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Government concludes agreement in
principle with Vancouver Shipyards Co.
Ltd. to build non-combat vessels

Eτήσια Δεξίωση προς τιμήν
του Διπλωματικού Σώματος

12 January 2012
Vancouver, British Columbia
Prime Minister Stephen Harper today announced that the Government of Canada and Vancouver Shipyards Co. Ltd. have successfully reached an agreement in principle that paves the way for the construction
of Canada’s
non-combat
fleet
under
the National
Shipbuilding Procurement Strategy
(NSPS).
“Our
Government
is
committed to
supporting
the Canadian
marine industry, to revitalize Canadian
shipyards and
to build ships
for the Royal Canadian Navy and Canadian Coast Guard here in Canada,” said Prime Minister Harper.
“The agreement in principle reached today with Vancouver Shipyards Co. Ltd. is a milestone of our Government’s National Shipbuilding Procurement Strategy – a strategy that will mean jobs and economic
growth for the country and stability for the industry.”
The National Shipbuilding Procurement Strategy – the largest procurement sourcing arrangement in
Canadian history – is expected to create thousands of high-value jobs across the country and will have
significant economic benefits in shipbuilding and related industries across Canada.
The Strategy will deliver vital equipment to our men and women in uniform, giving them the tools they
need to serve Canadians in Canada and abroad. It will involve skilled work in a variety of sectors, such
as steel manufacturing, information technology, and defence systems development and integration. Small
and medium-sized enterprises across the country will benefit through the construction of large and small
vessels, as well as work related to repairing and refitting.

Συνάντηση με Ομπάμα στις 14/2 στο Λευκό Οίκο

Επίσκεψη Αντιπροέδρου Κίνας στις ΗΠΑ
Ο Κινέζος αντιπρόεδρος Ζι Ζινπίνγκ, που θεωρείται ως ο μελλοντικός ηγέτης
της χώρας του, θα γίνει δεκτός στις 14 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο,
ανακοίνωσεη αμερικανική προεδρία.
Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του
στην Ουάσιγκτον,
“ο αντιπρόεδρος
Ζι θα συναντηθεί
με τον πρόεδρο
Μπαράκ Ομπάμα
και άλλους
αξιωματούχους, με
τους οποίους θα
συζητήσει ένα ευρύ
σύνολο από διμερή,
περιφερειακά
και παγκόσμια
θέματα”, προσθέτει στο ανακοινωθέν της η προεδρία.

Προεδρικό Μέγαρο, 24/1/2012
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδας, Λ. Παπαδήμος και η αναπλ. Υπ. Εξωτερικών, Μ.
Ξενογιαννακοπούλου στην αίθουσα δεξιώσεων του Προεδρικού
Μεγάρου
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας K . Παπουλιας την Τρίτη 24/1
παρέθεσε την καθιερωμένη δεξίωση προς τιμήν του Διπλωματικού
Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία της πολιτικής και
πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.
Συνιστά ο γ.γ. του CSU

Γερμανία: Εθελοντική έξοδο
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη
“Η Αθήνα είναι μια ωρολογιακή βόμβα”, δηλώνει ο γενικός
γραμματέας των Γερμανών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU)
Αλεξάντερ Ντόμπριντ και
συνιστά την εθελοντική
έξοδο της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη. Σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα “Rheinische Post”, ο κ. Ντόμπριντ
τονίζει ότι “αν η Ελλάδα δεν μπορεί να βρει την απαραίτητη βούληση
για τις αναπόφευκτες μεταρρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να σκεφτεί
σοβαρά μια νέα αρχή εκτός της ζώνης του ευρώ”. Απορρίπτει δε το
ενδεχόμενο επιπλέον οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. “Χωρίς
πραγματικά και αποφασιστικά μέτρα λιτότητας, δεν μπορεί να δοθεί
περισσότερο χρήμα. Αυτή είναι η σαφής συμφωνία και δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια”, προσθέτει χαρακτηριστικά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΡΟΔΟΥ
FOR SALE IN GREECE
RODOS ISLAND

(Βλέπετε σελίδα 12)

Η προσάραξη
του κρουαζιεροπλοίου
“Costa Concordia” ανοικτά
του νησιού Τζίλιο.
(Βλέπετε σελίδα 3)
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Φορολογία και για τους Ομογενείς
ιδιοκτήτες ακινήτων

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Η φορολογία των Ελλήνων του
εξωτερικού και οι επιπτώσεις
του νέου φορολογικού
νομοσχεδίου για τους
ομογενείς, βρεθήκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης
που είχε η γραμματέας του
Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού (ΣΑΕ), Όλγα
Σαραντοπούλου, με τον
αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών, Παντελή
Οικονόμου.

ψήφιση του νέου φορολογικού
νομοσχεδίου, που προωθεί η
ελληνική κυβέρνηση.
Για να δούμε τι θα αποφασίσουν
για τους Ομογενείς.

Στη συνάντηση, που έγινε
στο υπουργείο Οικονομικών,
εξετάσθηκε η δυνατότητα
ευνοϊκότερων φορολογικών
ρυθμίσεων για τους
ομογενείς, όπως επισημαίνεται
σε ανακοίνωση του ΣΑΕ. Η
ίδια έθεσε, επίσης, θέμα ίσης
φορολογικής μεταχείρισης
των Ελλήνων του εξωτερικού
και δίκαιης αντιμετώπισής
τους από το εθνικό κέντρο,
επισημαίνοντας την διαχρονική
προσφορά τους προς την
πατρίδα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης,
συζητήθηκε και η προοπτική
δημιουργίας ενός ειλικρινούς
διαύλου επικοινωνίας με
τους ομογενείς, αλλά και
η δυνατότητα στενότερης
συνεργασίας με το
υπουργείο Οικονομικών
σε επίπεδο ανταλλαγής
τεχνογνωσίας. Η γραμματέας
του ΣΑΕ υπογράμμισε ότι
η αποδοτικότερη και σε
σωστή βάση αξιοποίηση των
τεραστίων δυνατοτήτων της
ομογένειας, θα έχει πολλαπλά
οφέλη και για το μέλλον της
Ελλάδος.
Τέλος, αποφασίστηκε να
υπάρξει και περαιτέρω
διαβούλευση πριν την

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ
Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
και οι βουλευτέςΝίκος
Τσούκαλης, Θανάσης
Λεβέντης και Γρηγόρης
Ψαριανός, κατέθεσαν στη
βουλή την ακόλουθη ερώτηση,
σχετικά με τη φορολογία
των ομογενών, μονίμων
κατοίκων του εξωτερικού.
Οι απόδημοι Έλληνες
διαμαρτύρονται αισθανόμενοι
ότι αδικούνται από τονέο φόρο
που θα κληθούν να πληρώσουν
επί τεκμαρτού ποσού για
ακίνητη περιουσία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.3842/10
Ειδικότερα, όσοι Έλληνες
κάτοικοι εξωτερικού έχουν
στην Ελλάδα διαμέρισμα ή
μονοκατοικία που αγόρασαν ή
κληρονόμησαν στο παρελθόν,
που δεν το είχαν εκμισθώσει
στο 2010, φορολογούνται ως να
είχαν εισόδημα από μισθώματα.
Επιπλέον, ουδεμία δαπάνη
μπορούν να δικαιολογήσουν οι
μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
κατά την επίσκεψη και
παραμονή τους στην Ελλάδα,
ενώ εάν είναι ιδιοκτήτες
ακινήτου και εάν ακόμα
δεν έχουν επισκεφθεί τη
χώρα, επιβαρύνονται με
δαπάνη διαβίωσης. Επίσης,
επιβαρύνονται και με
τεκμήριο αυτοκινήτου.
Είναι προφανές ότι στους
ομογενείς, οι οποίοι δεν ζουν

στην Ελλάδα,επιβάλλονται
αδικαιολόγητοι φόροι.
Επισημαίνεται ότι έχει
καταργηθεί η απαλλαγή από το
φόρο μεταβίβασης για ακίνητο
που αγοράζει ο Έλληνας του
εξωτερικού στην Ελλάδα με
εισαγωγή συναλλάγματος.
Με τα προαναφερόμενα
δεδομένα, Ερωτάται ο αρμόδιος
Υπουργός:

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης, Νίκος
Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης,
Γρηγόρης Ψαριανός

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
2.307 ΤΑΙΝΙΩΝ !!!!
Μια σπουδαία προσφορά !!!!
Δείτε όποτε θελήσετε μία από τις 2.307
Ελληνικές ταινίες, που μας προσφέρει το
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ”, εδώ:
http://www.ellinikoarxeio.com/2010/02/freegreek-movies.html
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ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381

• για τον ορισμό κατωτάτου
αφορολογήτου ορίου για
εισοδήματα που αποκτούν

• για την έκπτωση των δαπανών
διαβίωσής τους κατά την
παραμονή τους στην Ελλάδα;

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

• για την κατάργηση του
τεκμηρίου εισοδήματος για
ακίνητη περιουσία;

οι ομογενείς στην Ελλάδα;
Επισημαίνεται ότι καταβάλλουν
φόρους στις χώρες όπου είναι
εγκατεστημένοι.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Προτίθεται να προωθήσει,
για τους ομογενείς-μονίμους
κατοίκους εξωτερικού, ρύθμιση:

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

OPINION

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Ταξινομημένες ανά 10ετία, από το 1950 μέχρι
και το 2010.
Τα έργα κάθε 10ετίας παρουσιάζονται σε μία
ή περισσότερες “σελίδες” και κάθε σελίδα
περιλαμβάνει έως και οκτώ έργα,με tους
τίτλους τους και τους Πρωταγωνιστές τους.
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17 νεκροί από προσάραξη Ιταλικού κρουαζιερόπλοιου

Ο πλοίαρχος εγκατέλειψε το Concordia
πριν αποβιβαστούν οι επιβάτες
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Σε ύφαλο που δεν υπάρχει στους
χάρτες απέδωσε με δηλώσεις
του στον Τύπο ο κυβερνήτης του
πλοίου Concordia, Φραντσέσκο
Σκετίνο, την προσάραξη του
ανοικτά του νησιού Τζίλιο,
προσθέτοντας ότι δεν είναι
αλήθεια ότι το κρουαζιερόπλοιο
βρισκόταν εκτός πορείας πλεύσης
του.
Ο Ιταλός κυβερνήτης πρόσθεσε
ότι ουδείς μπορούσε να
προβλέψει το τραγικό αυτό
συμβάν, ούτε και το ότι το πλοίο
θα έγερνε τόσο γρήγορα προς την
δεξιά του πλευρά.
Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία ο κυβερνήτης, την ώρα της σύγκρουσης με τον ύφαλο,
βρισκόταν μπροστά στο πηδάλιο. Επιβάτες, όμως, που μίλησαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν
ότι ήταν μέσα στην τραπεζαρία.
Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά
ο Ιταλός εφοπλιστής, ιδιοκτήτης
του πλοίου, μεταξύ των τριών
χιλιάδων επιβατών που είχαν
επιλέξει να πραγματοποιήσουν την
οκταήμερη κρουαζιέρα στην δυτική
Μεσόγειο, συμπεριλαμβάνονταν
και τρεις Έλληνες οι οποίοι
είναι καλά στην υγεία τους και
ετοιμάζονται να επιστρέψουν
αεροπορικώς στην Αθήνα.
Σε ότι αφορά τον απολογισμό
της ναυτικής αυτής τραγωδίας,
οι νεκροί, επισήμως, παραμένουν
τρεις και οι τραυματίες
δεκατέσσερις, δυο εκ των οποίων
σε σοβαρή κατάσταση. Έχασαν την ζωή τους δύο Γάλλοι τουρίστες και ένας περουβιανός ναυτικός.
Περίπου χίλιοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου ήταν Ιταλοί, 500 Γερμανοί, 160 Γάλλοι και οι υπόλοιποι
από άλλες εθνικότητες. Σε ανακοίνωσή της η εταιρία διευκρίνισε ότι το πλοίο μετέφερε 3.200 επιβάτες
και περίπου 1.000 μέλη πληρώματος.
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σαβόνα
για μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και
προγραμματισμένους σταθμούς σε
Τσιβιταβέκια, Παλέρμο, Κάλιαρι, Πάλμα
ντε Μαγιόρκα Βαρκελώνη, Μασσαλία.
Ο νομάρχης της πόλης Γκροσέτο, το
μεσημέρι, έκανε λόγο για εβδομήντα
αγνοούμενους. Δεν έχει, όμως, ακόμη
γίνει σαφές πόσοι από αυτούς κατάφεραν
να φτάσουν στην στεριά ή φιλοξενήθηκαν
και από κατοίκους του νησιού Τζίλιο και
αν υπάρχουν, παράλληλα, περιπτώσεις
ατόμων που έχασαν την ζωή τους από πνιγμό, πέφτοντας στην θάλασσα από το πλοίο.
Η δημόσια τηλεόραση RAI, μετέδωσε πριν λίγο, ότι σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες τα άτομα που
δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί, είναι γύρω στα είκοσι.
Ειδικευμένοι τεχνικοί από την Ολλανδία, τέλος, έφτασαν στο σημείο όπου το πλοίο έχει βυθιστεί σχεδόν
ολοκληρωτικά για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν μια τυχόν οικολογική καταστροφή, λόγω της
πιθανής μόλυνσης από τα καύσιμα του Costa Concordia
Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης,
προσθέτουν, επιπλέον, ότι η
ναυτική αυτή τραγωδία, οφείλεται
στο ότι το πλοίο πλησίασε
υπερβολικά στο νησί Τζίλιο, σε
ένα είδος καθιερωμένου “φόρου
τιμής”’.
Αυτό επιβεβαίωσε στα ιταλικά
μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος
του νησιού Σέρτζιο Ορτέλι, ενώ η
εφημερίδα Ουνιτά αποκαλύπτει και
επιστολή, στην οποία ο δήμαρχος
κάνει αναφορά στην συνήθεια
αυτή.
μπορούσα για να σώσω ζωές”!

“Δε φταίω σε τίποτα, έκανα ό,τι

Πολύ σοκαρισμένος απ’ ότι συνέβηκε, δηλώνει ο Έλληνας
υποπλοίαρχος του ιταλικού κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia, που
ναυάγησε “Είμαι πολύ σοκαρισμένος απ’ ότι συνέβηκε”, δηλώνει
ο Έλληνας Δημήτρης Χρηστίδης, υποπλοίαρχος του ιταλικού
κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia, που ναυάγησε στα ανοιχτά
της Τοσκάνης. Και προσθέτει: “Δε φταίω σε τίποτα, έκανα ό,τι ......
μπορούσα για να σώσω ζωές”. Αυτό το αναγνώρισε και η ιταλική
δικαιοσύνη και έτσι ο Έλληνας υποπλοίαρχος αφέθηκε ελεύθερος.
Μάλιστα στις καταθέσεις τους κανείς από τους ναυαγισμένους δεν
καταλόγισε την παραμικρή ευθύνη σ’ αυτόν. Ο κ. Χρηστίδης ζει
στην Ιταλία και έχει πολιτογραφηθεί ως υπήκοος της χώρας αυτής.

Νεαρός Βρετανός έκανε το σώμα του σκάλα και έσωσε 12 ζωές στο
κρουαζιερόπλοιο.
Τις δραματικές ώρες μετά την πρόσκρουση του πλοίου στον
ύφαλο υπήρξε μεγάλος πανικός μεταξύ των επιβατών , στο πλοίο
δεν υπήρχε καθόλου φως, επικρατούσε χάος. O νεαρός Βρετανός
κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να θέσει την
τρομακτική κατάσταση υπό έλεγχο, σώζοντας τουλάχιστον 12 ζωές.
Το πλοίο είχε πάρει μεγάλη κλίση , ορισμένοι επιβάτες πήγαν σε
λάθος σημείο του πλοίου, ένα επίπεδο πιο ψηλά από το σημείο
που βρίσκονταν οι σωστικές λέμβοι, το κενό που υπήρχε ήταν
πολύ μεγάλο. Τότε ο 19χρονος νεαρός, ύψους 2 μέτρων, έδρασε
αστραπιαία τοποθέτησε το σώμα του μεταξύ των 2 επιπέδων
γεφυρώνοντας την απόσταση. Περισσότεροι από 12 άνθρωποι
ανέβηκαν στους ώμους του, φτάνοντας στην σωτηρία.
Ο James Thomas σε συνέντευξη που παραχώρησε είπε: ‘’Ξέραμε
ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι δραστικό για να μπορέσουμε να βγούμε
ζωντανοί, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στις σωστικές λέμβους
,ήταν τρομακτικό, οι σχεδίες είχαν κολλήσει στην πλευρά που είχε
πάρει κλίση το πλοίο, το κενό ήταν πολύ μεγάλο, τότε άρπαξα με
το ένα χέρι την λέμβο και με το άλλο ένα σίδερο, δίνοντας την
δυνατότητα στους συνεπιβάτες μου να καταφέρουν να κατέβουν
χρησιμοποιώντας το σώμα μου. Ο τελευταίος επιβάτης που βοήθησα
ήταν ένας Γάλλος και η ανάπηρη σύζυγος του, αυτός έσωσε και την
δική μου ζωή, τραβώντας με με δύναμη όταν επιβιβάστηκε στην
λέμβο’’. Ο 19χρονος εργαζόταν έξι μήνες στη χορευτική ομάδα του
κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia.

One Greek Young men of the
Lower Mainland was awarded
the Certificate of Merit by
the city of Vancouver.
MR. GEORGE MORAITIS
There is a special type of courage that makes it possible for a
person to enter the fray while others stand by and watch. But
it takes even more courage to enter the fray when you are
hopelessly outnumbered.
It’s the type of courage that George Moraitis displayed on
the night of July 16th, 2010, when he saw four men viciously
attacking a single man who they repeatedly knocked to the
ground. Once down, they kicked him and jumped on his
head.
Mr. Moraitis, who was out with friends for a pleasant evening in Gastown, rushed in to break up the fight. He then
followed the four men while noting a detailed description of
them. Once police arrived, he grabbed two of the suspects
and presented them to police. He then ran around the block
to catch up with the other two men so he could confirm their
identities as police took them into custody.
For his selfless courage and quick actions that saved one man
from serious injury and four suspects from escaping, George
Moraitis is awarded the Vancouver Police Board’s highest
award for civilian bravery, theμCertificate of Merit.

4 Γνώμη

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΚΡΙΚΟ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ελληνόφωνη περιοχή της
Σαλεντινής Ελλάδας βρίσκεται
στην Puglia [=Απουλία], νότια
της πόλης Lecce. Kάποτε
εκτεινόταν σε μια περιοχή
μεγαλύτερη από αυτή που
παρουσιάζεται σήμερα, σε μια
έκταση μεταξύ του Otranto (αρχ.
ελλην. Υδρούς) και της Gallipoli (αρχ. ελλην. Καλλίπολις).
Σήμερα, η ελληνόφωνη περιοχή
του Σαλέντο (100 περίπου
τετραγωνικά χλμ.) αποτελείται
από έντεκα δήμους: Calimera,
Carpignano, Castrignano dei
Greci, Corigliano d’Otranto,
Martano, Martignano, Soleto,
Sternatia, Zollino, Carpiggnano
Salentino, Cutrofiano. Τα ίχνη της
προϊστορίας που συναντά κανείς
μπλέκονται με τα βυζαντινά
μνημεία, τον Μεσαίωνα και το
μπαρόκ του Lecce.

2010-IT-KA2-KA2MP).
Στην Ημερίδα έγιναν πολλές
σημαντικές ανακοινώσεις και από
τους εταίρους του προγράμματος
αλλά και από τον ΟΔΕΓ και
καθηγητές
που
διδάσκουν
την ΓΚΡΙΚΟ στην Σαλεντινή
Ελλάδα. Αξιοσημείωτη ήταν
η παρουσία του ελληνικού
συγκροτήματος encardia που
έκλεισε την εκδήλωση με
τραγούδια και μουσική της Κάτω
Ιταλίας.
Την έναρξη της Ημερίδας
έκανε ο κ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ ,
Πρόεδρος του ΟΔΕΓ και του
Ε Λ Λ Η Ν Ο Β Ρ Ε ΤΑ Ν Ι ΚΟΥ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, o οποίος, αφού

Η Μ Ε Ρ Ι ΔΑ
Το Σάββατο απόγευμα, 17
Δεκεμβρίου 2011, στην Αίθουσα
«Τερψιχόρη» του Ξενοδοχείου
‘ΧΙΛΤΟΝ’
στην
Αθήνα,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
η Ημερίδα, με θέμα: “«ΓΚΡΙΚΟ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ»,
Η Ημερίδα διοργανώθηκε
από το Σχολείο Ελληνικών
«Μέγας Αλέξανδρος», τμήμα του
Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό
για την Διάδοση της Ελληνικής
Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Κατά την
διάρκεια της έγινε η παρουσίαση
του προγράμματος «Pos Matome
Griko» το οποίο επινοήθηκε
για να τονώσει το ενδιαφέρον
και την χρήση της ΓΚΡΙΚΟ,
καθιστώντας
εύκολη
και
ενδιαφέρουσα την εκμάθησή της,
μέσω μιας σύγχρονης διδακτικής
μεθοδολογίας, με πρωτοποριακό
διδακτικό υλικό
H ομάδα υλοποίησης
του έργου αποτελείται από
Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς
και Πολιτιστικούς Οργανισμούς,
με μεγάλη πείρα στην ανάπτυξη
παρόμοιων
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, αλλά και σε
διάφορες δραστηριότητες, που
αποβλέπουν στην αξιοποίηση και
την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς των χωρών της
Μεσογείου.
1 ) Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(ΙΤΑΛΙΑ)
2)
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ (ΕΛΛΑΔΑ)
3) ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ)
4)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ)
5 ) Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο
Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΤΑΛΙΑ)
Η ανάπτυξη του σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο,
CD και διαδίκτυο) υλοποιείται
από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά
ιδρύματα
με
μερική
χρηματοδότηση από το Lifelong Learning Programme της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αριθμός
προγράμματος 511495 – LLP-1-

χαιρέτισε και ευχαρίστησε τους
παρισταμένους, είπε τα εξής :
Απαντώντας στο ερώτημα «
Ποιος άραγε ενδιαφέρεται για την
ΓΚΡΙΚΟ ? » όταν κάθε ημέρα
προχωρά μια ομογενοποίηση
των κοινωνικών συμπεριφορών
καθώς και η σταδιακή εξαφάνιση
των μικρών – σε αριθμό
ομιλητών – γλωσσών και η γοργή
επικράτηση κάποιων μεγάλων,
κυρίως της Αγγλικής γλώσσας.
Για να απαντήσει παρακάτω
«Οι πρώτοι που ενδιαφέρονται
για όλα τα παραπάνω βεβαίως
είναι οι γκρεκάνοι και στην
σημερινή εσπερίδα είναι αρκετοί
που θα μιλήσουν.
Εκτός όμως από αυτούς
είμαστε και αρκετοί άλλοι που
ενδιαφερόμαστε
για αυτή την ωραία γλώσσα και
στην Ελλάδα αλλά και στην
Ιταλία και αλλού.
Εγώ είμαι ένας από αυτούς και
ενδιαφέρομαι για την γκρίκο
και τους γκρεκάνους χωρίς να
είμαι γλωσσολόγος ή ιστορικός,
επειδή πιστεύω ότι αυτή η
πολύ όμορφη γλώσσα πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως ένας
ζωντανός Παρθενώνας. Αυτό
που εννοώ είναι ότι η γλώσσα
και οι άνθρωποι που την μιλούν
και η ανάμνηση της ελληνικής
τους καταγωγής, για την οποία
καυχώνται, είναι ένα ζωντανό
μνημείο, η ύπαρξη του οποίου
αξίζει και να αναδειχθεί και να
ενισχυθεί»
Στην συνέχεια ο κ.Καρκανιάς
αναφέρθηκε
στην
Ιστορία
της περιοχής, στους αγώνες
των ντόπιων να κρατήσουν
και
να
προβάλλουν
την
Ελληνικότητά τους, καθώς και
τις δραστηριότητες του ΟΔΕΓ
στον τομέα αυτό, στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται
και
η
παρούσα ημερίδα.
Α’ ΜΕΡΟΣ.: Παρουσίαση του
Προγράμματος «Pos Matome

Griko», Συντονίστρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΒΑΓΙΑ

η

κ

- 1η ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ, Βασιλική
Καβάγια, Διευθύντρια Σχολείου
Ελληνικών
«Μέγας
Αλέξανδρος», Ελληνοβρετανικό
Κολλέγιο, με θέμα:
« Pos Matome Griko : H Ιδέα για
το Πρόγραμμα »
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Pos matome Griko» (Project No 511495-LLP-1-2010IT-KA2-KA2MP),
έχει
ως
βασικό του στόχο την ανάδειξη,
προώθηση, συστηματοποίηση
και μεθοδολογία στη διδασκαλία
της Γκρίκο. Γιατί το Σχολείο
Eλληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»
πέραν της διδασκαλίας της
Eλληνικής σε ξένους, ασχολείται
συστηματικά και με την
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
κυρίως
μέσω
γλωσσικώνεκπαιδευτικών
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Συντονιστής είναι ο Οργανισμός
για τη Διατήρηση και Αξιοποίηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Μεσογείου (Agenzia per il
patrimonio culturale
euromediterraneo), που εδρεύει
στο Λέτσε και Εταίροι το
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (με
το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας
Αλέξανδρος»),
το
Τμήμα
Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου της
Κύπρου, η ΑΛΦΑ (Εκδόσεις
και Πληροφορική), και το
Ινστιτούτο Μεσογειακού Πολιτισμού (Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce),
που εδρεύει και αυτό στο Λέτσε.
- 2η ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ, Isabella Bernardini d’
Arnesano,
Επιστημονική Υπεύθυνος του
Προγράμματος, Πανεπιστήμιο
Σαλέντο, με θέμα
Η Griko στη Νότια Απουλία

Στην περιοχή της Νότιας
Απουλίας υπάρχουν αρχαία
Ελληνικά μνημεία, ευρήματα
και επιγραφές, ήδη από την
Μυκηναϊκή εποχή [18ος αι.και
ε.], καθώς και από την Βυζαντινή
παρουσία, η οποία είναι ιδιαίτερα
έντονη, μια που κράτησε 5 αιώνες.
Οι κάτοικοι είχαν ανέκαθεν
επίγνωση της Ελληνικής τους
καταγωγής, όπως επίσης οι
άλλοι μη – Έλληνες κάτοικοι
άλλων περιοχών και οι ιστορικοί,
οι οποίοι τους αποκαλούσαν
Έλληνες και Ορθοδόξους, για
να τους ξεχωρίζουν από τους
Λατίνους.
Παρ΄όλο που οι διάφορες
Κασσάνδρες προβλέπουν το
τέλος της γκρίκο, υπάρχει έντονη
κινητικότητα και ενδιαφέρον
για την εκμάθηση της γλώσσας.
Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι σήμερα
είναι οι Γκρεκάνοι, οι οποίοι

μιλούν Ελληνικά, αλλά το πολύ
σπουδαίο είναι ότι θέλουν να
διατηρήσουν την Ελληνική
γλώσσα, ότι συνεχίζουν να μιλούν
αυτή την γλώσσα. Και τώρα
βλέπουν ότι υπάρχουν πολλοί
νέοι που έρχονται στα WORKSHOPS που υπάρχουν π.χ. για
το πρόγραμμα, και έρχονται
γιατί θέλουν να μάθουν, γι’αυτό
ζητούν να τους στέλνομε τα νέα
όλων των δραστηριοτήτων του
προγράμματος για να έρχονται
στα μαθήματα. Τους είπαμε ότι
από τον Ιανουάριο θα κάνουμε
τα μαθήματα για το πρόγραμμα
και όλοι μας έδωσαν τα ονόματα
και τα τηλέφωνά τους για να τους
ειδοποιήσουμε. Αυτό το έκαναν
μεγάλοι και μικροί και φαντάζει
με κάτι το πάρα πολύ σημαντικό

Ευρώπης, ώστε να έχει μία
ολοκληρωμένη άποψη ως προς
το τι περιλαμβάνουν τα διάφορα
επίπεδα, καθώς και τους γενικούς
εκπαιδευτικούς στόχους του
κάθε επιπέδου.
4η ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ Μαριάννα
Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος,
Καθηγήτρια …………………
Πανεπιστημίου Κύπρου, με
θέμα :Pos matome Griko: Το
εκπαιδευτικό υλικό. Β΄ Επίπεδο
για ενηλίκους

3η ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ Manuela Pellegrino, Υποψήφια Διδάκτωρ
Ανθρωπολογίας,
Πανεπιστήμιο UCL – University of London, με θέμα :

Pos matome Griko: Το
εκπαιδευτικό υλικό. Α΄ Επίπεδο
για παιδιά
H ίδια κατάγεται από την
περιοχή της Απουλίας και έχει
άμεση γνώση και της γλώσσας,
και των παραλλαγών της από
περιοχή σε περιοχή και του
γενικότερου
περιβάλλοντος
της περιοχής αυτής. Η γκρίκο
είναι μία γλώσσα με προφορική
παράδοση, χωρίς συγκεκριμένους
κανόνες
προφοράς
και
γραμματικής. Η κ.Μ.Ρ. συνέλεξε
το υλικό της διδασκαλίας της
κυρίως από αυθεντικές ομιλίες
φυσικών ομιλητών Πρόκειται
για αυθεντικά κείμενα, τα
οποία
προσάρμοσε,
καθώς
έπρεπε να λάβει υπόψη της ότι
απευθύνονται σε μαθητές των
8 – 12 ετών, και ότι έπρεπε να
παρουσιάζουν το αντίστοιχο
γραμματικό
φαινόμενο
σε
κάθε ενότητα, έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των μαθητών.
Παράλληλα, συμβουλεύτηκε
τα ήδη υπάρχοντα βιβλία και
βασίσθηκε
στα
αναλυτικά
προγράμματα του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας και στο
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για την διδασκαλία

και την εκμάθηση ξένων
γλωσσών του Συμβουλίου της

Η μέθοδος διδασκαλίας
της γκρίκο για τους ενήλικες
απευθύνεται σε κοινό που,
στο μεγαλύτερο μέρος του, είναι
άνθρωποι που έχουν καταγωγή
από την περιοχή όπου μιλιέται
αυτή η διάλεκτος και ήδη
γνωρίζουν μερικά πράγματα γι
αυτήν.
Θέλουν όμως να εξοικειωθούν
περισσότερο με τη χρήση της, να
συστηματοποιήσουν τις γνώσεις
τους και κυρίως να νοιώσουν
ότι έχουν κάποια υποστήριξη
στην εκμάθησή της διαλέκτου,
ότι μπορούν να βασιστούν σε
ένα θεωρητικό εργαλείο που θα
τους επιτρέψει να νοιώσουν πιο
σίγουροι, πιο ασφαλείς όταν θα
χρησιμοποιούν τη γκρίκο.
Μαζί με αυτό το κοινό, δεν
μπορούμε να αποκλείσουμε
την πιθανότητα να έχουμε και
μαθητές που δεν γνωρίζουν
καθόλου τη γκρίκο, θέλουν
όμως να την μάθουν για
λόγους
«πολιτισμικούς»
ή
«συναισθηματικούς» - και που
έχουν να κάνουν με την ιστορία
της διαλέκτου και με την θέση
της στην ιταλική κοινωνία.
Το αναλυτικό πρόγραμμα,
δημιουργήθηκε με βάση τις
ευρωπαϊκές
προδιαγραφές
για τη διδασκαλία ξένων
γλωσσών και η θεματολογία που
συμπεριλαμβάνει έχει στόχο την
κάλυψη πολλών διαφορετικών
περιοχών ενδιαφερόντων. Γενικά,
ο στόχος ήταν να συνδέεται, όσο
γίνεται, το βιβλίο του μαθητή
με την καθημερινότητα, με τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
του.
5ος ΟΜΙΛΗΤΗΣ Giorgio Vincenzo Filieri, Καθηγητής της
Griko, Συνεργάτης του ‘Istituto
di Culture Mediteranee’ [Prov. di
Lecce], για το Πρόγραμμα “Pos
matome Griko”, με θέμα :
Η Διδασκαλία της Γκρίκο
στα σχολεία της περιοχής στο
πλαίσιο του Ιταλικού Κράτους.
Επιχορηγήσεις,
Καθηγητές,
Εκπαιδευτικό υλικό
Η Griko, δηλ. η Ελληνική
γλώσσα
του
Σαλέντο,
(Συνέχεια στη σελίδα 18)

5 Γνώμη

Δικαίωσε την Γερμανία
Η μεγάλη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
το δικαστήριο της Χάγης
για τις αποζημιώσεις
5 Γνώμη

Χάγη, λέκτορας Διεθνούς Δικαίου, Ντανιέλα Μαρούδα εκδήλωσε
την απογοήτευσή της για αυτή την απόφαση, αναφέροντας το το
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έδειξε το πιο συντηρητικό του
πρόσωπο.

Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»

Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Παρασκευή,3 Φεβρουαρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την
παρέλαση!
Αυτό
απεφάνθη
το Διεθνές

Τα ιταλικά δικαστήρια δεν έχουν δικαίωμα να εκδώσουν αποφάσεις σε βάρος της Γερμανίας για
εγκλήματα και διαρπαγή περιουσιακών στοιχείων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
στην Ελλάδα.
Δικαστήριο, εκδικάζοντας
Στη Νέα Υόρκη,
εδώ και πολλές
προσφυγή
του γερμανικού
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
κράτους κατά αποφάσεων
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
ιταλικών
δικαστηρίων,
που
μας Ανεξαρτησίας,
διοργανώνουν
διέτασσαν
κατάσχεση
κρατικής
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με
περιουσίας
της Γερμανίας,
κορυφαία όλων
την παρέλαση επί
προκειμένου
να αποζημιωθούν
τα
της 5ης Λεωφόρου,
στο κέντρο του
Μανχάτταν
θύματα
της σφαγής στο Δίστομο.

είναι να δείξουμε πως ο Ελληνισμός
έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου
να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” Ο Ελληνισμός έχει
μέλλον και θα τους το αποδείξουμε
ενωμένοι».

μας επέτειο.
Η απόφαση αυτή είχε δυσαρεστήσει
χιλιάδες
ομογενείς
που
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
οργανώσεων τους στις ΗΠΑ, να
αναλάβουν εκείνοι τα έξοδα τόσο
στην πρεσβεία της χώρας στην
Ουάσιγκτον όσο και στα κατά

Η Δικαστήριο
τελευταίαμε ψήφους
πανομογενειακή
Το
12-3,
συγκέντρωση
πριν
την παρέλαση
14-1, 14-1 και 14-1 τάχθηκε
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
κατά των αποφάσεων των
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο
ιταλικών
τα οποία,
Σταθάκειοδικαστηρίων
κέντρο της Ομοσπονδίας
συντασσόμενα
προς
την
Ελληνικών Σωματείων απόφαση
Μείζονος
ελληνικού
Πρωτοδικείου, είχαν
Νέας Υόρκης.
αποφανθεί
ότι η αυτή
Γερμανία
Στη εκδήλωση
παρευρέθηκε
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
δεν
εδικαιούτο να επικαλείται
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
ασυλία
και θα έπρεπε
έτσι
να καταβάλει αποζημιώσεις της τάξης των 28 εκατ. ευρώ στους απογόνους
Χρυσανθακόπουλος,
κατοίκων
του Δίστομουοπου οποίος
έπεσαν θύματα της γερμανικής Κατοχής.Oυσιαστικά αναγνώρισε το
χαιρετίζοντας
παρευρισκομένους
δικαίωμα
τηςτους
Γερμανίας
να μη δικάζεται ως κράτος από δικαστήρια άλλων χωρών και επομένως να
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
μην εφαρμόζει τις αποφάσεις
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί
ξένων δικαστηρίων. Κάλεσε
με υπερκομματικό πνεύμα χωρίς
δε την Ιταλία να τερματίσει
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε
την ισχύ των αποφάσεων
συνεχή επαφή με τον απόδημο
των δικαστηρίων της, ενώ
ελληνισμό», είπε στον χαιρετισμό
του. «Βρισκόμαστε στην χειρότερη
ομόφωνα απέρριψε και τις
ιστορική μας στιγμή, βαλλόμαστε
αξιώσεις της Γερμανίας για
από δικά μας λάθη κυρίως, από
δική της αποζημίωση από το
λάθος χειρισμούς στην οικονομία, Οι ομογενειακές οργανώσεις σε τόπους
ιταλικόπροξενεία
Δημόσιο.μας. Το αίτημα
από σπατάλες, αλλά και από παγίδες Νεα Υόρκη και Φλόριντα ανέλαβαν αυτό δεν έγινε τότε αποδεκτό.
που έστησε το διεθνές τοκογλυφικό τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων Φέτος, στην εγκύκλιο που έστειλε
Tις αγωγές ενώπιον των
σύστημα» είπε χαρακτηριστικά.
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου το υπουργείο Εξωτερικών, με
ιταλικών δικαστηρίων είχαν
Στον χαιρετισμό του ο συνπρόεδρος 1821 που διοργανώνουν τα εκεί ημερομηνία
14 Φεβρουαρίου 2011,
καταθέσει οι οικογένειες
της επιτροπής παρελάσεως κ.
θυμάτων των σφαγών
Κρίστοφερ είπε «Αυτή τη στιγμή
που βάλλεται η Ελλάδα, εμείς ως
αμάχων και οι κληρονόμοι
Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί
Ιταλών που είχαν μεταφερθεί
πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας
στα ναζιστικά στρατόπεδα
εαυτό».
συγκέντρωσης,
ανάμεσα στον Σεπτέμβριο 1943 και τον Μάιο 1945, όταν η Ιταλία τελούσε υπό

γερμανική κατοχή και πριν από την προσχώρησή της στις συμμαχικές δυνάμεις. Τα ιταλικά δικαστήρια
Στην πανομογενειακή συνεδρίαση
ενέκριναν
κατασχέσεις
στοιχείων του γερμανικού δημοσίου για την αποζημίωση των
παραβρέθηκαν
και οιπεριουσιακών
Γενικοί
οικογενειών
των
θυμάτων
του
Πρόξενοι της Ελλάδας και της
ναζισμού
Κύπρου. .Στον χαιρετισμό της η
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην

Νέα Υόρκη,
κ. το
Μπαλτά
είπε:
Επίσης
το 2008,
εφετείο
της «Η
Ελλάδα πολεμά.
Οι Έλληνες
δεν το
Φλωρεντίας
επικύρωσε
απόφαση
βάζουν
κάτω.
Πρέπει
την
Κυριακή
ελληνικού δικαστηρίου του
να είμαστε
όλοι
στην 5η Λεωφόρο.
1997,
η οποία
καταδικάζει
το
Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους
γερμανικό κράτος να αποζημιώσει
Ιρλανδούς να μας εντυπωσιάζουν με
τις
218 θυμάτων
της
τηνοικογένειες
δική τους παρέλαση»
κατέληξε.
σφαγής
του
Διστόμου,
στις
10
Με τη σειρά της η Γενική Πρόξενος
Ιουνίου
1944. κ. Κούλα Σοφιανού
της Κύπρου
χαιρετώντας τους παρευρισκομένους

πως «το
μήνυμα της Κυριακής
Ηείπε
νομική
συμπαραστάτης
στη

ελληνικά προξενεία. Η δεινή
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας
είχε αναγκάσει πέρσι το υπουργείο
Εξωτερικών να καταργήσει τις
δεξιώσεις-εκδηλώσεις για την εθνική

προς όλες τις διπλωματικές και
έμμισθες προξενικές αρχές, με θέμα
«Εορτασμός εθνικής επετείου από
(Συνέχεια στη σελίδα 12)

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει, όπως επισημαίνει η ίδια, η
μειοψηφική απόφαση των τριών δικαστών, οι οποίοι έχουν γράψει
τη δική τους εισήγηση για το πως έπρεπε να επικρατήσει το δίκαιο
του ανθρώπου. Σημαντικό είναι επίσης το ότι στην απόφασή του
το Δικαστήριο μιλάει για έκπληξη και απογοήτευση για το πώς
η Γερμανία δεν προβλέπει στη νομοθεσία της, αποζημιώσεις σε
φυσικά πρόσωπα.
Από την άλλη, σύμφωνα με την κ.Μαρούδα, αντιφατική είναι η
ελληνική πρακτική, καθώς από τη μία ο Άρειος Πάγος δικαιώνει
τα θύματα του Διστόμου και αμέσως μετά το Ανώτατο Ειδικό
Δικαστήριο “δίνει” δίκιο στη Γερμανία με βάση την αρχή της
ετεροδικίας.
Είναι σαφές, πάντως, ότι η απόφαση, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα,
αφήνει την επίλυσή τους σε διακρατικές διαπραγματεύσεις, κάτι που
προϋποθέτει την πολιτική βούληση, τόλμη και αποφασιστικότητα
και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις της
Ελλάδας με τη Γερμανία είναι δυσχερείς.
Για το Κυπριακό

MACDONALD REALTY
(1974) ltd
Άκαρπες οι διαπραγματεύσεις
στον ΟΗΕ
28/1/2012

2105 West 38th Avenue, Vancouver,
B.C., V6M 1R8

Καμία πρόοδος δεν
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
TANIA OIKONOMOY
επιτεύχθηκε
και κανένα
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
συγκεκριμένο
αποτέλεσμα
604-264-6633
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
δεν σημειώθηκε στο
Κυπριακό, κατά τη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
διάρκεια του διημέρου
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
τωνΕΜΠΕΙΡΗ
διαπραγματεύσεων,
στο GreenTree του Λονγκ
Tel:
(24 Hours) Fax:πηγή
604-266-3514
΄Αιλαντ,
της604-263-1911
Νέας Υόρκης. Ελληνοκυπριακή
εκτιμά ότι
ο Μπαν Κι μουν δεν θα κηρύξει αδιέξοδο και δεν θα μιλήσει
γιαÔÜíéá
έλλειψη
προόδου. Όπως
σημειώνεται,
θα επισημάνει
ότι ηôçò,
Ç
Ïéêïíüìïõ
åý÷åôáé
óôïõò áîéüôéìïõò
ðåëÜôåò
διαπραγματευτική
διαδικασία
συνεχίζεται,
καλώντας
παράλληλα
óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá
τους δυο ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να
επιδείξουν πολιτική βούληση. Επίσης, πιθανό να σημειώσει ως
“ενθαρρυντική εξέλιξη” την κατάθεση στοιχείων με τις θέσεις
των δυο πλευρών.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο GreenTree, στη μία
ΚΑΛΗ
μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), το ζεύγος
Μπαν Κι-μουν
παρέθεσε δείπνο σε γαλλικό εστιατόριο του Μανχάταν προς τους
δυο ηγέτες και τις συζύγους τους. ΑΝΑΣΤΑΣΗ

6 Γνώμη

60 ml σάλτσα σόγιας
2 κ.σ. μέλι
1½ κ.σ. μείγμα 5 μπαχαρικών
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΕΜΙΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΥΛΙΚΑ
1 συσκευασία Φιλέτο Στήθος
Νωπό Γαλοπούλας Νιτσιάκος
(800-900 γρ.)
30 φέτες καλής ποιότητας
μπέικον
2 κ.σ. ελαιόλαδο
30 γρ. βούτυρο
2 μεγάλα κρεμμύδια
ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
150 γρ. σύγκλινο κομμένο
σε κυβάκια
75 γρ. κουκουνάρι
ξύσμα 2 πορτοκαλιών
100 γρ. γαλέτα χοντροτριμμένη
1/2 ματσάκι μαϊντανός
ψιλοκομμένος
1 ματσάκι φασκόμηλο
ψιλοκομμένο
300 ml λευκό κρασί
500 ml ζωμός κότας
χυμός ενός πορτοκαλιού
1-2 κ.σ κορν φλάουρ, διαλυμένες
σε λίγο νερό
αλάτι
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε τη γέμιση: Σε αντικολλητικό
τηγάνι σοτάρουμε πρώτα το σύγκλινο με το
ελαιόλαδο για 2 λεπτά. Προσθέτουμε το
κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρουμε για
2 λεπτά ακόμη.
• Αποσύρουμε από τη φωτιά και
προσθέτουμε στο μείγμα τα κουκουνάρια,
το ξύσμα από τα πορτοκάλια, τον
μαϊντανό, το φασκόμηλο, τη γαλέτα και
αλατοπιπερώνουμε. Ετοιμάζουμε τη
γαλοπούλα: Τοποθετούμε τη γαλοπούλα
ανάμεσα σε 2 φύλλα πλαστικής μεμβράνης και τη χτυπάμε με
έναν μπάτη για να την απλώσουμε και να τη λεπτύνουμε, μέχρι το
πάχος της να
είναι παντού
5 εκ. Θα
διαμορφωθεί
έτσι ένα
ορθογώνιο
κομμάτι
γαλοπούλας
για να το
γεμίσουμε.
Σημείωση: Αν
δεν έχουμε
ολόκληρο
στήθος,
μπορούμε να τοποθετήσουμε 2 στήθη, το ένα δίπλα στο άλλο, και
να πράξουμε το ίδιο. Απλώνουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου
διαστάσεων 60Χ90 εκ. και το βουτυρώνουμε.
• Απλώνουμε πάνω στο αλουμινόχαρτο τις φέτες μπέικον σε
διαστάσεις περίπου 35Χ45 εκ. και από πάνω τους το φιλέτο
γαλοπούλα.
• Αλατοπιπερώνουμε και απλώνουμε τη γέμιση, τυλίγουμε με το
αλουμινόχαρτο σε σφιχτό ρολό. Το βάζουμε σε ταψί και ψήνουμε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και
10 λεπτά. Σημείωση: Αν έχετε τοποθετήσει θερμόμετρο μέσα στη
γαλοπούλα, όταν δείξει 70°C, τότε είναι έτοιμο.
• Τα τελευταία 15 λεπτά του ψησίματος μπορούμε να ξετυλίξουμε
τη γαλοπούλα από το αλουμινόχαρτο (μην ανησυχείτε, θα κρατήσει
το σχήμα του).
• Το τοποθετούμε σε πιατέλα, το σκεπάζουμε και το ξαναβάζουμε
στον φούρνο, αφού τον σβήσουμε.

ΓΙΟΡΤΙΝΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΥΛΙΚΑ
8 μπούτια κοτόπουλο
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, κομμένα

σε δύο μέρη (τύμπανο και
μπούτι)
100 ml ελαιόλαδο
3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
50 γρ. τζίντζερ τριμμένο
80 ml κρασί Μοσχάτο Λήμνου
20 ml μηλόξιδο

• Φτιάχνουμε τη μαρινάδα, ανακατεύοντας όλα τα υλικά μαζί,
εκτός από το κοτόπουλο.
• Προσθέτουμε το κοτόπουλο
και το μαρινάρουμε για 1
ολόκληρη μέρα.
• Την επομένη, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180°C για 1 ώρα, αλείφοντας με
τη μαρινάδα κάθε 7-8 λεπτά. Με
αυτό τον τρόπο, το κοτόπουλο
θα κάνει πολύ ωραία κρούστα.
ΧΛΙΑΡΗ ΣΑΛΑΤΑ
ΜΕ ΠΑΤΑΤΟΥΛΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ
2 κιλά μικρές πατάτες
3 κ.σ. ξερός κόλιαντρος
σπασμένος
1 φλ. του τσαγιού χυμός
πορτοκαλιού
1 φλ. του τσαγιού Μαυροδάφνη
1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού
150 γρ. κάστανα καθαρισμένα
1 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
150 γρ. κάππαρη
1/2 ματσάκι μαϊντανός
100 γρ. σταφίδες ξανθές
αλάτι, πιπέρι
ΓΙΑ ΤΑ
ΚΡΟΥΤΟΝ
5 φέτες ψωμί μπαγιάτικο
1 σκελίδα σκόρδο λίγο λάδι
θυμάρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Πλένουμε καλά τις πατατούλες
με τη φλούδα τους. Σε βαθύ
τηγάνι ζεσταίνουμε καλά το λάδι
και τις σοτάρουμε λίγες λίγες να
ροδίσουν από όλες τις μεριές.
• Τις αφήνουμε να κρυώσουν και
τις πατάμε με σπάτουλα πάνω
σε ένα ξύλο κοπής να σπάσουν,
χωρίς να λιώσουν.
• Τις απλώνουμε σε μια στρώση
σε λαμαρίνα (ή περισσότερες, αν
δεν χωράνε) και τις ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους
180°C.
• Οταν αρχίσουν να
τσιτσιρίζουν, ρίχνουμε τη
Μαυροδάφνη, τον χυμό
πορτοκαλιού, τον ξερό
κόλιαντρο, αλάτι και πιπέρι.
Ανακατεύουμε και ψήνουμε για
περίπου 20 λεπτά.
• Στο ενδιάμεσο ανακατεύουμε
προσεκτικά μία φορά ακόμη.
Είναι έτοιμες μόλις μαλακώσουν
και πάρουν χρώμα. Τις βγάζουμε
από τον φούρνο και τις
αφήνουμε να σταθούν λίγο.
Ετοιμάζουμε τα κρουτόν: Για
να είναι νόστιμα τα κρουτόν
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
μπαγιάτικο ψωμί ή ψωμί του
τοστ. Βγάζουμε την κόρα γύρω
γύρω και κόβουμε σε χοντρούς
κύβους.
• Ραντίζουμε με λίγο λάδι, αλάτι,
τη σκελίδα σκόρδο τριμμένη και
θυμάρι.
• Ανακατεύουμε και ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους
180°C, μέχρι να ροδίσουν,
ανακατεύοντας ανά διαστήματα
για να μην καούν.
• Ρίχνουμε στις πατάτες
τα υπόλοιπα υλικά και
ανακατεύουμε πάλι. Προσθέτουμε τα κρουτόν και τον
μαϊντανό ψιλοκομμένο.

Τα 8 ακριβότερα φαγητά στον κόσμο!
Τα ακριβότερα πιάτα στον κόσμο δημιουργούνται καθημερινά στα
εστιατόρια όπου προσφέρονται και μάλιστα γίνονται ανάρπαστα. Η
κατανάλωση «χτυπάει κόκκινο» από πιστούς θαμώνες που μπορούν να
διαθέσουν αστρονομικά ποσά για να απολαύσουν μια ομελέτα, ένα κομμάτι
πίτσα, θαλασσινά, ακόμη και φρούτα! Σπάνια υλικά και δυσεύρετες
πρώτες ύλες ανά τον κόσμο δημιουργούν γκουρμέ γεύσεις που είναι το
λιγότερο μια. καλή επένδυση για το στομάχι! Στη λίστα που ακολουθεί θα
δείτε τα πιο ακριβά πιάτα από το «φτηνότερο» στο ακριβότερο.

8. Ομελέτα 1.οοο δολαρίων
Το ξενοδοχείο «Le Parker Meridien Hotel» στη Νέα Υόρκη προσφέρει στο
πρωινό του την ακριβότερη ομελέτα στον κόσμο. Είναι κατασκευασμένη
από βιολογικά αβγά, κομμάτια αστακού και μαύρο χαβιάρι, ενώ
«απαγορεύεται» να αφήσετε έστω και μία πιρουνιά! Πώς αλλιώς άλλωστε,
αφού κάθε μπουκιά της αποτελεί μια. γερή ανάληψη από την τράπεζα!

7. Μπριζόλα Wagyu
Για τους αμετανόητους κρεατοφάγους, η
μπριζόλα αυτή θα σας κοστίσει. λιγουλάκι
παραπάνω! Η ράτσα των βοοειδών Wagyu έχει μια ιδιαιτερότητα: Οι αγελάδες
τρέφονται με μπίρα(!) και δέχονται
υπηρεσίες. μασάζ, με σκοπό το κρέας
τους να είναι περισσότερο τρυφερό και
ζουμερό κατά το ψήσιμο. Επιπλέον, οι
επαγγελματίες των τροφίμων υποστηρίζουν ότι οι μπριζόλες Wagyu είναι
αρκετά λιπαρές, με αποτέλεσμα να διαθέτουν άριστη γεύση και το κρέας
τους να. λιώνει στην κυριολεξία στο στόμα! Προσοχή: Η μερίδα είναι
αυστηρά για ένα μόνο άτομο και κοστίζει 2.800 δολάρια. Οπότε αφήστε
τα κεράσματα για κάποια άλλη φορά!

6. Θαλασσινός «θησαυρός» - Samundari Khazana
Στην Ινδία συνηθίζουν να παρασκευάζουν πολλά
πιάτα «κάρι», που είναι στην ουσία ποικιλίες
βρασμένων θαλασσινών. Το ακριβότερο κάρι του
κόσμου σερβίρεται σε μια μπρασερί στη Βομβάη
και ονομάζεται «Samundari Khazana» ή αλλιώς »
Θαλασσινός Θησαυρός». Περιλαμβάνει χαβιάρι,
σαλιγκάρια της θάλασσας, αστακό και βρώσιμα
κομμάτια χρυσού! Για να το απολαύσετε -και να αισθανθείτε έστω για
λίγο. εκατομμυριούχος- αρκεί να διαθέσετε το ποσό των 3.200 δολαρίων
για μία μερίδα!

5. Pizza Royale 007
Ποιος δεν αγαπά την πίτσα; Είναι σίγουρα ένα από πλέον διάσημα φαγητά
ανά τον κόσμο, σε πολλές παραλλαγές
και γεύσεις. Οι Ιταλοί γείτονές μας, »
γευσιγνώστες» της πίτσας, δημιούργησαν
την περίφμη Pizza Royale 007, η οποία
μπορεί με μια πρώτη ματιά να μοιάζει
με συνηθισμένη πίτσα, αλλά δεν είναι.
Η ζύμη παρασκευάζεται από ένα ειδικό
«οργανικό» φύλλο κρούστας, στην
επιφάνεια του οποίου απλώνεται σάλτσα ντομάτας sunblush. Στη συνέχεια
εμπλουτίζεται με καπνιστό σολομό, ελάφι, αστακό μαριναρισμένο σε
κονιάκ και χαβιάρι εμποτισμένο σε σαμπάνια. Η πίτσα ολοκληρώνεται με
βρώσιμα φύλλα χρυσού 24 Καρατίων, γεγονός που την κατατάσσει στα
ακριβότερα φαγητά στον κόσμο, αφού το μικρό μέγεθος κοστίζει 4.200
δολάρια!

4. Καρπούζι Densuke
Αυτό το εξαιρετικό καρπούζι δεν πουλιέται με
το «κομμάτι» αλλά με τη «φέτα»! Ευδοκιμεί
αποκλειστικά στην Ιαπωνία, και κυρίως στο νησί
Χοκάιντο, και είναι ακριβό λόγω της σπανιότητάς του.
Το βάρος του φτάνει τα 17 κιλά και η ιδιαιτερότητά
του βρίσκεται στη γεύση: Τραγανή και σκληρή σάρκα
αλλά ταυτόχρονα ζουμερή και απίστευτα γλυκιά. Στην
Ιαπωνία αποτελεί ένα από τα ακριβότερα δώρα. σε γάμους ή γενέθλια,
αφού κοστίζει 6.100 δολάρια/τεμάχιο.
3. Πεπόνι Yubari
Έχει τέλειες «αναλογίες» και υπέροχη γεύση.
Δεν είναι ένα συνηθισμένο πεπόνι αλλά ένα.
έργο τέχνης. Απίστευτη γλυκύτητα, ζουμερή
σάρκα και εκπληκτικό πορτοκαλο-κόκκινο
χρώμα. Καλλιεργείται στην περιοχή Yubari (σ.σ.
εξ ου και το όνομα), όπου, όπως πιστεύεται, το
ηφαιστειακό έδαφος είναι «υπεύθυνο» για την
αμίμητη γεύση του. Κι αν νομίζετε ότι αποτελεί
ιδανικό φρούτο για την καλοκαιρινή σας φρουτοσαλάτα, καλύτερα να
το ξανασκεφτείτε αφού κοστίζει 23.000 δολάρια το τεμάχιο! Μήπως να
πάρετε ένα αυτοκίνητο;

2. Χαβιάρι Almas
Η λέξη «Almas» σημαίνει «διαμάντι» και
ταιριάζει απόλυτα με το ακριβότερο χαβιάρι
στον κόσμο. Χώρα προέλευσης είναι το Ιράν,
ενώ το μοναδικό κατάστημα στον κόσμο όπου
πωλείται το χαβιάρι «Almas» είναι το «Caviar
House & Prunier» στο Λονδίνο. Συσκευάζεται
σε ολόχρυσο κουτί 24 Καρατίων, ενώ η
τιμή του κιλού αγγίζει τα 25.000 δολάρια.
Προσοχή: Η διάρκεια ζωής του είναι ένας χρόνος, γι’ αυτό βεβαιωθείτε
-αν ποτέ αγοράσετε ένα ή σας το κάνουν δώρο. γάμου- ότι το έχετε
καταναλώσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί. δεν είναι για
πέταμα!

1. Ιταλική λευκή τρούφα Alba
Αναδίδει ένα άρωμα. χώματος, ριζών δέντρων και
παλαιωμένου τυριού, αλλά παρόλα αυτά είναι το
απόλυτο γαστρονομικό αντικείμενο του πόθου!
Η λευκή ιταλική τρούφα είναι γνωστή για τις
αφροδισιακές της ιδιότητες και την εξαιρετική της
γεύση. Είναι το πιο ακριβό φαγητό στον κόσμο, καθώς
είναι πολύ δύσκολο να καλλιεργηθεί. Καταναλώνεται
αυστηρά ωμή και ποτέ μαγειρεμένη, καθώς χάνει όλη
της τη γεύση κατά το μαγείρεμα, κατά προτίμηση κομμένη σε λεπτές φέτες
πάνω από ζυμαρικά ή ρύζι. Η τιμή του κιλού αγγίζει το αστρονομικό ποσό
των 160.000 δολαρίων, αλλά σκεφτείτε: Με ένα κιλό τρούφα πορείτε να
παρασκευάσετε. πολλές μακαρονάδες! Ή μήπως θα προτιμούσατε. ένα
κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σας;
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HARPER GOVERNMENT HELPS TO KICK
START CANADIAN ENTREPRENEURIAL
BUSINESSES IN PACIFIC REGION
Lower Mainland, British Columbia, February 3, 2012 — The Honourable James Moore, Minister of Canadian Heritage and Official
Languages (Port Moody--Westwood--Port Coquitlam), on behalf
of the Honourable Rona Ambrose, Minister of Public Works and
Government Services and Minister for Status of Women, is pleased
to announce that the Government of Canada has pre-qualified 5 innovations that it may buy and test as part of the second round of the
Canadian Innovation Commercialization Program (CICP). Through
this pilot program, the Government of Canada is helping Canadian
businesses get their innovative products and services from the lab
to the marketplace.
“Our government is focused on creating conditions to promote
jobs and economic growth,” said Minister Ambrose. “That is why
we’re committed to supporting Canadian entrepreneurs who help to
keep the Canadian economy moving.”
“Supporting Canada’s economy is our number one priority, and
today’s announcement is great news for the region,” said Minister
Moore “Our Government is putting its support behind their innovation designed right here and bringing them one step closer in moving their innovations into domestic and international markets.”
As part of the second round of CICP 5 regional innovations have
pre-qualified: Aurora Control Technologies Inc., Decima CI; Ballard Power Systems Inc., Low Cost Multi-fuel Processor / Purifier
For Use With PEM Fuel Cells; Plurilock Security Solutions Inc.,
BioTracker-Advanced Persistent Threat Detector; Reach Technologies Inc., Reach Technologies High-Bandwidth Analog Data
Recorder; SunCentral Inc., The Sunlighting System.
The CICP is a $40-million pilot program launched as part of
the Economic Action Plan. Successful companies may see their
pre-commercial products and services tested within government
operations, and will be given relevant feedback from participating
departments.
CICP demonstrates the Government of Canada’s commitment to
building the jobs and industries of the future by creating the conditions for continued success of industries that are the foundation of
Canada’s prosperity.
In total, 27 innovations from Canadian companies pre-qualified for
funding under the CICP’s first round and 36 innovations under the
second round.
The CICP is managed by PWGSC’s Office of Small and Medium
Enterprises, whose mandate is to improve accessibility to government procurement opportunities for small and medium enterprises.
Launched as part of the Government of Canada’s Budget 2010, the
CICP is a new initiative to promote Canada’s economic growth.

Natural gas fuelling new economic opportunities
VANCOUVER - Feb. 3, 2012 Premier Christy Clark today announced British Columbia’s natural gas strategy will be established on a foundation of four priorities for long-term economic prosperity under the BC Jobs Plan. “We are creating new and
exciting opportunities by diversifying our natural gas sector, strengthening job prospects for British Columbians and opening
the door to new clean energy projects. My government is positioning liquefied natural gas (LNG) as a cornerstone of British
Columbia’s long-term economic success,” said Premier Clark.
The Natural Gas Strategy and a complementary strategy focusing specifically on the development of a brand-new LNG sector,
were released today by Clark at BCIT. Their four priorities commit the province to:
* Greater emphasis on market diversification to increase the value of B.C.’s natural gas.
* Support job creation together with industry, educators and communities.
* Continued strong leadership on clean energy and climate change moving forward.
* A redefinition of the Province’s self-sufficiency policy to ensure B.C. is well-positioned to power expansion.
The Province’s strategy will ultimately support job creation and economic opportunity. Over the next five years, job openings
are expected to increase as a result of growth in the natural gas sector and the emergence of a LNG industry. Development of
LNG is expected to produce approximately $20 billion in new private sector investment. This investment will create 800 new
long-term jobs for British Columbians working in LNG facilities and up to 9,000 more jobs during construction. Indirectly,
growth and a new LNG industry will support thousands of spin-off jobs in the fields of transportation, engineering, construction
and environmental management.
“Today’s announcement is an important milestone in achieving the BC Jobs Plan goal to expand natural gas production and
develop a competitive LNG industry in B.C.,” stated Jock Finlayson, executive vice president of the Business Council of British Columbia. “While the necessary commercial arrangements are still to be finalized, we are encouraged that the government
is moving to establish the enabling conditions to attract major new private sector investment into LNG facilities and infrastructure. As these investments are made, British Columbians will benefit as the province gains access to new markets for our
growing natural gas reserves.”
B.C. leadership on climate change and clean energy production is a fundamental aspect of the Province’s natural gas strategy.
Natural gas is the world’s cleanest burning fossil fuel. By exporting LNG, British Columbia will fight climate change - an international concern - on a global scale.
“B.C.’s natural gas will help with the transition to a low-carbon global economy by displacing Asia’s current reliance on other
carbon- intensive fuels like coal and diesel,” said Premier Clark. “To protect our environment here, we also plan to introduce
more ambitious means of offsetting greenhouse gas emissions, such as carbon capture and storage, while balancing growth.”
British Columbia will be home to the world`s first LNG export facilities that use clean energy. BC LNG Douglas Channel and
Kitimat LNG will access clean energy from the Province’s existing grid. As new infrastructure is built and the industry expands,
future energy needs will be served by local, clean energy, with B.C.’s natural gas used to support energy reliability if required.
Discussions are underway now with LNG proponents to assess power requirements for future projects.
“Again, B.C. is demonstrating climate leadership with the world’s first clean-energy-fuelled liquid natural gas plants,” said
Minister of Environment Terry Lake. “These two LNG plants will provide Asia with a
cleaner alternative for its immediate energy needs as B.C. natural gas displaces more carbon-intensive fuels like coal and diesel.
Our abundant natural gas is a bridging fuel that will contribute to global
reductions in greenhouse gas emissions, as we move into the future of clean, greener energy alternatives.”
Premier Clark underlined that investments in critical infrastructure to power future LNG facilities will be balanced with the
need to keep rates affordable for British Columbians. To do this, proponents will be
required to make capital investments towards new infrastructure needed to power LNG operations.
As well, the Province will amend its existing self-sufficiency policy to better suit today’s economic realities, and to foster
growth opportunities such as LNG development. The new self-sufficiency definition will require BC Hydro to meet customer
demand on an average water year, instead of historically low water levels. This change will ensure BC Hydro customers continue to pay some the lowest prices for electricity in North America, while economic growth under the BC Jobs
Plan spurs greater electricity demand.
Government’s actions are designed to increase the value of B.C.’s natural gas by creating new markets and greater diversification. Development of the Province’s LNG export capacity will enable B.C. to dramatically expand market opportunities. LNG
creates a unique opportunity to create an export market in Asia, where commodity prices for natural gas are approximately four
times higher than they are in North America.
“British Columbia is in a foot race with countries such as Australia, Qatar and the United States who are interested in exporting
LNG, so we are moving quickly,” said Minister of Energy and Mines Rich Coleman. “Our plans are designed to ensure B.C.
accelerates the pace of development so we can secure new contracts and seize investment while such lucrative opportunities are
available.”
In addition to diversifying market exports, the Premier indicated the Province will continue to increase domestic market opportunity by promoting the use of B.C.’s natural gas in transportation fleets such as ferries and heavy duty trucks.
British Columbia’s Natural Gas Strategy: Fuelling B.C.’s Economy for the Next Decade and Beyond, as well as the Province’s
LNG Strategy: A Strategy for B.C.’s Newest Industry, can be found and downloaded at: http://www.gov.bc.ca/ener/natural_gas_strategy.html
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Ξεκίνησε η δεύτερη φάση
του Πρωταθλήματος
της Α1…

ÁèëçôéêÜ
Πέρασε αλώβητος από τη Τούμπα και
βλέπει τίτλο
Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2012
Αλώβητος από τη μάχη της
Τούμπας πέρασε ο Ολυμπιακός
κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ με 2-0
για την 20η αγωνιστική της
Σούπερ Λίγκα. Τα τέρματα των
«ερυθρόλευκων» πέτυχαν οι
Αμπντούν (5’) και Μιραλάς (18’)
ενώ ο ΠΑΟΚ τελείωσε το ματς με
δέκα παίχτες λόγω αποβολής του
Λαζάρ στο 76’.
Με το ξεκίνημα της αναμέτρησης
ο Ολυμπιακός πέτυχε τον απόλυτο
αιφνιδιασμό. Πριν καλά-καλά
συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο
Μιραλάς μπήκε από αριστερά,
έπιασε το δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 5’ το σουτ του Ιμπαγάσα τράνταξε τη συμβολή των δοκαριών
του Κρέσιτς και στην εξέλιξη της φάσης, ο Αμπντούν από πολύ κοντά, μετά από προσωρινή επέμβαση του Μαλεζά,
άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρόλευκους» (0-1). Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει όμως στο 11’ ο Μπόλονι
αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Κατσικά με τον Μπαλάφα. Πριν οι γηπεδούχοι συνέλθουν από το σοκ
του 0-1 και της αναγκαστικής αλλαγής ο Μιραλάς στο 18’ μπήκε χωρίς πίεση στην περιοχή και με άψογο πλασέ έκανε
το 0-2 γέρνοντας τη πλάστιγγα του ματς υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 29΄ο ΠΑΟΚ απείλησε με το σουτ του Πάμπλο
Γκαρσία να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μέγερι. Νέα αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στο 38’
που έμεινε χωρίς κλασικό φορ καθώς ο Ίβιτς πέρασε στη θέση του τραυματία Αθανασιάδη.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν κακό ποιοτικά, με σκληρά μαρκαρίσματα κυρίως από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, που όσο
έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να πετύχουν το γκολ για να ξαναμπούν στο ματς επιδίδονταν σε αντιαθλητικά χτυπήματα.
Ο Λάζαρ στο 76’ είδε την κόκκινη κάρτα καθώς, αφού έκανε σκληρό φάουλ στον Μιραλάς, στη συνέχεια έριξε...
κουτουλιά στον Τζιμπούρ, που του ζήτησε το λόγο. Η πιο μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο 45λεπτο χάθηκε για τον
Ολυμπιακό στο 87’, με τον Μοντέστο να βρίσκεται απέναντι από τον Κρέσιτς και να σουτάρει πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι.
Κίτρινες: Σταφυλλίδης, Γκαρσία, Φωτάκης - Αμπντούν, Ιμπαγάσα, Τζιμπούρ
Κόκκινες:76΄Λάζαρ
Διαιτητής: Γιάχος (Χίου)
ΠΑΟΚ (Λάσλο Μπόλονι): Κρέσιτς, Σταφυλίδης, Λίνο, Κατσικάς (11΄ Μπαλάφας), Μαλεζάς, Πάμπλο Γκαρσία,
Λάζαρ, Φωτάκης, Σαλπιγγίδης, Γεωργιάδης (80΄ Ρομπέρ), Αθανασιάδης (38΄ Ιβιτς).
Ολυμπιακός (Ερνέστο Βαλβέρδε): Μέγιερι, Μοδέστο, Μαρκάνο, Παπαδόπουλος, Μέλμπεργκ, Ορμπάιθ, Μανιάτης,
Ιμπαγάσα (62΄ Τοροσίδης), Αμπντούν (88΄ Χολέμπας), Μιραλάς (77΄ Καζίμ Ρίτσαρντς), Τζιμπούρ.

Πατατράκ στην Λιβαδειά για ΠΑΟ!
Γράφει: Δημήτρης Μιχάλης 04/02/2012
Ο Παναθηναϊκός έμεινε άσφαιρος για πρώτη φορά
φέτος, δέχθηκε γκολ μετά από 6 ματς και ηττήθηκε
1-0 από τον Λεβαδειακό στην Βοιωτία με γκολ της
χρυσής αλλαγής του Γιώργου Παράσχου, Πασχάλη
Μελισσά στο 83’.

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-0
No Leto, no party...
Οπως και στο Αγρίνιο, την προηγούμενη φορά που γκέλαρε το Τριφύλλι, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν
αγωνίστηκε, αλλά τουλάχιστον τότε, οι πράσινοι έσωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος. Τούτη
τη φορά, απόντος του Αργεντίνου, πρώτου σκόρερ της ομάδας, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε δίχτυα,
για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα, ταυτόχρονα δέχθηκε γκολ για πρώτη φορά μετά από 6
αγωνιστικές και μοιραία γνώρισε την ήττα από τον Λεβαδειακό με γκολ του Πασχάλη Μελισσά, που
αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή
για τον Γιώργο Παράσχο. Οι
πράσινοι παρέμειναν στο +5
από τον Ολυμπιακό που αύριο
παίζει στην Τούμπα κόντρα
στον ΠΑΟΚ.
Πως παρατάχθηκαν οι ομάδες
Στο δίλημμα που είχε πριν τον
αγώνα, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα,
επέλεξε τον Βιτόλο στην
ενδεκάδα αφήνοντας στον
πάγκο τον Μπιέρσμιρ. Ετσι,
ο Κατσουράνης έπαιξε δίπλα
στον Σαριέγκι στο κέντρο
της άμυνας με τον Ισπανό να
είναι δίδυμο στα αμυντικά χαφ
με τον Σιμάο. Οι Βύντρα και
Σπυρόπουλος ήταν στα δύο
άκρα, ο Καρνέζης στην εστία
και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι
οι Ζεκά, Κουίνσι, Κλέιτον πίσω
από τον Τοτσέ σε σύστημα
4-2-3-1. Στην αντίπερα όχθη,
ο Γιώργος Παράσχος παρέταξε
τον Λεβαδειακό με διπλή ζώνη
άμυνας, πολυπρόσωπο κέντρο
και μοναδικό παίκτη πάνω
από την σέντρα τον δραστήριο
Ναπολεόνι.

Η δεύτερη φάση του Ελληνικού
Πρωταθλήματος ξεκίνησε και τη θέση
των πρωτοπόρων τη μοιράζονται
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με 27
βαθμούς. Οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές
ομάδες μπορεί να’ χουν από μία ήττα
τη φετινή χρονιά, παρόλα αυτά έχουν
δυσκολευτεί αρκετές φορές να κερδίσουν
μικρότερες ομάδες, που παλεύουν για να
μείνουν στην κατηγορία. Αυτό μας δείχνει ακόμα μια φορά πως η
οικονομική κρίση έχει επηρεάσει άμεσα τις ομάδες, άλλες λιγότερο
και άλλες περισσότερο. Τρίτος στην βαθμολογία είναι ο Κολοσσός
Ρόδου με 25
βαθμούς.
Στην
τέταρτη
θέση
βρίσκεται
ο
Πανιώνιος, με ένα
βαθμό λιγότερο.
Ο ΑΓΟ Ρεθύμνου
είναι
πέμπτος.
Περιστέρι,
Καβάλα, ΠΑΟΚ
έχουν από 20
βαθμούς. Ο ΚΑΟ
Δράμας και ο
Άρης βρίσκονται
ένα βαθμό πίσω.
Ο Ηλυσιακός είναι ενδέκατος, με 18. Στη ζώνη του υποβιβασμού
είναι ο Ίκαρος Καλλιθέας και το Μαρούσι. Ο ΑΓΟΡ και το Μαρούσι
πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
… και η φάση
των Top-16!
Ο Πρωταθλητής
Ευρώπης,
Παναθηναϊκός,
αν και ξεκίνησε
με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο
τις εμφανίσεις
του στο Top-16
της Euroleague,
κερδίζοντας
εκτός
έδρας
την Αρμάνι Μιλάνο του Αντώνη Φώτση, του Drew Nicholas και του
Γιάννη Μπορούση, με σκορ 57-78, δεν συνέχισε το ίδιο καλά. Στο
δεύτερο αγώνα της ίδιας φάσης, οι «πράσινοι» παραδόθηκαν λόγο
της κακής άμυνάς τους μέσα στο ΟΑΚΑ, στην Unics που επικράτησε
με 83-89.
Η δεύτερη ελληνική ομάδα που συμμετέχει στη φάση των Top-16,
ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την ισχυρή CSKA Μόσχας
του Milos Teodosic, με σκορ 78-86. Στην Τουρκία ταξίδεψαν οι
«ερυθρόλευκοι» για τον δεύτερο αγώνα εναντίον της Galatasaray.
Εκεί το παιχνίδι πήγε στην παράταση, με ένα εκπληκτικό τρίποντο
του 22χρονου Κώστα Σλούκα, από τα 20 μέτρα! Αυτό όμως δεν ήταν
αρκετό για να τους χαρίσει την νίκη και τελικά οι «Πειραιώτες»
έχασαν στις λεπτομέρειες με 78-77.
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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Η AVCORP ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΜΕΡΗ (parts)
ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Εξήντα πέντε καναδικές εταιρείες είναι στο μερίδιο των $383 Billion
U.S.A joint strike Fighter Program, με την απόφαση του Καναδά
να αγοράσει 65 αεροπλάνα που κατασκευάζει η εταιρεία Lockheed
Martin’s Ford Worth, για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
Η εταιρεία που είναι στο Δέλτα Αvcorp, είναι ιδική για κατασκευή
μερών (parts) των Εμπορικών και στρατιωτικών αεροπλάνων. Και
έχει κάνει συμφωνία για 10 με 15 χρόνια με την εταιρεία Lockheed
Martin να παραδώσει από 230 έως 340 εξωτερικά πτερύγια και θα
σταλούν στο εργοστάσιο του Τέξας για να τοποθετηθούν στο ειδικό
αεροπλάνο του U.S. Navy F-35 Lightning II.
‘Άλλη μία καναδική εταιρεία που βρίσκεται στο Aldergrove Advance intergration Technology (AIT) σύμφωνα με μια έρευνα του
2009, έφερε στην Επαρχιακή Κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας
$3,7 Billion σε ένα χρόνο.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει
η σύλληψη ενός Ιρανού
στην Πατρα.
25/1/2012
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει
την σύλληψη ενός Ιρανού
πριν από μερικές ημέρες
στο λιμάνι της Πάτρας,
λίγο πριν αυτός επιβιβαστεί
σε πλοίο της γραμμής με
προορισμό την Ιταλία. Ο
αλλοδαπός, είχε φθάσει
στην αχαϊκή πρωτεύουσα
με
πολυτελέστατη
λιμουζίνα
την
οποία
οδηγούσε υπάλληλος ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε στην Αθήνα για
αρκετές ημέρες.
Οι λιμενικοί κατά τον έλεγχο των εγγράφων του (διαβατήριο κλπ)
υποψιάστηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά και μετά από προσπάθειες
ανακάλυψαν πως τόσο το τούρκικο του διαβατήριο όσο και τα έγγραφα που
τον εμφάνιζαν ως κάτοικο Γερμανίας ήσαν παραποιημένα! Συγκεκριμένα
είχαν μεν γνήσιες σφραγίδες υπήρχε όμως αλλαγμένη φωτογραφία.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και διατάχτηκε η κράτηση του
μυστηριώδους επισκέπτη ενώ επάνω του βρέθηκαν περίπου 370.000
ευρώ.Δεν αποκλείεται μάλιστα (όπως λένε κάποιοι) να έχει και “ουρά”
η συγκεκριμένη ιστορία, η οποία δεν αποκλείεται να φθάνει... μέχρι τα
επίπεδα της μυστικής διπλωματίας! Τελικά ο Ιρανός δεν κατάφερε να
περάσει στην Ιταλία, το “αλλοδαπών” του χορήγησε το νόμιμο έγγραφο
παραμονής για ένα μήνα στη χώρα, και τον άφησε ελεύθερο! Η πρεσβεία
του Ιράν στην Αθήνα έχει ενημερωθεί για το συμβάν από τις αρμόδιες
αρχές.

Επίθεση στο σπίτι του Προέδρου της Δημοκρατίας

Επίθεση με ξύλα και πέτρες στην οικία του Προέδρου της
Δημοκρατίας πραγματοποίησε ομάδα 30 ατόμων (φωτογραφία
αρχείου)
Επίθεση με ξύλα και πέτρες στην οικία του Προέδρου της Δημοκρατίας
Κάρολου Παπούλια, επί της οδού Ασκληπιού, πραγματοποίησε στις
οκτώ το βράδυ, ομάδα περίπου τριάντα ατόμων. Προκλήθηκαν ζημιές
στην είσοδο αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα έξω από το σπίτι του
Προέδρου. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και οι αστυνομικές αρχές
διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους

CANADAS 17th CC-130J is Complete
MARIETTA Ga., January 26, 2012. The 17th of 17 CC-130Js
built for Royal Canadian Air Force (RCAF) completed final
painting that week. Following acceptance flights the aircraft is
scheduled to deliver in early May. The aircraft is shown being
piped from the paint hangar by Major Allan MacKenzie, the
RCAF Detachment Commander at Lockheed Martin in Marietta.
Canadas new CC-130Js have already been deployed to support a
wide range of missions and the completed fleet will give Canada
extensive mission flexibility for decades to come.

Ανέκδοτα
Μπαίνει ένας άνδρας σε ένα
μαγαζί με ηλεκτρικά και λέει
στην πωλήτρια:
- Θα ήθελα ένα δώρο για την
πεθερά μου.
- Έχουμε ηλεκτρική σκούπα,
ηλεκτρικό σίδερο και ηλεκτρική
κουζίνα. Τι προτιμάτε;
- Ηλεκτρική καρέκλα έχετε;
***
Συζητούσε ένας Γερμανός με
έναν Έλληνα:
- Εμείς στην Γερμανία είμαστε
σχεδόν όλοι δωρητές σώματος,
μετά τον θάνατο μας δωρίζουμε
τα όργανα του σώματος μας.
- Σιγά, λέει ο Έλληνας, τι μου
είπες... Εμείς είμαστε δωρητές
οργάνων εν ζωή!
- Μα αυτό δεν είναι δυνατόν,
λέει ο Γερμανός.
- Θα σου το αποδείξω, λέει ο
Έλληνας.
-Μήτσο, δώσε μου 500 ευρώ!
Μήτσος:
- Πάρε τα @ρ...δι@ μου!
***
Σε γκάλοπ που έγινε για το “τι
κάνουν οι Έλληνες άντρες μετά
από μια ερωτική πράξη” έλαβαν
τα παρακάτω ποσοστά:
Το 20% ανάβει τσιγάρο.
Το 10% γυρίζει πλευρό.
Και το 70% γυρίζει
σπίτι.....................
***
Κάθεται μια αλογόμυγα στην
πλάτη ενός λυκόσκυλου
Ρωτάει απορημένη η αλογόμυγα
-Τι είσαι εσύ;
απαντάει εκείνος
-Λυκόσκυλο , ο πατέρας μου
ήταν λύκος και η μητέρα μου
σκύλος.
... -Εσύ , τι είσαι; ρωτάει το
λυκόσκυλο.
-Αλογόμυγα.
-Α καλά , οι δικοί σου το
παρακάνανε.....
***
Ένας παππούς 90 χρονών πάει
στο γιατρό...
- Είμαι παντρεμένος με μια
25χρονη και είναι και έγκυος.
Μου ετοιμάζει παιδί...
Ο γιατρός
- Να σας πω μια ιστορία..
Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός,
..ο οποίος αντί να πάρει το
όπλο του, πήρε κατά λάθος
την ομπρέλα. περπατούσε στο
δάσος οταν ξαφνικά βλέπει μια
άγρια αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν
την ομπρέλα του και κάνει να
πυροβολήσει, και τσαφ, να σου
η αρκούδα .. πέφτει κάτω νεκρή.
- Αποκλείεται, κάποιος άλλος θα
την πυροβόλησε..!!!
- Αααααα γεια σου !!!
***
Κάνει ένα αντρόγυνο έρωτα
όταν ανοίγει την πόρτα ο μικρός
τους γιος και τους λέει:
- Τι κάνετε εκεί;
- Βάζω βενζίνη στην μαμά σου,
απαντάει ο μπαμπάς.
- Πώ πω μπαμπά, η μαμά πρέπει
να καίει πολύ, γιατί το πρωί της
έβαζε και ο θείος...
***
Λέει η πρώτη ξανθιά στην

δεύτερη:
-Εγώ θα πάω στο φεγγάρι..”
Λέει η δεύτερη:
-Και εγώ θα πάω στον ήλιο..”
Λέει η πρώτη:
... -”Helloo, ο ήλιος καίει.”
Και απαντάει η δεύτερη:
- “Helloo, ΘΑ ΠΑΩ ΒΡΑΔΥ!!!
***
Ζευγάρι κάνει έρωτα σε αμάξι.
. . Εκείνος δε βολεύεται και της
λέει:
- Κάνε λίγο αριστερά, κάνε λίγο
δεξιά. . . Έλα πιο κάτω. . .....
Εκείνη εκνευρισμένη του λέει:
- Να σου πω; Να με
γα%CE%B3@... θέλεις ή να
με παρκάρεις?
***
Ένας άντρας παίρνει το
παρακάτω τηλεγράφημα:
Πεθερά νεκρή. Παρακαλώ
ενημερώστε αν θέλετε ταφή,
αποτέφρωση ή ταρίχευση.’
Οπότε εκείνος στέλνει την
απάντηση:
Ας μην το ρισκάρουμε. Και τα
τρία παρακαλώ.’
***
Ρώτα ο μικρός:
- γιατί μπαμπά, οι πετεινοί
λαλούν τόσο πρωί;
- γιατί είναι η μόνη στιγμή που
μπορούν να μιλήσουν.
Υστερα ξυπνάνε οι κότες...
***
Μία γυναίκα ήταν στη reception του ξενοδοχείου της και
περίμενε να πάρει το κλειδί της.
Καθώς περίμενε έρχεται δίπλα
της ένας τύπος και κατά λάθος
την χτυπά με τον αγκώνα του
στο στήθος.
Μες την ντροπή του
προσπαθούσε να βρει μια καλή
δικαιολογία.
Της λέει λοιπόν: “Αν η καρδιά
σας είναι τόσο μαλακή όσο
το στήθος σας...ελπίζω να με
συγχωρέσετε”
Και απαντάει αυτή: “Αν το πουλί
σας είναι τόσο σκληρό όσο
ο αγκώνας σας...θα είμαι στο
δωμάτιο 202”!!!
***
Ο παππούς μου έλεγε στον
πατέρα μου.....
“Ε, ρε κατοχή που σας
χρειάζεται...”
Ο πατέρας μου έλεγε σε μένα.....
“Ε,ρε Χούντα που σας
χρειάζεται.....”
Εγώ πια... θα λέω στο παιδί
μου....
“Ε, ρε ΠΑΣΟΚ που σας
χρειάζεται!!!!!!!!!!!
***
Ο ανθρωπάκος κοιμάται
εξαντλημένος από την
καθημερινή δουλειά (ελέω
Γιώργου και ΔΝΤ).
Ξαφνικά τον ξυπνάει ένας
θόρυβος. Ανάβει το φως και
βλέπει έναν διαρρήκτη.
-Τι κάνεις εσύ εδώ; ρωτάει.
-Ψάχνω για λεφτά, απαντάει ο
διαρρήκτης.
-Περίμενε να ντυθώ, απαντάει
ο ανθρωπάκος, για να ψάξουμε
μαζί!
***
Ποια είναι η διαφορά ενός
εργαζόμενου από μία πίτσα;
Η πίτσα μπορεί να θρέψει
οικογένεια.

***
Μπαίνει μια μέρα ένας Άνεργος
μέσα σε ένα μαγαζί και ρωτάει
τον ιδιοκτήτη αν υπάρχει
δουλειά.
- Βεβαίως και υπάρχει μια θέση.
Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να
έρχεσαι τρεις μέρες και να είσαι
εδώ δύο.. ώρες.
Ο μισθός σου θα είναι 2500
ευρώ τον μήνα, με εταιρικό
αυτοκίνητο, κινητό και μία
ξανθιά μοντέλο γραμματέα.
-Πλάκα μου κάνεις?
-Εσύ άρχισες!
***
Δύο άντρες συζητούν μετά την
Πρωτοχρονιά τι δώρο πήραν
στις γυναίκες τους
για το νέο ετος. Ο πρώτος, ο πιο
ευκατάστατος, λέει:
- Εγώ της γυναίκας μου της
πήρα δυο αμάξια,BMW.Mercedes
- Καλά, του λεει ο αλλος,τι να
τα κανει και τα δύο τα αμάξια;
- Αν δεν της αρεσει η BMW,
να έχει τη Mercedes. Εσύ, της
γυναίκας σου, τί της πήρες;
- Κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω
τόσα λεφτά, μα κάτι της πήρα
κι εγώ.
- Τι; λέει όλο περιέργεια ο
πλούσιος.
- Ένα ζευγάρι παντόφλες κι
έναν δονητή.
- Καλά, του λέει ο άλλος, τι
σχέση έχουν οι παντόφλες με
τον δονητή;
- Αν δεν της αρέσουν οι
παντόφλες, να πάει να γ…..εί
O Καρχαρίας
Ένας άνθρωπος με την παρέα
του κολυμπούσε στην θάλασσα,
όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας
καρχαρίας.
Όλοι πετάγονται στην ξηρά
πανικόβλητοι, εκτός από έναν
κολυμβητή που δεν κατάλαβε τί
γινόταν.
Ο κόσμος βλέπει τον καρχαρία
να τον πλησιάζει και να του λέει
κάτι...
Ο κολυμβητής του απαντά.
Ο καρχαρίας του ξανακυλά.
Ο κολυμβητής ξαναπαντά...
Ο καρχαρίας του λέει πάλι
κάτι...
Απαντά πάλι ο κολυμβητής και
ο καρχαρίας φεύγει.
Βγαίνει ο κολυμβητής έξω και
τον ρωτάνε οι φίλοι του.
- Τι έγινε, ρε φίλε; Είδαμε
τον καρχαρία που σου μίλαγε
και μετά έφυγε χωρίς να σε
πειράξει. Τι συνέβη;
- Να, την πρώτη φορά με
ρώτησε τι ψήφισα το 1984 και
του είπα ΠΑΣΟΚ.
- Και την δεύτερη;
- Τι ψήφισα το 1988, και του
είπα πάλι ΠΑΣΟΚ.
- Και την τρίτη που
εξαφανίστηκε;
- Τι ψήφισα το 1992. Και του
είπα πάλι ΠΑΣΟΚ και τότε τα
πήρε στο κρανίο και μου είπε:
“Εσύ φίλε μου δεν τρώγεσαι με
τίποτα”......
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AHEPA, Supreme President’s
Historic Visit to Vancouver
Canada.
Vancouver, Friday, 13th of January 2012.
Supreme President John Grossomanides along with the Grand Secretary of
the Daughters of Penelope Helene Panagakos and Supreme Treasurer Andrew
Zachariades, endure the Winters Snowstorms and Flight cancelations to make
a Historic Visit to the North Western District of AHEPA, The Golden West
District # 26 at Vancouver British Columbia Canada.
It has been awhile Since a Supreme Delegation such as this one visited Vancouver and the Brothers and Sisters of the AHEPA and DOP came out and
anxiously waited for the delate arrival of The President.
Paul Michael The District Governor, along with AHEPA Past President of
Canada Jim Bonnis and Past DOP President Bernadette Falias welcome and
Introduced our esteem guests to the Members at a Wine and Cheese gathering
at the Hellenic Community Center.
Supreme President Dr. Grossomanides addressed the Members by expressing his pleaser of all of them being able to be here in Vancouver even in a
short visit. He honored all the Past Presidents with commemorative Ahepa
Journal Notebooks and he Presented the Victoria B.C. CJ016 Chapter with
a Certificate of Commendation in recognition of 70 Years of service to the
Order of AHEPA.
On behalf of all the AHEPA and DOP Officers and Members I would like to
express our pleasure and appreciation of having this rare chance to welcome
the Supreme Delegation to our Fare City and thank you all for the special effort to be here.
Paul Michael Dist Gov. # 26
pmichael@shaw.ca
Photos by Kostas Karatsikis
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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
ΜΟΣΧΑ :120.000 διαδήλωσαν κατά του Πούτιν παρά τους -19
βαθμούς
Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο,
περίπου 120.000 άνθρωποι φέρεται
να διαδήλωσαν σήμερα στην
Μόσχα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν,
ενώ ταυτόχρονα κατέβηκαν στους
δρόμους της πρωτεύουσας και
90.000 υποστηρικτές του ρώσου

πρωθυπουργού.
Η
αστυνομία
ωστόσο κατεβάζει τον αριθμό των
αντιφρονούντων στις 23.000.
120.000 διαδήλωσαν κατά του
Πούτιν παρά τους -19 βαθμούς
Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες,
που έφταναν ακόμη και -19

βαθμούς Κελσίου, οι διαδηλωτές
δεν πτοήθηκαν και κατέβηκαν
στους δρόμους της Μόσχας, οι
μεν για να διαδηλώσουν κατά του
Πούτιν, οι δε για να εκφράσουν την
συμπαράστασή τους.
Οι διοργανωτές ανεβάζουν τον
αριθμό των αντιφρονούντων
στις 120.000, ενώ σύμφωνα με
την αστυνομία το πλήθος δεν

ξεπερνούσε τις
23.000. Επίσης η
αστυνομία έκανε
λόγο για ταυτόχρονη
συγκέντρωση 90.000
οπαδών του Πούτιν,
ενώ σύμφωνα με
άλλες αναφορές
ο αριθμός ήταν
πολύ χαμηλότερος,
χωρίς ωστόσο να
προσδιορίζεται.
Οι διαδηλώσεις
θεωρούνται «δείκτης» για το κατά πόσο συνεχίζει να διατηρεί την δυναμική
του το κίνημα κατά του Πούτιν.

From VANCOUVER Seat Sales Από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαϊου $ 589.00 +Ταχ Από 7 Μαϊου μέχρι 18 Ιουνίου $ 689.00 +Ταχ και
To GREECE
από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου $ 879.00 +Ταχ. Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
Las Palmas Beach 3 ½ star
Feb. 25 departure
One Week all inclusive holiday
CAD 688 plus 334 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
Crown Paradise Club 4 star
Jan. 25 departure
One week all inclusive holiday
CAD 877 plus 334 in taxes

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure

Allegro Playacar 4 star
February 26 departure
One week all inclusive holiday
CAD 997 plus 334 in taxes

MEXICO
Riviera Maya

Vancouver Departure

Occidental Grand Xcaret 4 ½ star
Februay 26 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1118 plus 334 in taxes

CUBA
Vardero

Vancouver Departure

JAMAICA

Montego Bay
Vancouver Departure

Playa de Oro 4 star
February 26 departure
One week all inclusive holiday
CAD 925 plus 136 in taxes

Sunset Beach Resort and Spa 4 star
February 27 departure
One week all inclusive holiday

CUBA

JAMAICA

Barcelo Solymar 4 star
February 26 departure
One week all inclusive holiday
CAD 925 plus 286 in taxes

Sunset Jamaica Grande 4 star
February 27 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1449 plus 134 in taxes

Varadero
Vancouver Departure

CAD 1399 plus 134 in taxes

Ocho Rios
Vancouver Departure
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ
FOR SALE IN GREECE RODOS ISLAND

3όροφη μονοκατοικία 150 τμ. με το υπόγειο, σε οικόπεδο 2.100 τμ.
Στον α όροφο έχει 2 υπνοδωμάτια και μπάνιο, στο ισόγειο σαλόνι,
τραπεζαρία, κουζίνα και wc., στο υπόγειο έχει 2 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, μπάνιο, και αποθήκη. Έχει θέρμανση και ηλιακό
θερμοσίφωνο.
Αρχική τιμή πώλησης 400.000,00 Ευρώ. Τηλέφωνο: 30-2241034344

Η παραπάνω 3όροφος οικία βρίσκεται
σε απόσταση διακόσια μέτρα από
την ονομαστή παραλία “Φαληράκι”
της Ρόδου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE
Πωλείται ημιτελές
“Log House” στο χωριό
Αρχίπολη της Ρόδου
χτισμένο σε οικόπεδο
3-1/2 στρεμμάτων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνείστε Ελλάδα
στο 22413-00946, στο
κινητό:6955094503
και ζητείστε τον Νίκο
Καραμανώλη και
Καναδά στο:
604-435-4580

13 Γνώμη
13 Γνώμη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ «Κήδεψαν» την Ελλάδα και έκαψαν την Eλληνική
ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ ΚΑΝΑΔΑ Δεν είχε αλυσίδες, «αξιοποίησε» τη γυναίκα του!
Αθάνατο ελληνικό -αντρικό- μυαλό…
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΩMEGA
TRAVEL
στα Σκόπια
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ
ΤΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ σημαία
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ME
THN ΕΤΑΙΡΕΙΑ CARLSON
Το σκηνικό έγινε πριν λίγες ημέρες. Καθαρή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης
Αντώνης Ανακέφαλος
Τορόντο, 22 Μαρτίου 201
κακοκαιρίας, κάπου στην Εθνική οδό κοντά στην Λαμία. Είχε χιονοθύελλα. Το
WAGOLIT TRAVEL (CWT) KAI
οδόστρωμα επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να κινούνται με αλυσίδες. Ο δρόμος
Η “κηδεία της Ελλάδας”,
Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαι την ανάγκη να
γλιστρούσε.
τελέστηκε κατά τη διάρκεια
AΠΟΚΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε δεν είχε αλυσίδες. Ε, και; Βρήκε
μοιρασθώ μαζί σας τα πιοΝΕΟΥ
ειλικρινή αισθήματα
εθνικής υπερηφάνειας. του φετινού καρναβαλιού στην
αμέσως τη λύση. Τί
Την 25η Μαρτίου αποτίνουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του 1821,
που με
την φιλοπατρία,
κωμόπολη
Βέβτσανι
των Σκοπίων.
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;
CARLSON
WAGONLIT
ΩMEGA
γενναιότητα και αυτοθυσία τους, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τον
τουρκικό ζυγό
και των
Η προκλητική
«έμπνευση»
Κάτι που τον έκανε...
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.διοργανωτών περιελάμβανε
μοναδικό!
TRAVEL
Έντυσε καλά τη γυναίκα
κάψιμο της ελληνικής σημαίας και
κηδειόχαρτο
στο οποίο
χώρα μας
Η
σήμερα μας
αντιμετωπίζει
προβλήματα
και για ακόμη
μία ηφορά
ΤοΕλλάδα
ταξιδιωτικό
γραφείοσοβαρά
Ωmegaδημοσιοοικονομικά
Travel βρίσκεται
αναφερόταν
ως
«Γιουνανιστάν
και
καλούμαστε να εορτάσουμε την εθνική επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών διεθνών εξελίξεων και
στην
ιδιαίτερα
ευχάριστη
θέση
να
σάς
ανακοινώσει
την
πρώην
τουρκική
επαρχία»,(πρόκειται
δραματικών γεωπολιτικών και άλλων μεταβολών.
για πρωτοχρονιάτικο έθιμο με το
πρόσφατη συνεργασία με την εταιρία Carlson Wagonlit
Ιουλιανό Ημερολόγιο).

του, της έβαλε κασκόλ
γύρω από το κεφάλι, της
κούμπωσε το μπουφάν
και την έβαλε να κάτσει
το καπό του αυτοκινήτου,
ώστε να πατάνε καλά οι
ρόδες του αυτοκινήτου.
Η διαδρομή κράτησε
περίπου στα 7 χιλιόμετρα,
όσο ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Η ιστορία μοιάζει με… ανέκδοτο, αλλά
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…

Για τον(CWT).
λόγο αυτόν,
ας μην
επιτρέψουμε
σε κανέναν
να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας
Travel
Πέρα
από
τις πρόσθετες
εξοικονομήσεις
αφήσουμεμε
τοτις
δίδαγμα
του 1821 να
ενδυναμώνει
τηνμπορείτε
πατριωτική συνείδηση
καικαρναβαλικής
να αποτελεί οδηγό
σχετικές
ταξιδιωτικές
σας
ανάγκες θα
Στη όλων
διάρκεια
και
καλό
σύμβουλο
στον
λαό
μας.
παρέλασης
με
που
διοργανώνεται
από δω και μπρος από το γραφείο μας να εξαργυρώνετε
στην εν λόγω κωμόπολη κάθε
όλους
τουςτου
“πόντους”
VISA
REWARDS
που
χρόνο στις αξιοπρέπεια
13 και 14 Ιανουαρίου
Το μήνυμα
1821 στονRBC
21ο αιώνα
παραμένει
το ίδιο «Ελευθερία,
δημοκρατία,
και
έχετε
κερδίσει
με
την
πιστωτική
σας
κάρτα,
για
την
(δηλαδή
την
πρωτοχρονιά για όσους
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
ακολουθούν
το Ιουλιανό
Εύχομαι ολόψυχα
στον απανταχού
Ελληνισμό
της γης, υγεία, ευτυχία και
κάθε προσωπική
καιΗμερολόγιο) παρουσιάστηκε ένα φέρετρο, τυλιγμένο με τη σημαία της Ελλάδας και ένα
κράτηση
ξενοδοχείων,
ενοικιάσεις
αυτοκινήτων,
κηδειόχαρτο
στο
οποίο
αναφερόταν μεταξύ άλλων:
επαγγελματικήοργανωμένες
επιτυχία.
κρουαζιέρες,
εκδρομές και για την ιατρική
ασφάλεια και ακύρωση του ταξιδίου σας.
“Καλά νέα. Απροσδόκητα, μετά
Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Η εταιρία
Carlson Wagonlit Travel που είναι
Κώστας
Μενεγάκης,
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
διαπιστευμένη
με την ACTA και την IATA, ηγείται
Συντονιστής Περιφέρειας
παγκοσμίως
στον τομέαΚαναδά
των ταξιδιών για αναψυχή ή

εργασία. Καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί της, το
Ωmega Travel μπορεί πιά να σάς προφέρει επί πλέον
μιά ολόκληρη γκάμμα από ταξιδιωτικές υπηρεσίες όπως,
ειδικές τιμές ξενοδοχείων που έχουμε διαπραγματευτεί
με περισσότερα από 13.700 ξενοδοχεία σε 150 χώρες
ΑΝΟΙΞΕ
ΤΟμε γραφεία ενοικιάσεως
τού κόσμού,
ειδικές τιμές
αυτοκινήτων,
εκπτώσεις και προσφορές μέσω τού
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κέντρου Διακοπών CWT.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

από παρατεταμένη ταραχή, μας
άφησε ο αγαπητός μας γείτονας,
η πρώην τουρκική επαρχία
- Ελλάς (Hell-ass) Greece,
Ελλάδα, Γιουνανιστάν ή όπως
αλλιώς αυτοαποκαλούνται- στην
ηλικία των 181 χρόνων. 1830
(Πρωτόκολλο του Λονδίνου) - 2011
(Χάγη). Η κηδεία θα λάβει χώρα
στο κέντρο του Βέβτσανι στις 13
και 14 Ιανουαρίου. Οι πενθούντες:
Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ρωσία,
Σερβία...”
Μάλιστα, μεταξύ των
“πενθούντων” στο κηδειόχαρτο
αναγράφονται ακόμη και ονόματα
δημοσιογράφων των Σκοπίων οι οποίοι έχουν εκφράσει μετριοπαθείς θέσεις για το ζήτημα της ονομασίας, ενώ
γίνεται κακόγουστο λογοπαίγνιο με την λατινική γραφή της λέξης Ελλάς (Hellas/ Hell-ass) που παραποιείται
ορθογραφικά, ώστε το δεύτερο συνθετικό να παραπέμπει στην αγγλική λέξη για τα οπίσθια (ass).

Σαν ένα ανεξάρτητο ταξιδιωτικό γραφείο, το Ωmega
“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”
Travel
εξυπηρετεί την παγκόσμια αγορά από το
Οι συμμετέχοντες στην προκλητική αυτή «παράσταση»,
Βανκούβερ του Καναδά από το 1974. Το προσωπικό μας
προχώρησαν ακόμη περισσότερο την ατυχώς
είναι εξαίρετοι γνώστες όλων τών όψεων τής αγοράς
αποκαλούμενη «πολιτική σάτιρα» καίγοντας την
3080
604-733-4191
ταξιδιών.
Η West
διαρκήςBroadway,
μετεκπαίδευσήVancouver,
μας εγγυάται τηνB.C.
πιό Tel:
ελληνική σημαία με την οποία ήταν τυλιγμένο το
φέρετρο.
επίκαιρη ενημέρωσή μας στην ταξιδιωτική
σκηνή
Μετά τις ζημιές
πουτού
Το θέμα προβάλλεται από τα ΜΜΕ των Σκοπίων,
Βανκούβερ και τής επαρχίας μας. προκλήθηκαν
Η διαρκής αφοσίωσή
στο
ορισμένα από τα οποία κάνουν εκτενείς αναφορές.
κατάστημα
άγνωστα
μας στην παροχή εξυπηρετήσεως
ηψηλήςαπό
ποιότητας
Η εφημερίδα “Ντνέβνικ” έχει πρωτοσέλιδο τίτλο
άτομα προ
καιρού,
μεταφράζεται σε υπαλληλικό προσωπικό
που
είναι
: “Καρναβαλική τρέλα: Το Βέβτσανι κήδευσε την
άνοιξε και πάλι για την
αφοσιωμένο στο να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και
Ελλάδα ενώπιον δέκα χιλιάδων επισκεπτών”.
εξυπηρέτησε
να ξεπεράσει τις προσδοκίες σας. της πελατείας του.
Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρεται ότι η “κηδεία
της Ελλάδας” αποτέλεσε κεντρικό θέμα στο χθεσινό
καρναβάλι στο Βέβτσανι, που γιορτάστηκε παρουσία
Αποκτήσαμε λοιπόν καινούργιο όνομα CARLSON
υπουργών, του προέδρου του μεγαλύτερου κόμματος
Ο Ιδιοκτήτης
και το προσωπικό εύχονται
WAGONLIT ΩMEGA TRAVEL
και καινούργιους
της αντιπολίτευσης και πολλών πρέσβεων ευρωπαϊκών
στουςπελάτες
και
σε
όλη
την
ομογένεια
και άλλων χωρών.
συνεργάτες αλλά η αφοσίωσή μας και ή εξαιρετική

GreatProcessing
Gyros
& Pita Ltd.
& Manufacturing

εξυπηρέτηση τής πελατείας μας θα παραμείνει η ίδια για
Στο σχετικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού “Alπάντα. Με την Carlson
Wagonlit
Twin
Travel
&
Cruisαναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στο καρναβάλι
Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟfaTV”
ΠΑΣΧΑ
του Βέβτσανι, κρατώντας σημαία των Σκοπίων
es για συνεργάτη μας η ταξιδιωτική σας ΕΜΠΕΙΡΙΑ σας
Fluffy Pita Bread
“έθαψαν” την Ελλάδα, ενώ διαβάστηκε και η αναγγελία
ξεκινά στηριγμένη στη δική μας!
της “κηδείας”. Ωστόσο, σε σχόλια αναγνωστών της
#8-13140
- 88th“Ντνέβνικ”
Ave, Surrey,
B.C.,V3W
3K3
ιστοσελίδας
της εφημερίδας
επικρίνεται
έντονα η παράσταση
Tel:604-594-4970,
Fax:604-594-4980
με την “κηδεία
της Ελλάδας” και σημειώνεται
ότι κάθε άλλο παρά σάτιρα
αποτελεί το κάψιμο σημαίας μίας ξένης χώρας.

Διάβημα της Ελλάδας στα Σκόπια για την “κηδεία”
Διάβημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πραγματοποίησε την Τετάρτη η
Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στα Σκόπια, Πρέσβης
Αλ. Παπαδοπούλου, με αφορμή τις άκρως προκλητικές και προσβλητικές
για την Ελλάδα εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του
«Καρναβαλιού» της πόλης Βέβτσανι.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Eλληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,
η κ. Παπαδοπούλου διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι το εν λόγω
Καρναβάλι, το οποίο λαμβάνει κρατική επιχορήγηση και εγκαινιάστηκε
από την Υπουργό Πολιτισμού της ΠΓΔΜ, είχε θέμα την αναπαράσταση
Ο «κηδείας
Γιώργοςτης
καιΕλλάδος»,
η Ειρήνη
Γκοργκούνης
εύχονται
πελάτες
της
όπου
οι συμμετέχοντες
έφερανστους
ενδυμασίες
που αποτύπωναν χάρτη
αλυτρωτικού
με τον Ήλιο της
τους
και σε όληπεριεχομένου
την ομογένεια
Βεργίνας και έκαψαν την ελληνική σημαία. Όπως υπογράμμισε η κ.
Παπαδοπούλου προς το προς το ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ «όχι μόνο δεν υπήρξε
επίσημη καταδίκη των εκδηλώσεων αυτών, αλλά, αντιθέτως, το καρναβάλι
χαρακτηρίστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού της ΠΓΔΜ ως ‘’διαμάντι
της «Μακεδονικής» παράδοσης’’».

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Εκ μέρους της Ελλάδας, η Πρέσβης κ. Παπαδοπούλου ζήτησε από το
ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ «να καταδικάσει επίσημα και απερίφραστα τα έκτροπα
και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον καταλογισμό ευθυνών και
την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, τα οποία δεν βοηθούν
στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και δεν συνάδουν με τις
αξίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις αρχές καλής γειτονίας».

14 Γνώμη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΡΙΖΟΝΑ ΠΟΛΛΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΚΑΝΑΔΟΙ

Μάκης Βορίδης:
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Η παραμονή στο ευρώ διασφαλίζει
την περιουσία και το βιοτικό μας
επίπεδο
Συνέντευξη στο Περιοδικό “Politistiki Diplomatia”, τεύχος
Ιανουαρίου 2012 και στο Ζαχαρία Γεωργούση
Την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ταξί εντός του 2012, με περιβαλλοντικά και
συγκοινωνιακά κριτήρια, προαναγγέλλει με αποκλειστική συνέντευξη του στο “P.D.” ο
υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μάκης Βορίδης. Ο δραστήριος πολιτικός
υπογραμμίζει ότι η ημερομηνία των εκλογών είναι ζήτημα των πολιτικών αρχηγών και
θεωρεί πως η παραμονή στην ζώνη του ευρώ θα διασφαλίσει προοπτικά σημαντικά αγαθά
στην χώρα μας. Μάλιστα, επιρρίπτει ευθύνες για την σημερινή κρίση, τόσο στα πολιτικά
ελλείμματα της Δεξιάς, όσο και στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, κυρίως μετά την
μεταπολίτευση.

Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΥΤΟΔΕΝΔΡΑ.

ΕΡ: Όπως δείχνουν τα πράγματα, η 19η Φεβρουαρίου ως
ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών εγκαταλείπεται. Ποιο
είναι το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, με δεδομένο τον
όγκο του νομοθετικού έργου που καλείστε να φέρετε εις
πέρας;
ΜΒ: Όπως έχω πει, δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι
η διάρκεια ζωής αυτής της κυβερνήσεως. Άλλωστε,
αυτό δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσω εγώ. Αυτό
είναι ζήτημα που αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς των
κομμάτων που συμμετέχουν σ’ αυτήν την κυβέρνηση.
Το σημαντικό είναι στο όποιο αυτό χρονικό διάστημα
να προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό έργο με βάση τις
δεσμεύσεις της χώρας μας. Οι συμπολίτες μας πρέπει
να γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν πράγματα, φτάνει να ξεπεραστούν
οι αγκυλώσεις που εδώ και δεκαετίες μας οδήγησαν σ’ αυτό το σημείο. Αν αυτό γίνει
κατανοητό απ’ όλους, τότε μπορούμε πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε σε μία πορεία που θα
επαναφέρει την πατρίδα μας εκεί που της αξίζει.
ΕΡ: Παρά τα αλλεπάλληλα μνημόνια της Τρόικας, η ελληνική οικονομία παραμένει σε
ύφεση. Τελικά, η απάντηση βρίσκεται εντός της ζώνης του ευρώ ή στην επαναφορά στο
εθνικό μας νόμισμα;
Αυτό το δίλημμα τίθεται κυρίως από την αριστερά, η οποία θεωρεί αυτήν την κρίση
δομική και αδύνατον να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα πλαίσιο ελεύθερης οικονομίας. Η
αλήθεια είναι ότι η έμφαση της ελεύθερης οικονομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και
η απομάκρυνσή της από την παραγωγή έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ζητήματα. Σε κάθε
περίπτωση, ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε στην παραμονή μας στη ζώνη του
ευρώ, διότι αυτή θα διασφαλίσει σημαντικά αγαθά, όπως η περιουσία και το βιοτικό μας
επίπεδο. Η αριστερά δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα αγαθά και δικαιολογημένα αντιτίθεται
στην παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.
ΕΡ: Η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς πανευρωπαϊκά ή το θεσμικό έλλειμμα
διαχείρισης της Δεξιάς στις τεχνολογικές εξελίξεις ευθύνεται για την κρίση που βιώνουμε;

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΞ

Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλληλένδετα. Εάν η δεξιά - και ειδικά στην Ελλάδα - δεν
παρουσίαζε τέτοια ελλείμματα, πολιτικά και πολύ περισσότερο ιδεολογικά, δεν θα είχε
ριζώσει τόσο βαθιά η ηγεμονία της αριστεράς. Η δεξιά εκχώρησε όλα αυτά τα χρόνια όλους
τους ιδεολογικούς μηχανισμούς στην αριστερά και την άφησε να φτιάξει μία φαντασιακή
πραγματικότητα, η οποία σήμερα διαψεύδεται.
ΕΡ: Θα προχωρήσετε στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων οδικών μεταφορών και με
ποιον τρόπο;
Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο που θα αφορά την απελευθέρωση του
επαγγέλματος των ταξί. Όπως ανακοίνωσα μετά και τις συζητήσεις που είχα με την
τρόικα, το νέο νομοσχέδιο θα θέτει για την αδειοδότηση των ταξί περιβαλλοντικά και
συγκοινωνιακά κριτήρια. Για τα λοιπά επαγγέλματα έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα
εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων και συνδικαλιστών, με την οποία θα επιδιώξουμε να
βρούμε μία χρυσή τομή, η οποία θα ικανοποιεί τους όρους των συμφωνιών που έχουμε
υπογράψει και το δυνατόν περισσότερο τους επαγγελματίες.
ΕΡ: Στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες υποφέρουμε από την περιθωριοποίηση των μέσων
σταθερής τροχιάς (σιδηρόδρομος, τραμ, προαστιακός), τα οποία μπορούν να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη. Τι προλαβαίνετε να κάνετε γι’ αυτό; Ελπίζω να προλάβω να υπογράψω τη
σύμβαση με τη Siemens για το άνοιγμα των σταθμών του Μετρό.

ΔΕΞΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΛΜΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΠΗΤΕΡ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΦΟΙΝΙΞ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΡΙΖΟΝΑ- ΜΕΧΙΚΟ
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

H Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 8 Ιανουαρίου
2012 μετά την Θεία λειτουργία, με τον Πρωτοπρεσβύτερο Δημ. Παρτσάφα , του Προέδρου της
Ελληνικής Κοινότητας Πήτερ Κλέτα, την Πρόεδρο της Φιλοπτώχου κα Ελένη Αρβανίτου,
το Διοικητικό Συμβούλιο και την αντιπρόσωπο Δυτικού Καναδά της Κεντρικής Φιλοπτώχου
Αδελφότητας κα Διονυσία Γιαννακοπούλου έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Στη συνέχεια
στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου με την τιμή $10 σερβιρίστηκε μακαρανόδα και
η βασιλόπιτα.

Ο ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Ο Σύλλογος Μακεδονίας και Θράκης «Μέγας Αλέξανδρος»,
τον περασμένο μήνα στον ετήσιο χορό για τα μέλη και τους φίλους
του Συλλόγου, έκοψε και την πίτα για το καλό του χρόνου.
Όπως πάντα έτσι και φέτος ο σύλλογος αυτός που είναι αγαπητός
σε όλους χάρισε στις παρέες που παρευρέθηκαν αρκετό κέφι.
Νίκος Στρατηδάκης

ΔΕΞΙΑ:
Στιγμιότυπα από την
χειροτονία του Διάκου
Κώστα Οικονόμου που
έγινε στον Καθερικό
Ναό του Αγίου
Γεωργίου Βανκούβερ
από τον σεβ.
Μητροπολίτη Τορόντο
Καναδά κ. Σωτήριο.
Φώτος: Νίκος Στρατιδάκης

Στο Ελληνικό εστιατόριο “ΚΕΡΚΙΣ”, η ελληνική κοινότητα Βανκούβερ παρέθεσε
δείπνο στον σεβ. Μητροπολίτη Τορόντο Καναδά κ. Σωτήριο κατά την επίσκεψή
του στο Βανκούβερ τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου
του 2012.
Φώτος: Νίκος Στρατηδάκης
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LAKIS GAVALASΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ ΡΟΥΧΑ... LAK-ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ
ΡΟΥΧΑ...
Ενα καλό μάθημα για όλες τις
κυρίες που αγοράζουν πανάκριβα
ρούχα. Ο Λάκης Γαβαλάς
έπαιρνε ρούχα απο βιοτεχνία
στο Περιστέρι και τα πουλούσε
στο Κολωνάκι 1000% επάνω
χωρίς μάλιστα να πληρώνει
την βιοτεχνία που τα έραβε!
Χαρακτηριστικά παραδείγματα
μπουφάν που τα αγόραζε 80? και
τα πουλούσε 800? και μπλούζες
που
τις αγόραζε 8? και τις πουλούσε
120? !
Ο
βασικός
κατασκευαστής
ρούχων της σειράς LAK χειμώνας
-καλοκαίρι 2011 μίλησε για το
άδοξο τέλος της συνεργασίας του
με τον Λάκη Γαβαλά και το φέσι
που του άφησε ο τελευταίος με
αποτέλεσμα να τον οδηγήσει μαζί

με δεκάδες ακόμα προμηθευτές
στην οικονομική καταστροφή.
Κατεβαίνοντας τα σκαλιά μιας
μικρής
βιοτεχνίας
ρούχων
στο Περιστέρι, αδυνατείς να
πιστέψεις ότι μέσα σε αυτά τα
περίπου 100 τ.μ κατασκευάζονται
κολεξιόν επώνυμων φιρμών που
κοσμούν τις πανάκριβες βιτρίνες
γνωστών καταστημάτων της
πρωτεύουσας. Φθηνά εργατικά
χέρια που παράγουν μοδάτα
προϊόντα ένδυσης, τα οποία
εν συνεχεία χρυσοπληρώνει
ο καταναλωτής για να τα
αποκτήσει.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, ένας
Σύρος επιχειρηματίας που ήρθε
στην Ελλάδα το 1985 μαζί με
την οικογένεια του αναζητώντας

Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΤΑΝ
Ο ΒΑΡΥΤΕΡΟΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ.
Τρία στιγμιότυπα από τον Παρνασό

ένα καλύτερο αύριο, κάθεται
στο γραφείο του με μια έκφραση
απόγνωσης ζωγραφισμένη στο
πρόσωπο του.
Ο κ. Αμπτελγάνι Αλμάνλα ή
Κώστας όπως είναι γνωστός στην
αγορά υπήρξε για μια χρονιά ο
βασικός κατασκευαστής ρούχων
της σειράς LAK, ιδιοκτησίας
Λάκη Γαβαλά ωσότου ο
τελευταίος κηρύξει πτώχευση
στην εταιρία του και οδηγήσει
δεκάδες προμηθευτές και πελάτες
του σε οικονομικό αδιέξοδο.
Δίπλα του στέκονται οι 10 από
τους 80 εργαζόμενους που έχουν
πλέον απομείνει στην επιχείρηση
του. Το σουρεαλιστικό σκηνικό
με τα πανάκριβα προϊόντα
της LAK δίπλα στις φθηνές
κοπτοραπτικές μηχανές και
τους αλλοδαπούς υπαλλήλους
απομυθοποιεί- τουλάχιστον- την
εικόνα ενός άλλοτε «γίγαντα»
στο χώρο της ένδυσης, όπως
πλασαρίστηκε στην αγορά η
επιχείρηση του κ. Λάκη Γαβαλά.
«Ήμασταν οι κατασκευαστές της
σειράς LAK για τον χειμώνα και
το καλοκαίρι του 2011» αναφέρει
ο κ. Αλμάνλα ξεκινώντας
να ξετυλίγει το κουβάρι της
περιπετειώδους
συνεργασίας
του με τον κ. Γαβαλά. Μια
συνεργασία που τον οδήγησε,
όπως υποστηρίζει, στα δίχτυα
των τοκογλύφων.
«Τα ρούχα που παρουσίασε ο κ.
Γαβαλάς στην επίδειξη μόδας
στην Πέτρου Ράλλη ήταν όλα
δικά μας. Του δώσαμε εμπόρευμα
αξίας 150.000 ευρώ όμως μέχρι
και σήμερα δεν έχουμε πάρει
ούτε ένα ευρώ. Αναγκάστηκα
λοιπόν για να ανταπεξέλθω στις
υποχρεώσεις μου να ξενοικιάσω
αρχικά έναν χώρο 850 τ.μ
που διατηρούσα τα τελευταία
10 χρόνια, να απολύσω 70
υπαλλήλους και μετά να στραφώ
αναγκαστικά σε τοκογλύφους
προκειμένου να δανειστώ 22.000
με 5% τόκο προκειμένου να
πληρώσω το ΦΠΑ για τα ρούχα
του κ. Γαβαλά!»
Του έφτιαχνα μπουφάν με 80
ευρώ, το πουλούσε 800
Ο Σύρος επιχειρηματίας ξεκίνησε
να συνεργάζεται με την LAK
τον περασμένο Οκτώβρη. Όπως
εξιστορεί ο ίδιος, συνεργάτες
του κ. Γαβαλά τον πλησίασαν
και του ζήτησαν να δουλέψουν
μαζί του, καθώς είχαν μάθει
μέσω άλλων συνεργατών ότι

έχει αναλάβει την δημιουργία
προϊόντων για πολλές άλλες
επώνυμες φίρμες και μάλιστα με
ιδιαίτερη επιτυχία.
«Με ρώτησαν: Μπορούμε να
βγάλουμε μέσα σε δυο μήνες
20.000 κομμάτια; Μπορούμε
τους απάντησα εγώ. Μιλάμε
για εμπόρευμα 150.000 ευρώ.
Μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν,
σακάκι, ταγέρ, ότι θέλεις.

Του έφτιαχνα για παράδειγμα
μπλούζες με 8 ευρώ και αυτός
τις πουλούσε 118 ευρώ τη μία!
Μπουφάν με 80 ευρώ, αυτός το
πούλαγε 800 ευρώ. Αυτά τα είδα
με τα μάτια μου. Ξεκινήσαμε
λοιπόν να βγάζουμε όλη την
παραγωγή και ο κ. Γαβαλάς με
αυτά τα ρούχα όπως σας είπα
έκανε την επίδειξη μόδας του
στην Πέτρου Ράλλη. Τα πούλησε
όλα αλλά εμείς δεν πήραμε ούτε
φράγκο. Όλες οι επιταγές που
μας έδωσε σφραγίστηκαν από
τις τράπεζες. Όλοι μου λένε να
ξεχάσω τα λεφτά. Όμως αυτά τα
λεφτά που μου λένε να ξεχάσω
δεν είναι δικά μου. Είναι για να
πληρώσω τους υπαλλήλους που
δούλευαν σαν σκύλοι για να
πάρει τα ρούχα έγκαιρα τα ρούχα
ο κ Γαβαλάς. Έχω ένα σπίτι στο
Περιστέρι κοντεύω να το χάσω.
Εμείς εδώ αν δεν πληρώνουμε
το ΙΚΑ, την άλλη μέρα μας
κλείνουν το μαγαζί».
Ο κ. Αλμάνλα, όπως λέει, ως
ύστατη λύση αναγκάστηκε να
στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι
του κ. Γαβαλά προκειμένου
να του μιλήσει πρόσωπο με
πρόσωπο και να ζητήσει τα
χρήματα του.
«Έμαθα από τρεις επώνυμους
που ράβω την διεύθυνση του
σπιτιού του κ. Γαβαλά. Την
πρώτη μέρα τον περίμενα για 11
ώρες. Δεν φάνηκε. Την δεύτερη
έπειτα από πέντε ώρες αναμονή,
είδα να βγαίνει ένα Smart μέσα
στο οποίο επέβαιναν δυο άνδρες
της ασφάλειας του και από πίσω
ακολουθούσε η Rolls Roy’s
στην οποία βρισκόταν μέσα ο κ.

Γαβαλάς. Αναγκάστηκα να τους
ακολουθήσω. Κατευθύνονταν
προς την εταιρία στην Κάντζα.
Πρόλαβα και έφτασα πρώτος.
Προσπάθησα να τον πλησιάσω,
αλλά με εμπόδισαν οι άνθρωποι
του λέγοντας μου ότι ο κ.
Γαβαλάς είναι σε άσχημη
ψυχολογική κατάσταση και
πως δεν επιθυμεί να μιλήσει
σε κανέναν. Μετά μαθαίνω

από συνεργάτες του ότι ενώ
βρίσκεται σε οικτρή οικονομική
κατάσταση,
αγόρασε
ένα
ποδήλατο
γυμναστικής
35.000 ευρώ για το σπίτι του!
Τρελάθηκα. Πήγα πάλι στον
οικονομικό
διευθυντή
της
εταιρίας. Του ζήτησα να με
πληρώσουν, μου είπαν πάλι ότι
δεν υπάρχουν χρήματα. Τους
είπα να μου δώσουν την Rolls
Roy’s, να την πουλήσω και να
ξεχρεώσω. Μου απάντησαν ότι
είναι νοικιασμένη. Και το σπίτι
στο Κολωνάκι, τους ρωτάω; Και
αυτό στο νοίκι. Με 12.000 ευρώ
μίσθωμα το μήνα. Ωραία, τους
απαντάω και τους προτείνω:
Να έρθει ο κ. Γαβαλάς να μείνει
μαζί μου στο Περιστέρι να μου
δίνει 500 ευρώ ενοίκιο και τα
υπόλοιπα 11.500 να μου τα δίνει
για να εξοφλήσουμε το χρέος.
Είμαι σε απόγνωση δεν ξέρω τι
να κάνω»
Ο βασικός κατασκευαστής
ρούχων της σειράς LAK
χειμώνας
-καλοκαίρι
2011
μίλησε για το άδοξο τέλος
της συνεργασίας του με τον
Λάκη Γαβαλά και το φέσι που
του άφησε ο τελευταίος με
αποτέλεσμα να τον οδηγήσει
μαζί
με
δεκάδες
ακόμα
προμηθευτές στην οικονομική
καταστροφή.
Κατεβαίνοντας τα σκαλιά μιας
μικρής
βιοτεχνίας
ρούχων
στο Περιστέρι, αδυνατείς να
πιστέψεις ότι μέσα σε αυτά τα
περίπου 100 τ.μ κατασκευάζονται
κολεξιόν επώνυμων φιρμών που
κοσμούν τις πανάκριβες βιτρίνες
γνωστών καταστημάτων της
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Η Μακεδονία βρίσκεται στην
Ελλάδα, όπου βρισκόταν πάντα
και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.
Στις 28 και 29 Νοεμβρίου, 2011 η National Post επέτρεψε
τη δημοσίευση δύο άρθρων - πιστά αντίγραφα μεταξύ
τους - από μια ειδική ομάδα ενδιαφέροντος χωρίς να
ελέγξει τα γεγονότα. Τα άρθρα γράφτηκαν από τα μέλη
της UMD (Ενωμένης “Μακεδονικής” Διασποράς)
και αποτελούν παραδείγματα εντυπωσιασμού και
παραληρηματικής πλάνης. Επιπλέον, το περιεχόμενο
τους ήταν εναντίον των Όρων και Προϋποθέσεων της
εφημερίδας καθώς ο κατηγορητικός τόνος είναι ένα μέσο
συκοφάντησης των Ελλήνων.

Ακολουθούν επαληθεύσιμες αντικρούσεις στους
αμφίβολους ισχυρισμούς τους:
[1] Η Μακεδονία και η Μακεδονική ταυτότητα
ήταν αναπόσπαστα μέρη της ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού από τότε που τα πρώτα ελληνικά φύλα
(γνωστά και ως Μακεδόνες) εγκαταστάθηκαν στο
βόρειο ελληνικό χώρο περίπου 4.000 χρόνια πριν. Προς
υπεράσπιση της επιστήμης τους, παγκοσμίου φήμης
ιστορικοί διαφωνούν κατηγορηματικά με την προπαγάνδα
που αναφέρεται από ομάδες όπως η UMD (βλ. στην
ιστοσελίδα: www.macedonia-evidence.org/.
Εκτός από το αρχαίο Ελληνικό Βασίλειο της Μακεδονίας
- του οποίου τα όρια ήταν σχεδόν αποκλειστικά σε
αυτά της Ελλάδας σήμερα, δεν έχει υπάρξει ποτέ
οποιοδήποτε άλλο “κράτος” της Μακεδονίας μέχρι που
η κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία μετονόμασε το νότιο
τμήμα της σε «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας»
το 1944. Αυτή ήταν μια προσπάθεια να αποκτήσουν
την ελληνική περιοχή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η Ελλάδα αντιτάχθηκε και το υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ επεσήμανε αυτό το σχέδιο με
ανησυχία (ΗΠΑ, Υπουργείο Εξωτερικών τηλεγράφημα
868.014/26 Δεκέμβριος 1944). Το θέμα προέκυψε πάλι
το 1991, όταν η ίδια δημοκρατία αποσπάστηκε από
τη Γιουγκοσλαβία και ανακήρυξε την ανεξαρτησία
της με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας”. Και
πάλι, η Ελλάδα αντέδρασε έντονα. Αυτό δεν είναι
κάποιο πλαστό καπρίτσιο ενός Έλληνα πολιτικού:
Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,
το οποίο συνέστησε διευθέτηση μέσω δύο ψηφισμάτων
[817 (1993) και 845 (1993)]. Το 1993, μετά από αυτές
τις συστάσεις, ο βόρειος γείτονας της Ελλάδας έγινε
δεκτός στον ΟΗΕ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
με την προσωρινή ονομασία “ΠΓΔΜ” μέχρι να βρεθεί
μια αμοιβαία αποδεκτή λύση μέσω διαπραγματεύσεων
με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών. Τα Σκόπια
συμφώνησαν με αυτούς τους όρους αλλά τα δικαστήρια,
οι ξένες κυβερνήσεις, και τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν
όλες τις δυνάμεις τους (συμπεριλαμβανομένης και της
UMD) για να προωθήσουν τη χώρα ως «Δημοκρατία
της Μακεδονίας», ενάντια στις επιθυμίες των Ηνωμένων
Εθνών.
2) Η Ελλάδα δεν εισέβαλε σε καμία χώρα που ονομάζεται
Μακεδονία, όπως υποστηρίζεται στο προπαγανδιστικό
άρθρο. Το 1912, η Ελλάδα απελευθέρωσε την περιοχή
από τους Τούρκους, όπου ζούσαν οι Έλληνες από
την αρχαιότητα, η οποία αντιστοιχεί στην ελληνική
επαρχία της Μακεδονίας. Η αγαλλίαση στους δρόμους
καταγράφηκε καθώς ο ελληνικός στρατός αντικαθιστούσε
τον ηττημένο τουρκικό στρατό.
3) Η λέξη «Μακεδονία» δεν ήταν «ταμπού στην Ελλάδα
μέχρι τη δεκαετία του 1980». Αυτή η “θεωρία ταμπού”
είναι εντελώς αβάσιμη, και παντελώς παράλογη. Η
Ελλάδα ήταν πάντα περήφανη για τη Μακεδονική
κληρονομιά της. Πράγματι, η Ελλάδα ήταν το πρώτο
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που αναβίωσε επίσημα το
όνομα «Μακεδονία» το 1914 μετά την απελευθέρωση της
περιοχής έπειτα από αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, και
δεκαετίες βουλγαρικού επεκτατισμού.
4) Η Ελλάδα ποτέ δεν διενήργησε “συστηματικές
δολοφονίες Μακεδόνων [sic] στη Βόρεια Ελλάδα”. Δεν
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη για κάτι τέτοιο πέραν της
γελοίας ιστοριογραφίας των Σκοπίων, η οποία βασίστηκε
στις ολοκληρωτικές κομμουνιστικές ιδέες που αποτελούν
πλέον την υπερεθνικιστική ρητορική των Σκοπίων.
Υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες στην ελληνική
επαρχία της Μακεδονίας, καθώς και ένα εκατομμύριο
Μακεδόνες Έλληνες της διασποράς που αποκαλούσαν
τους εαυτούς τους Μακεδόνες πάντα.

Νοικοκύρεμα Ελληνορθόδοξης Παιδείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Η Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός χρειάζονται νοικοκύρεμα. Ένα νοικοκυρεμένο σπίτι έχει την πιο ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Σε τέτοιο σπίτι ζεις την ευτυχία και την επιτυχία.
Η Ελλάδα, τελευταία, κάθε άλλο παρά νοικοκυρεμένη είναι. Ας μιλήσουν όμως για την Ελλάδα αυτοί που ζουν στην
Ελλάδα. Εμείς να κοιτάξουμε και να φροντίσουμε το σπίτι μας, εδώ που ο καθένας ζει.
Το σπίτι μας στον Καναδά είναι η Εκκλησία, η κοινότητα. Είναι αυτό το σπίτι μας νοικοκυρεμένο; Θα το
διαπιστώσουμε αν ρίξουμε μια ματιά στην Ελληνορθόδοξη Παιδεία.
Όλες οι κοινότητές μας έχουν Ελληνορθόδοξα σχολεία. Πόσο όμως νοικοκυρεμένα και επιτυχημένα είναι αυτά;
Το έργο της Ελληνορθόδοξης Παιδείας είναι βασικό και ουσιαστικό, για την διαιώνιση και πρόοδο της φυλής μας,
αλλά και για την κατάκτηση της Ουράνιας Βασιλείας. Η Ελληνορθόδοξη Παιδεία νοικοκυρεύει το σπίτι, την ψυχή
του παιδιού.
Μερικοί γονείς περιμένουν τα παιδιά τους να είναι Έλληνες και ορθόδοξοι, χωρίς όμως να φροντίζουν να τα
διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη, τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Όταν βλέπουν τα παιδιά τους
να εγκαταλείπουν την οικογενειακή παράδοση, την ελληνορθόδοξη παράδοση, αγανακτούν, θυμώνουν, υβρίζουν.
Τα βάζουν με όλους και με όλα. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Η κοινωνία, οι παπάδες, οι δάσκαλοι, οι κοινοτάρχες, εκτός
από τους ίδιους.
Πώς τα παιδιά μας θα μείνουν Ελληνορθόδοξα αν δεν διδαχθούν την ελληνοπρέπεια και την ορθοδοξία; Και ποιοι
είναι οι κυρίως υπεύθυνοι γι’αυτό;
Ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσσο, ρώτησε δώδεκα χριστιανούς εάν έλαβαν Άγιο Πνεύμα. Κι εκείνοι του
απήντησαν. Τι είναι αυτό; Κανείς δεν μας δίδαξε περί Αγίου Πνεύματος.
Ρωτάμε τα παιδιά μας αν είναι Ελληνορθόδοξα κι εκείνα με λόγια ή και με σιωπή απαντούν. Τι είναι αυτό; Ποιος
μας το δίδαξε; Ποιος φέρνει την ευθύνη;
Την ευθύνη την έχουν κυρίως και πρωτίστως οι γονείς. Έπειτα οι ιερείς και η Εκκλησία, ο Μητροπολίτης και
οι κοινοτάρχες. Ο Μητροπολίτης, οι ιερείς, η Εκκλησία, οι κοινότητές μας έχουν την ευθύνη να έχουν καλά
οργανωμένα σχολεία. Οι γονείς έχουν την ευθύνη να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, αλλά και οι ίδιοι να
μιλούν μέσα στο σπίτι την ελληνική γλώσσα και να ζουν τη ορθόδοξη πίστη.
Είπα στην αρχή, ότι η Ελληνορθόδοξη Παιδεία είναι ουσιαστικής σημασίας για την διαιώνιση της φυλής και την
κατάκτηση της Ουράνιας Βασιλείας. Σκεφθείτε για μια στιγμή. Στην δικαία κρίση ο Χριστός απευθύνεται στο παιδί
σας και λέει. Γιατί παιδί μου δεν πιστεύεις σε μένα; Το παιδί απαντά. Δεν σε ξέρω. Κανείς δε μου μίλησε για σένα.
Ο Χριστός απευθύνεται στους γονείς, στους κοινοτάρχες, στους παπάδες, στους Δεσποτάδες και λέει. Που ήσασταν
εσείς; Γιατί δε διδάξατε στο παιδί αυτό για μένα, για τον Θεό; Τι θα απαντήσουμε;
Μού φαίνεται, ότι όλοι μας είμαστε ένοχοι στο ζήτημα της Ελληνορθόδοξης Παιδείας. Δεν κάνουμε όσα πρέπει
να κάνουμε. Πρέπει να μετανοήσουμε. Δηλαδή να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Να κάνουμε περισσότερα για την
Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Η Ελληνορθόδοξη Παιδεία είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την διαιώνιση της φυλής
μας και για την κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών.
Θα είμαστε αναπολόγητοι στην Ιστορία και στον ίδιο τον Χριστό, εάν δεν κάνουμε για την Ελληνορθόδοξη Παιδεία
περισσσότερο απ’ ό,τι κάνουμε. Η σωστή Ελληνορθόδοξη Παιδεία είναι το καλύτερο νοικοκύρεμα του σπιτιού μας.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΚΡΙΚΟ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
(Συνέχεια από σελίδα 18)

μεταδόθηκε προφορικά, από
γενιά σε γενιά, τουλάχιστον από
το 1500, και εκεί άνθισε μια
πλούσια παραγωγή τραγουδιών,
τα οποία επίσης μεταδόθηκαν
προφορικά.
Τις
τελευταίες
δεκαετίες του 1800, μερικοί

επιστήμονες εντυπωσιάστηκαν
και δημιούργησαν συλλογές
με
τα
τραγούδια
αυτά.
Ένας μεγάλος μελετητής, ο
V.D.Palumbo [Kαλημέρα 1856
– 1918] συνέλεξε τα τραγούδια
αυτά και τα κατέγραψε σε
τετράδια, τα οποία δόθηκαν
από τους κληρονόμους του στον
πολιτιστικό Σύλλογο ‘Ghetonia της Calimera’. To υλικό
αυτό απετέλεσε την βάση του
δίτομου έργου, με επιμέλεια
του καθηγητή Salvatore Tommasi (1998), το οποίο περιείχε
150 διηγήματα και παραμύθια,
με ήρωες διάφορους χαρακτήρες
της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος
έγραψε επίσης τα έργα ‘Katalisti
o kosmo’και ‘Alia loja’, τα οποία
περιείχαν διαλόγους, ποιήματα,
συντακτικό, λεξικό Γκρίκο –
Ιταλικό κλπ.
Στις αρχές του 1900 μπήκαν
τα Ιταλικά στα σχολεία του
Σαλέντο, τα oποία θεωρήθηκαν
ως κάτι το αναγκαίο για να
τα μάθουν τα παιδιά(που τότε
μιλούσαν ελληνικά στα σπίτια
τους και δεν μπορούσαν να
καταλάβουν τους δασκάλους
τους).
Μετά από πολλούς αγώνες, το
Ιταλικό κράτος με τον νόμο
ν.482 /15-12-1999 αναγνώριζε,
σε όλη την Ιταλία 12 γλώσσες

της μειονότητας, δίνοντας σε
όλες τα οικονομικά μέσα και
την δυνατότητα να διδάσκονται
στα σχολεία 1 ώρα ην βδομάδα,
βγάζοντας μία ώρα από τα
Ιταλικά. Το Ελληνικό κράτος
έστειλε και δασκάλους που
ακόμα σήμερα διδάσκουνε σε
κάποια σχολεία την Ελληνική
Γλώσσα
Και ο κ. Filieri συνέχισε «Εγώ
έχω 10 χρόνια που διδάσκω την
Ελληνο-Σαλεντινή γλώσσα και
έκανα μία μέθοδο δική μου,
η οποία πήγε πολύ καλά στο
Δημοτικό. Είναι η μέθοδος
με τα τραγούδια. Αρχίζοντας
από τα τραγούδια, έκανα και
γλώσσα και γραμματική και
ιστορία και παράδοση και έτσι
τα παιδιά ήταν ευχαριστημένα.
Το πρώτο πράγμα που ήθελα να
καταλάβουνε οι μαθητές μου
ήταν ότι είναι τα παιδιά των
Ελλήνων από το Σαλέντο και
έχουνε Ελληνικές ρίζες.
B’ MEΡOΣ Η ΓΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΓΚΡΕΚΑΝΟΙ
[Συντονιστής ο. κ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ]
6ος ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Σηφακάκης
Βασίλειος, Αντιπρόεδρος του
ΟΔΕΓ, Φιλόλογος
Θέμα Ο ΟΔΕΓ υποστηρίζει την
διατήρηση της Γκρίκο

Ο κ.Β.Σηφακάκης απηύθυνε
χαιρετισμό στους παρισταμένους,
τους οποίους ευχαρίστησε για την
παρουσία τους και το ενδιαφέρον
τους. Ο Ο.Δ.Ε.Γ., όπως έχει
τονιστεί ήδη, ανάμεσα στις

δράσεις του περιλαμβάνει και την
υποστήριξη, με πολλούς τρόπους,
της διατήρησης και διάδοσης της
διαλέκτου των Ελληνοφώνων
της Νοτίου Ιταλίας, της Γκρίκο.
Ενισχύει την διδασκαλία της με
εκπαιδευτικό υλικό, οικονομικές
ενισχύσεις,
υποτροφίες,
φιλοξενίες, επισκέψεις και άλλες
δραστηριότητες. Κάθε χρόνο,
την προηγούμενη δεκαετία,
διοργάνωνε
διαγωνισμό
εκθέσεως των παιδιών που
διδάσκονταν την Γκρίκο στα
σχολεία της περιοχής τους,
και κάθε καλοκαίρι, επί δέκα
συνεχή
έτη,
φιλοξενούσε,
τις περισσότερες φορές στο
Ξενοδοχείο
Λυκαβηττός,
του
αειμνήστου
Μάριου
Βασιλόπουλου, κάποιες άλλες
στις κατασκηνώσεις του Δήμου
Αθηναίων και Δραπετσώνας, των
Σχολών Κορέλκο, τους μαθητές
που είχαν γράψει τις καλύτερες
εκθέσεις στους διαγωνισμούς
αυτούς. Σ’ αυτό το διάστημα
φιλοξένησε πάνω από 700
μαθητές.
Επίσης έχει φιλοξενήσει
και άτομα τρίτης ηλικίας,
έχει οργανώσει εκδρομές στις
Ελληνόφωνες περιοχές, συνέδρια
σε Ελλάδα και Κάτω Ιταλία και
γενικά βοηθάει στην σύσφιξη
των σχέσεών τους γιατί, πέρα
από τη γλώσσα, με την περιοχή,
μας δένουν ιδιαίτεροι δεσμοί,
- Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Σ
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ στην Ημερίδα
ήταν ο κ. Antonio Anchora,
ποιητής και συγγραφέας, o
οποίος είναι ανάμεσα σε αυτούς
που περισσότερο αφιερώθηκαν
στην διαφύλαξη της Γκρίκο και
της πολιτιστικής μειονότητας
στην περιοχή του Σαλέντο.
Συνέγραψε στην Γκρεκάνικη
γλώσσα το έργο ‘Η Γκρεκάνικη
Ποίηση,
Πραγματικότητα
να ανακαλύψουν και να
αξιοποιήσουν’(1998). Επίσης,
φρόντισε για την σύσφιξη των
δεσμών της περιοχής με την
μητέρα
Ελλάδα,
κάνοντας
πολιτιστικές
ανταλλαγές,
επιστρατεύοντας
ανθρώπους
του πνεύματος και της Τέχνης,
τουρισμό κλπ., χωρίς καμία
βοήθεια. Για την προσφορά
του αυτή και μετά από πρόταση

του
ΟΔΕΓ,
ανακηρύχθηκε
πρεσβευτής του Ελληνισμού από
την Νομαρχία Αθηνών. Ήταν
προγραμματισμένος
ομιλητής
στην ημερίδα, αλλά δεν μπόρεσε
να παρευρεθεί, έστειλε όμως
έναν χαιρετισμό, τον οποίον
διάβασε ο κ. Σηφακάκης.
7η ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ
Eufemia
Attanasi,
Φιλόλογος,
Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας
………………….στην
Περιφέρεια του Lecce, με θέμα:
Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες,
Ραδιόφωνο στην Γκρίκο. Στο
παρελθόν και σήμερα
Η κ. ΑTTANASI, αναφέρθηκε
στα τετράδια, όπου ο Palumbo είχε καταγράψει την
συλλογή του από την προφορική
παράδοση των Ελληνόφωνων
περιοχών, στην γκρίκο, καθώς
και στον Τommasi και τους
άλλους μελετητές (βλ. 5ος
ΟΜΙΛΗΤΗΣ).
Στην συνέχεια ήλθαν ο Α΄
και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,
οι οποίοι διαμόρφωσαν σκληρές
συνθήκες διαβίωσης, επιβολή
της Ιταλικής γλώσσας και
απαξίωση των μειονοτικών
γλωσσών. Οι νέοι αναγκάζονται
να φύγουν από τα χωριά τους για
σπουδές ή για δουλειά και δεν
ξαναγυρίζουν. Παρ’ όλα αυτά, η
γκρίκο εξακολουθεί να προκαλεί
το ενδιαφέρον νέων μελετητών,
όπως είναι ο Γερμανός Gehard
Rohls, και των Giannino Aprile,
Angiolino Cotardo (‘70ς}κ.α..
Aπό τους σύγχρονους μελετητές,
ξεχωρίζει ο Antonio Anchora
(βλ.ανωτέρω).
Έχουν επίσης γραφθεί
γραμματικές, λεξικά, μελέτες,
μυθιστορήματα, δημοσιεύσεις
στον Τύπο κλπ, και από

Γκρεκάνους και από Ελλαδίτες
μελετητές. Ένας από αυτούς
είναι και ο Giorgio Leonardo Fileri Scordari, ο οποίος
ήταν
προγραμματισμένος
ομιλητής για την Ημερίδα,
με θέμα «Οι Γκρεκάνοι και η
Γκρίκο, η καταγωγή τους, η
αρχαία και η νέα σχέση τους
με την Ελλάδα». Η ομιλία του
δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά
αναρτήθηκε στο ΙNTERNET
και είναι γραμμένη στα Ιταλικά.
Το έργο του «Iγo milo to Griko”
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί
αποσκοπεί να επιτρέψει σε ένα
φίλο της Γρέτζιας Σαλεντίνης
να μάθει να επικοινωνεί την
Γκρίκο των Ελληνόφωνων του
Σαλέντο. Το σπουδαιότερο
όμως
χαρακτηριστικό
του
είναι η μακρόχρονη φλόγα που
τρέφει για την γλώσσα και τις
παραδόσεις των ανθρώπων του.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ
ήταν η κ.Sandra Abbate, η οποία
μίλησε στην Γκρίκο με θέμα
«Η Γκρίκο στα Σχολεία της
Σαλεντινής Ελλάδας»
Eίναι συνεργάτης στο
Πρόγραμμα, ‘POS MATOME
GRIKO’, κατάγεται από το
Corigliano d’ Otranto
και
μιλάει πάρα πολύ καλά την
γκρίκο, την οποία διδάσκει στα
σχολεία. Έχει κάνει ένα ειδικό
μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο
της Βενετίας για την διδασκαλία
και
για
νέους
τρόπους
διδασκαλίας των μειονοτικών
γλωσσών Την εισήγησή της
την έκανε στην γκρίκο και εν
μέρει μεταχειρίσθηκε ορισμένες
αγγλικές λέξεις, που είναι
γλωσσολογικοί όροι

Γ΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
Τραγούδια, Μουσική και Χοροί της Κάτω
Ιταλίας, με το μουσικό συγκρότημα EN CARDIA
το οποίο στο τέλος, αφιλοκερδώς, να πλαισιώσει
την εκδήλωση.
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ΠΕΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΖΩΗ
1929-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 3 Ιανουαρίου 2012 η ΖΩΗ ΦΩΤΙΟΥ. Το
τρισάγιο έγινε στις 8 Ιανουαρίου 2012 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
και η κηδεία στις 10 Ιανουαρίου 2012. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
του Forest Lawn Burnaby. Στον σύζυγό της Κώστα, στην κόρη της
Ελένη Chester και στον σύζυγό της Michael, στον γιό της Δημήτριο
και στη σύζυγό του Έφφη, στα εγγόνια της , Ζαχαρία , Αμάντα, Κώστα,
Μαρία και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΝ
1949-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ η ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στις 12
Ιανουαρίου 2012. Το τρισάγιο έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2012 στο
κοιμητήριο Valley View Funeral home 72nd Ave and 146 Surrey,
B.C. Στον σύζυγό της Τζιμ στις κόρες της Μαρία Roberge (Bren), και
Νικόλ Αντωνίου (Scott Elsie) στα εγγόνια, Ryan,Evan, Mathew and
Alyssia, στους γονείς, αδέλφια, αδελφή και σ’ όλους τους συγγενείς ,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ “James”
1930-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13 Ιανουαρίου 2012, ο ΚΑΡΦΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ “James”.Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 18 Ιανουαρίου 2012 και η κηδεία έγινε στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου στις 19 Ιανουαρίου 2012. Στον αδελφό του Σταμάτη
(Μαρία) στην αδελφή του Dora (Ernie) και αδελφή του Μίνα και
σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΜΟΛΤΟΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Πέθανε στο Νοσοκομείο Μπούρναμπη στις 13 Ιανουαρίου 2012, ο
ΜΟΛΤΟΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, το τρισάγιο έγινε στις 15 Ιανουαρίου
2012, στο κοιμητήριο Mountain View 5455 Fraser Street Vancouver,
B.K.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
(Αka Mary Pappas)
918-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Ιανουαρίου 2012 σε ηλικία 93 χρόνων,
το τρισάγιο έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2012, στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου 4500 Arbutus Street. Η ταφή της θα γίνει στην Ελλάδα.
Στις αδελφές της Χρυσούλα (Χάρη) Χρήστου και Μαργαρίτα
(Λουκά) Λάϊκου, καθώς και σε όλους τους συγγενείς, ευχόμαστε
θερμα συλλυπητήρια.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
1932-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Ιανουαρίου 2012, η
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ. Το τρισάγιο θα γίνει Κυριακή 5
Φεβρουαρίου 2012 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η κηδεία της θα
γίνει Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 στο κοιμητήριο του Forest Lawn
Burnaby, B.C.
Στον σύζυγό της Παύλο, στην κόρη της Μπέτη (Emmanuel), στα
παιδιά της Μιχάλη (Αντζελα), Γιάννη (Helen), και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
1937-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Ιανουαρίου 2012, ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, γεννήθηκε στην Κηφισιά στις 9 Μαρτίου 1937.
Το τρισάγιο έγινε στις 25 Ιανουαρίου 2012, στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου 4541 Boundary Rd., και η κηδεία του έγινε
την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, στο μοναστήρι του St. John the
Forerunner, Goldendale, Washington U.S.A, όπου έγινε και η ταφή
του. Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

CRUDO TINA (nee Christ)
1962-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 23 Ιανουαρίου 2012, η CRUTO TINA. H
Τίνα γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Οκτωβρίου το 1962. Το τρισάγιο
έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2012 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η
κηδεία της έγινε Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012, και η ταφή της έγινε στο
κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby, B.C.
Στον σύζυγό της Frank, στις δύο όμορφες κόρες της Nicola και
Χρηστίνα, στην μητέρα της Γεωργία Χρηστοπούλου, στις αδελφές
της Λίσα, Μαίρη, στον αδελφό της Κώστα, και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

LAKIS GAVALAS ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(Συνέχεια από σελίδα 16)
πρωτεύουσας. Φθηνά εργατικά
χέρια που παράγουν μοδάτα
προϊόντα ένδυσης, τα οποία
εν συνεχεία χρυσοπληρώνει
ο καταναλωτής για να τα
αποκτήσει.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, ένας
Σύρος επιχειρηματίας που ήρθε
στην Ελλάδα το 1985 μαζί με
την οικογένεια του αναζητώντας
ένα καλύτερο αύριο, κάθεται
στο γραφείο του με μια έκφραση
απόγνωσης ζωγραφισμένη στο
πρόσωπο του.
Ο κ. Αμπτελγάνι Αλμάνλα
ή
Κώστας
όπως
είναι
γνωστός στην αγορά υπήρξε
για μια χρονιά ο βασικός
κατασκευαστής ρούχων της
σειράς LAK, ιδιοκτησίας Λάκη
Γαβαλά ωσότου ο τελευταίος
κηρύξει πτώχευση στην εταιρία
του και οδηγήσει δεκάδες
προμηθευτές και πελάτες του
σε οικονομικό αδιέξοδο. Δίπλα
του στέκονται οι 10 από τους 80
εργαζόμενους που έχουν πλέον
απομείνει στην επιχείρηση του.
Το σουρεαλιστικό σκηνικό
με τα πανάκριβα προϊόντα
της LAK δίπλα στις φθηνές
κοπτοραπτικές μηχανές και
τους αλλοδαπούς υπαλλήλους
απομυθοποιείτουλάχιστοντην εικόνα ενός άλλοτε
«γίγαντα» στο χώρο της
ένδυσης, όπως πλασαρίστηκε
στην αγορά η επιχείρηση του κ.
Λάκη Γαβαλά.
«Ήμασταν οι κατασκευαστές
της σειράς LAK για τον
χειμώνα και το καλοκαίρι του
2011» αναφέρει ο κ. Αλμάνλα
ξεκινώντας να ξετυλίγει το
κουβάρι της περιπετειώδους
συνεργασίας του με τον κ.
Γαβαλά. Μια συνεργασία που
τον οδήγησε, όπως υποστηρίζει,
στα δίχτυα των τοκογλύφων.
«Τα ρούχα που παρουσίασε
ο κ. Γαβαλάς στην επίδειξη
μόδας στην Πέτρου Ράλλη
ήταν όλα δικά μας. Του δώσαμε
εμπόρευμα αξίας 150.000 ευρώ
όμως μέχρι και σήμερα δεν
έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ.
Αναγκάστηκα λοιπόν για να
ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις
μου να ξενοικιάσω αρχικά έναν
χώρο 850 τ.μ που διατηρούσα
τα τελευταία 10 χρόνια, να
απολύσω 70 υπαλλήλους και
μετά να στραφώ αναγκαστικά
σε τοκογλύφους προκειμένου
να δανειστώ 22.000 με 5%
τόκο προκειμένου να πληρώσω
το ΦΠΑ για τα ρούχα του κ.
Γαβαλά!»

μπουφάν, σακάκι, ταγέρ, ότι
θέλεις. Του έφτιαχνα
για
παράδειγμα
μπλούζες με 8 ευρώ
και αυτός τις πουλούσε
118 ευρώ τη μία!
Μπουφάν με 80 ευρώ,
αυτός το πούλαγε
800 ευρώ. Αυτά τα
είδα με τα μάτια
μου.
Ξεκινήσαμε
λοιπόν να βγάζουμε
όλη την παραγωγή
και ο κ. Γαβαλάς με
αυτά τα ρούχα όπως
σας είπα έκανε την
επίδειξη μόδας του
στην Πέτρου Ράλλη.
Τα πούλησε όλα αλλά
εμείς δεν πήραμε
ούτε φράγκο. Όλες
οι επιταγές που μας
έδωσε σφραγίστηκαν
από τις τράπεζες. Όλοι
μου λένε να ξεχάσω τα
λεφτά. Όμως αυτά τα λεφτά που
μου λένε να ξεχάσω δεν είναι
δικά μου. Είναι για να πληρώσω
τους υπαλλήλους που δούλευαν
σαν σκύλοι για να πάρει τα
ρούχα έγκαιρα τα ρούχα ο κ
Γαβαλάς. Έχω ένα σπίτι στο
Περιστέρι κοντεύω να το χάσω.
Εμείς εδώ αν δεν πληρώνουμε
το ΙΚΑ, την άλλη μέρα μας
κλείνουν το μαγαζί».
Ο κ. Αλμάνλα, όπως λέει, ως
ύστατη λύση αναγκάστηκε να
στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι
του κ. Γαβαλά προκειμένου
να του μιλήσει πρόσωπο με
πρόσωπο και να ζητήσει τα
χρήματα του.
«Έμαθα από τρεις επώνυμους
που ράβω την διεύθυνση του
σπιτιού του κ. Γαβαλά. Την
πρώτη μέρα τον περίμενα για 11
ώρες. Δεν φάνηκε. Την δεύτερη
έπειτα από πέντε ώρες αναμονή,
είδα να βγαίνει ένα Smart μέσα
στο οποίο επέβαιναν δυο άνδρες
της ασφάλειας του και από πίσω
ακολουθούσε η Rolls Roy’s

Του έφτιαχνα μπουφάν με 80
ευρώ, το πουλούσε 800
Ο
Σύρος
επιχειρηματίας
ξεκίνησε να συνεργάζεται
με την LAK τον περασμένο
Οκτώβρη. Όπως εξιστορεί
ο ίδιος, συνεργάτες του κ.
Γαβαλά τον πλησίασαν και
του ζήτησαν να δουλέψουν
μαζί του, καθώς είχαν μάθει
μέσω άλλων συνεργατών ότι
έχει αναλάβει την δημιουργία
προϊόντων για πολλές άλλες
επώνυμες φίρμες και μάλιστα
με ιδιαίτερη επιτυχία.
«Με ρώτησαν: Μπορούμε να
βγάλουμε μέσα σε δυο μήνες
20.000 κομμάτια; Μπορούμε
τους απάντησα εγώ. Μιλάμε
για
εμπόρευμα
150.000
ευρώ. Μπλούζες, παντελόνια,

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

στην οποία βρισκόταν μέσα ο κ.
Γαβαλάς. Αναγκάστηκα να τους
ακολουθήσω. Κατευθύνονταν
προς την εταιρία στην Κάντζα.
Πρόλαβα και έφτασα πρώτος.
Προσπάθησα να τον πλησιάσω,

αλλά με εμπόδισαν οι άνθρωποι
του λέγοντας μου ότι ο κ.
Γαβαλάς είναι σε άσχημη
ψυχολογική κατάσταση και
πως δεν επιθυμεί να μιλήσει
σε κανέναν. Μετά μαθαίνω
από συνεργάτες του ότι ενώ
βρίσκεται σε οικτρή οικονομική
κατάσταση,
αγόρασε
ένα
ποδήλατο
γυμναστικής
35.000 ευρώ για το σπίτι του!
Τρελάθηκα. Πήγα πάλι στον
οικονομικό διευθυντή της
εταιρίας. Του ζήτησα να με
πληρώσουν, μου είπαν πάλι ότι
δεν υπάρχουν χρήματα. Τους
είπα να μου δώσουν την Rolls
Roy’s, να την πουλήσω και να
ξεχρεώσω. Μου απάντησαν ότι
είναι νοικιασμένη. Και το σπίτι
στο Κολωνάκι, τους ρωτάω; Και
αυτό στο νοίκι. Με 12.000 ευρώ
μίσθωμα το μήνα. Ωραία, τους
απαντάω και τους προτείνω: Να
έρθει ο κ. Γαβαλάς να μείνει
μαζί μου στο Περιστέρι να μου
δίνει 500 ευρώ ενοίκιο και τα
υπόλοιπα 11.500 να μου τα δίνει
για να εξοφλήσουμε το χρέος.
Είμαι σε απόγνωση δεν ξέρω τι
να κάνω»

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

Επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα η ΑΕΚ
Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2012
Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ που
κέρδισε με 1-0 στο ΟΑΚΑ τον Πανιώνιο
για την 20η αγωνιστική της Σούπερ
Λίγκα. Το τέρμα που έκρινε το παιχνίδι
πέτυχε ο Καφές στο 27ο λεπτό.
Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ανήκε
στον Πανιώνιο στο 12’ όταν ο Σκέμπρι
έφτασε απέναντι στον Αραμπατζή αλλά
πριν προλάβει να σουτάρει ο Μανωλάς
επενέβη σωτήρια, παραχωρώντας
κόρνερ. Πέντε λεπτά αργότερα ο
νεαρός αμυντικός παραλίγο να χριστεί σκόρερ, αλλά η κεφαλιά του μετά το κόρνερ του Κάρλος
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ. Στο 21’ ο Σάμαρης έβγαλε τον Κούτσι απέναντι στον
τερματοφύλακα της Ενωσης αλλά ο Φιλανδός πλάσαρε άουτ, για να ανοίξει το σκορ στο 27’ ο Καφές
με το πρώτο φετινό γκολ του στο πρωτάθλημα, με γωνιακό σουτ 1-0.
Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος, αφού οι γηπεδούχοι εξακολούθησαν να έχουν την υπεροχή,
απέναντι στους «κυανέρυθρους» που δεν ήθελαν να ρισκάρουν. Στο 54’ η κεφαλιά του Μανωλά
(κόρνερ Λεονάρντο) πέρασε άουτ, στο 58’ το σουτ του Λεονάρντο απέκρουσε ο Σιδεράκης, στο 65’
το σουτ του Βάργκας εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, στο 69’ το σουτ του Κοντοέ
πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι, στο 73’ ο Λεονάρντο είδε το σουτ που έκανε να περνά
δίπλα από τη δεξιά δοκό και στο 87’ εκ νέου ο Σιδεράκης επενέβη θεαματικά στο σουτ του Μπέλεκ,
στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.
Κίτρινες:Καφές,Λε
ονάρντο,Όμο
Διαιτητής: Δ.
Θάνος (Γρεβενών)
ΑΕΚ (Νίκος
Κωστένογλου):
Αραμπατζής,
Καφές, Κοντοές,
Μανωλάς,
Δέλλας, Μπέλεκ,
Λεονάρντο (81΄
Σιαλμάς), Κάρλος
(46΄ Καράμπελας),
Λαγός (50΄
Ρίκκα), Βάργκας,
Λυμπερόπουλος.
Πανιώνιος
(Άκης Μάντζιος):
Σιδεράκης, Όμο
(76΄ Ντιμπαλά),
Ρόβας, Κούτσι,
Γουνδουλάκης (65΄
Αντούνες), Σάμαρης
(56΄ Μανδρινός),
Σιόβας, Πετκάκης,
Σκέμπρι, Πιερ,
Ρόκας.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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

