για τα όσα έγιναν στο ντέρμπυ της
ντροπής στις 19/2 στο «Καραϊσκάκη», όπως είχε
αποφασιστεί στο Δ.Σ. της «πράσινης» ΠΑΕ την
περασμένη Δευτέρα. Στις 3 Μαρτίου θα απολογηθεί
ο Μαρινάκης στην Πειθαρχική Επιτροπή της
ΕΠΟ ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την δίωξη που
του άσκησε ο εισαγγελέας κ. Αντωνακάκης. Ο
Παναθηναϊκός ζήτησε από τη διοργανώτρια αρχή
το αίτημά του να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της
συνεδρίασης των μελών της Σούπερ Λίγκα την
προσεχή Παρασκευή 25/2 (14:00).

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Πάντως υπάρχει σκέψη από τη Σούπερ Λίγκα να
μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία η συνεδρίαση του
Δ.Σ. αφού την ίδια ώρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο έξω από τα
γραφεία της Λίγκας, για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Στις 3/3 η απολογία
του Β. Μαρινάκη στην
Πειθαρχική Επιτροπή
Την Πέμπτη 3 Μαρτίου
θα απολογηθεί ενώπιον
της Πειθαρχικής Επιτροπής
της
ΕΠΟ
ο
πρόεδρος
και
μεγαλομέτοχος
του
Ολυμπιακού, Βαγγέλης
Μαρινάκης, εναντίον
του οποίου έχει ασκήσει
δίωξη ο αναπληρωτής
ποδοσφαιρικός
εισαγγελέας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, Μανώλης
Αντωκακάκης.
Ο κ. Μαρινάκης κατηγορείται
για
τη
συμπεριφορά του μετά
τη λήξη του ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό, το
περασμένο Σάββατο,
ενώ ως συνυπεύθυνη
για τα επεισόδια που
καταγράφηκαν
έχει
κληθεί σε απολογία και
η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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.

