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Η Μέρκελ δεσμεύτηκε για
βοήθεια στην ανάπτυξη

2012 ANNUAL GOLD PLATE DINNER
SUPPORTING THE GREEK COMMUNITIES OF EASTER VANCOUVER, SURREY
AND THE FRASER VALLEY
Continued on page 3

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2012
«Ο Σαμαράς ελπίζει σε
αναπτυξιακή τράπεζα για
την Ελλάδα» είναι ο τίτλος
ρεπορτάζ της γερμανικής
έκδοσης των Financial Times
σχετικώς με τις θέσεις που
εξέφρασε ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας κατά την
συνάντηση που είχε χθες στις
Βρυξέλλες με την καγκελάριο
της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται
Από τη χτεσινή συνάντηση του προέδρου της ΝΔ με την
ότι ο κ. Σαμαράς, ο οποίος
καγκελάριο
Μέρκελ Από τη χτεσινή συνάντηση του προέδρου
περιγράφεται ως «ο πιθανός
της
ΝΔ
με την καγκελάριο Μέρκελ -φωτό αρχείου
μελλοντικός πρωθυπουργός της
Ελλάδας», υπολογίζει σε γερμανική υποστήριξη όσον αφορά στην προώθηση της ελληνικής οικονομίας
και παραθέτει σχετική δήλωσή του στην εφημερίδα. «Η καγκελάριος δεσμεύτηκε ότι η Γερμανία θα
βοηθήσει στην ανασυγκρότηση», σημειώνει.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Αντώνης Σαμαράς διαβεβαίωσε την κυρία Μέρκελ ότι μετά τις
εκλογές στην Ελλάδα, τον Απρίλιο, θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες με τους πιστωτές, αναφορικά
με τις περικοπές και τις δομικές μεταρρυθμίσεις. «Αλλά ως τρίτο στοιχείο χρειαζόμαστε προώθηση
της ανάπτυξης», πρόσθεσε και πρότεινε την συγκρότηση μιας «ελληνο - ευρωπαϊκής αναπτυξιακής
τράπεζας», στο πρότυπο της γερμανικής KfW, η οποία θα υποστηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Η ιδέα του κ.Σαμαρά, αναφέρουν οι Financial Times Deutschland, προβλέπει ότι «ελληνικές και
ευρωπαϊκές τράπεζες θα καταβάλουν κεφάλαια στην αναπτυξιακή αυτή τράπεζα, ενώ μπορεί να υπάρξει
στήριξη και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER OF CANADA AT A JOINT NEWS CONFERENCE WITH BENJAMIN NETANYAHU, PRIME MINISTER OF THE STATE
OF ISRAEL
Date: March 2, 2012

Above left to right: Bill Dritsas, Jenny Siormanolakis, Premier
Christie Clarke, George Psefteas, and Minister Harry Bloy. Also
at the event was Minister Stephanie Cadieux (she is not in the
photo).
you back here in Canada.
“I know that our wives are spending a little bit of time together
today and I look forward to not just the discussions we’ve had and
the discussions we are going to have, but spending a little bit of
time with you and I’m delighted you are able to spend some quality
time with us here in Canada on this occasion.
“Ladies and gentlemen, in our meetings today, Prime Minister
Netanyahu and I discussed economic priorities including negotiations on expanding and modernizing our free trade agreement and
increased cooperation in science and technology.
“We also discussed security issues of global concern.
“As we all know, this is an especially challenging time in the
Middle East.
“Canada will keep working with our international partners to bring
pressure to bear on the Assad regime in Syria, to stop killing its
own people and to step down immediately.
“We will keep working with the international community to pressure the Iranian regime to abandon its nuclear weapons program,
to immediately allow international inspectors of all its nuclear sites
and to comply with United Nations Security Council resolutions.
“And of course, we will continue to uphold Israel’s right to exist, as
a Jewish state, in peace and security.

Prime Minister Stephen Harper made the
following remarks at a
joint news conference
with Benjamin Netanyahu, Prime Minister of
the State of Israel:

“Canada will continue to do our part to help achieve a comprehensive, just and lasting peace in the region.
“So once again, it’s great to welcome you here, Prime Minister,
and I look forward to your comments.”

“Good afternoon everyone.
“First of all, Prime Minister, I want to say what
a pleasure it is to have
Prime Minister Stephen Harper and Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, hold a joint media availability
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4. Η μεταφορά και παράδοση
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Τη Nάντια Αρκουμάνη 5. Όχι γνήσια- Τα έχει … το
καλοσωρίζουμε στην
σπίτι- Διπλό σύμφωνο
ομάδα συνεργατών μας. 6. Ακόμη … ΑρχαίωνΗ Νάντια μας στέλνει
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δικά της σταυρόλεξα για 7. Μενεξέδες- Καθώς, την ώρα
την εξυπηρέτησε
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1.Έλλειψη ενεργητικότητας
8. Παράγγελμα της
που αγαπούν
2.Ταιριάζουν … με τα σέα- Χρονικός
γυμναστικής- Δείχνει
τα σταυρόλεξα.
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9.Καίτη … γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια
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ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

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

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

Real Lifestyle

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
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«Με έχουν φλερτάρει
γυναίκες...»
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Μ΄ένα εντυπωσιακό animal print μπούστο και ένα
περιδέραιο που έγραφα
F@@@ You εμφανίστηκε στην
εκπομπή «Βράδυ με τον Πέτρο
Κωστόπουλο» η Κατερίνα

Στικούδη. Αν και ο Πέτρος
Κωστόπουλος εξέφρασε το
θαυμασμό του στο πρόσωπο της
εκείνη είχε άλλη άποψη: «Εγώ
πιστεύω ότι οι πιο ζουμερές
γυναίκες είναι και πιο σέξι,
αρέσουν στους άντρες πιο
πολύ».

Η Κατερίνα Στικούδη
υπερασπίστηκε την απόφαση
της να ασχοληθεί με το
τραγούδι μετά το modeling:
«Δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει
να απολογούμαι; Συγνώμη,
αν αύριο εγώ ξυπνήσω
και θέλω να ασχοληθώ

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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με ιατρικά εργαστήρια, θα
πρέπει να βγω να απολογηθώ;
Τώρα θέλω να κάνω αυτό,
γιατί αυτό νιώθω;» είπε ενώ
εξήγησε και πως θέλει τον
άντρα που βρίσκεται δίπλα της.
«Αν είχα έναν άνθρωπο δίπλα
μου, που δεν του αρέσει αυτό
που κάνω και θυμώνει και με
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2012 ANNUAL GOLD PLATE DINNER SUPPORTING THE GREEK COMMUNITIES
OF EASTER VANCOUVER, SURREY AND THE FRASER VALLEY
Vancouver - The Gold Plate Dinner benefitting the Greek Community of East Vancouver and the Greek Orthodox Community of Surrey & The Fraser Valley took place on the
8th of February at the Villa Amato. Approximatly four hundred and fifty people attended and over six hundred raffle tickets were sold. The winner that evening walked away
with a 323iBMW Sedan.
Premier Christie Clarke attended the event, Minister Stephanie Cadieux, Minister Harry Bloy and Principle Secretary to the Premier Dimitri Pantazopoulos. Global TV Morning
News Personality Steve Darling was the Master of Ceremonies and local comedian Peter Kelamis also took the stage a few times.
Bill Dritsas Organizing Committee Member, would like to thank the Premier, Ministers Harry Bloy & Stephanie Cadieux, Steve Darling, George Psefteas, Jenny Siormanolakis,
Primero Cigars & Revolution Cigards, Stella Artoise and a Dimitri Kostalis from BMW.
As this was a joint partnership between the two communities, each will receive approximately fifty five thousand dollars towards their upcoming capital projects.
J.Siormanolakis

Η Εταιρεία VENUE σας παρουσιάζει
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012
Στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, Vancouver,
που θα ανοίξει τις πόρτες στις 6:30 μ.μ.
Tην διάσημη ελληνίδα καλλιτέχνης ΓΛΥΚΕΡΙΑ και τον γνωστό
Έλληνα καλλιτέχνη ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΝΟ.
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε: στο 604-830-4151 και 604-219-4422

Άνω στο μέσον: Ο τυχερός
του αυτοκινήτου 2011 BMW SEDAN
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Αpple: “Nα αγοράσουμε
την Ελλάδα με 97 δισ. δολ.;
Δεν αξίζει τόσα”!
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Αθάνατη Ελληνίδα Μάνα ....!!!
“ΒΑΛΕ ΚΑΤΙ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΥΩΣΕΙΣ”

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, στην σημερινή ετήσια συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας
Apple,
προτάθηκε
επίσημα από
πλευρά των
μετόχων το
τεράστιο
αποθεματικό
κεφάλαιο της
εταιρείας που
ανέρχεται
στα 97
δισεκατομμύρια
ευρώ να
διατεθούν για
την … αγορά
της Ελλάδας!
Και όταν λέμε
της Ελλάδας,
εννοούμε
ολόκληρης της
Ελλάδας, ως χώρα με τους κατοίκους μαζί.

Μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει

Οι ελληνικές θάλασσες «φτωχότερες σε ψάρια
από ό,τι η υπόλοιπη Μεσόγειος»

Η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και οι....
μέτοχοι που την κατέθεσαν υποστήριξαν ότι «Με τα λεφτά που έθεσε η Γερμανία υπό
τον έλεγχό της την Ελλάδα, δηλαδή με 30 δις. ευρώ, μπορούμε να προχωρήσουμε ένα
βήμα παραπάνω και με τα 97 δις δολάρια (περίπου 70 δις. ευρώ) να αποκτήσουμε τον
συνολικό έλεγχο της χώρας, ερχόμενοι σε μία συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση”.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου του Διευθύνοντα Συμβούλου της, Tim Cook,
«Τα μετρητά διαθέσιμα, είναι κατά πολύ περισσότερα απ’ όσα χρειάζονται για
να λειτουργήσει και να επεκταθεί η εταιρεία και σε λίγο καιρό θα είναι πολύ
περισσότερα»!
Όταν τέθηκε στο θέμα στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της εταιρείας, στα κεντρικά γραφεία της στο Cupertino της Καλιφόρνια,
ο διευθύνων σύμβουλος απάντησε ότι «Δεν είναι κακή η ιδέα, αλλά δεν την έχουμε
εξετάσει. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί. Ίσως είναι πολλά τα 97 δις. για
να αγοραστεί η Ελλάδα”.
Εν τέλει όπως μεταδίδει το Bloomberg η πρόταση δεν εγκρίθηκε στην γενική
συνέλευση.
Κρίμα! Αν πρότειναν σε κάθε νεοέλληνα ένα IPhone ή ένα IPad, δώρο, μπορεί και να
δεχόμασταν σε ένα πιθανό δημοψήφισμα. Οι νεοέλληνες αποδεικνύουν καθημερινά ότι
είναι απόλυτα αλλοτριωμένοι και φοβισμένοι.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχουμε καλύτερη διαχείριση από τους απίθανους
«οικονομολόγους» και «συνταγματολόγους-οικονομολόγους» που μας κυβερνούν…

Στη Μεσόγειο, η ψαριά όλο και μικραίνει (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Ουάσινγκτον
Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί ψαριών στη Μεσόγειο απαντώνται σε θαλάσσιες
περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας, ενώ τα νερά της Ελλάδας και της Τουρκίας
είναι σχεδόν νεκρά, αναφέρει διεθνής ερευνητική ομάδα, σε μια μελέτη που έχει
σημασία για τη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων.
Οι ερευνητές πέρασαν τρία χρόνια πραγματοποιώντας καταδύσεις και
δειγματοληψίες στα νερά του Μαρόκου, της Τυνησίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας
και της Τουρκίας. Στόχος τους ήταν να ποσοτικοποιήσουν την επίδραση που
έχουν στα οικοσυστήματα οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, όπου αυτές
υπάρχουν.
«Αυτά που βρήκαμε παρουσιάζουν τεράστιες αντιθέσεις. Οι υψηλότερες βιομάζες
ιχθύων εντοπίστηκαν σε θαλάσσια καταφύγια έξω από την Ισπανία και την Ιταλία.
Δυστυχώς, γύρω από την Ελλάδα και την Τουρκία τα νερά ήταν νεκρά» αναφέρει
ο Ενρίκ Σαλά, ερευνητής του National Geographic και επικεφαλής της ομάδας.

Αισιόδοξα τα μηνύματα για την υγεία του

Αναρρώνει ο Τσάβες στην Κούβα
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγο Τσάβες αναρρώνει ικανοποιητικά από τη
χειρουργική επέμβαση στην οποία
υποβλήθηκε στην Κούβα για να
αντιμετωπιστεί η πιθανότητα
επανεμφάνισης του καρκίνου, σύμφωνα
με κυβερνητικά στελέχη. Παρά τον
αισιόδοξο τόνο των ανακοινώσεων
των κυβερνητικών στελεχών για την
επέμβαση του προέδρου Τσάβες στην
Κούβα, πηγές στην αντιπολίτευση λένε
αντιθέτως ότι μπορεί να αντιμετωπίζει
μετάσταση και να απειλείται η ζωή του.
“Σε μια τέτοια περίπτωση, η εκστρατεία του 57χρονου σοσιαλιστή προέδρου για την
επανεκλογή του τον Οκτώβριο και η δυνατότητά του να ασκήσει την εξουσία στην
περίπτωση που κερδίσει θα τεθούν εν αμφιβόλω, λένε οι ίδιες πηγές. Ο υποψήφιος
της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, ο Ενρίκε Καπρίλες,
39 χρονών, που υπόσχεται μια κυβέρνηση της “σύγχρονης αριστεράς” και λέει πως
εμπνέεται από το παράδειγμα της Βραζιλίας, δήλωσε επανειλημμένα ότι εύχεται στον
Τσάβες “ταχεία ανάρρωση”, για να δει “τις αλλαγές να έρχονται στη Βενεζουέλα”.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική επιθεώρηση PLoS ONE.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι σημαντικότερες απειλές για τα οικοσυστήματα της
ανατολικής Μεσογείου είναι η υπεραλίευση, η καταστροφή των ενδιαιτημάτων,
η ρύπανση, η άνοδος της επιφανειακής θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής
αλλαγής, καθώς και τα περίπου 600 είδη που έχουν εισβάλει από την Ερυθρά
Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ.
Ένας άλλος παράγοντας που βρέθηκε να επηρεάζει την υγεία των πληθυσμών
ήταν τα φύκη, τα οποία προσφέρουν τροφή στα ψάρια. Στην Τουρκία, για
παράδειγμα, δύο ξενικά είδη ψαριών που τρέφονται με φύκια (Siganus luridus
και S. rivulatus) έχουν απονεκρώσει μεγάλες εκτάσεις του βυθού.
Και όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η υγεία των φυκών καθορίζει την ταχύτητα
με την οποία ανακάμπτουν τα ιχθυαποθέματα όταν δημιουργείται ένα θαλάσσιο
καταφύγιο.
Παρόλα αυτά, ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης για τη βιομάζα των
ιχθύων σε οποιαδήποτε περιοχή ήταν το επίπεδο νομικής προστασίας.
Στις προστατευόμενες περιοχές, διαπιστώνει η μελέτη, οι πληθυσμοί των ψαριών
ανακάμπτουν από την υπεραλίευση και φτάνουν σε επίπεδα δέκα φορές υψηλότερα
σε σχέση με περιοχές όπου δραστηριοποιείται η αλιευτική βιομηχανία.
Αυτό πάντως ισχύει μόνο στα θαλάσσια καταφύγια όπου απαγορεύεται κάθε
μορφή αλιείας, και όχι σε «προστατευόμενες» περιοχές όπου επιτρέπονται
ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο καθορισμός νέων προστατευόμενων περιοχών
έχει κρίσιμη σημασία για τη βιωσιμότητα της αλιείας.
Newsroom ΔΟΛ

5 Γνώμη

Η Μπολόνια αποχαιρετά
τον Λούτσιο Ντάλα
5 Γνώμη

Η μεγάλη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»

Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

3/3/2012

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!

Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με
κορυφαία όλων την παρέλαση επί
της 5ης Λεωφόρου, στο κέντρο του
Μανχάτταν

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».

Φόρο τιμής στον μεγάλο τραγουδοποιό
Λούτσιο Ντάλα αποτίουν από χθες οι
κάτοικοι της Μπολόνια. Το φέρετρο του
θανόντος καλλιτέχνη έφτασε χθες νύχτα
στο σπίτι του στην Μπολόνια και σήμερα
το πρωί θα μεταφερθεί στο δημαρχιακό
μέγαρο Παλάτσο Ντ’ Ακούρσιο οι πόρτες
του οποίου «θα παραμείνουν ανοικτές
μας επέτειο.
μέχρις ότου υπάρχουν πολίτες στην ουρά».
Η απόφαση αυτή είχε δυσαρεστήσει

χιλιάδες
ομογενείς
που
Κατά την άφιξη της
σωρού
του Ντάλλα
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
οργανώσεων
τους
στις
ΗΠΑ,
να
στην Μπολόνια εχθές το βράδυ, οι δρόμοι
αναλάβουν
τα έξοδα
τόσο η νεκροφόρα
της πόληςεκείνοι
από όπου
περνούσε
στην πρεσβεία της χώρας στην
ήταν ασφυκτικά
γεμάτοι,
από κατοίκους
Ουάσιγκτον
όσο και
στα κατά

Η
τελευταία
πανομογενειακή
συγκέντρωση πριν την παρέλαση
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη στο τον διάσημο συμπολίτη τους.
που
ήθελαν να αποχαιρετήσουν
Σταθάκειο κέντρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Το
φέρετρο έφτασε χθες στην οδό Ντ’ Ατζέλιο, όπου βρίσκεται το σπίτι του αγαπημένου τραγουδοποιού.
Νέας Υόρκης.
Έξω
από το σπίτι,
πεζοδρόμιο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από λουλούδια και σημειώματα αγάπης και
Στη εκδήλωση
αυτή το
παρευρέθηκε
αποχαιρετισμού από τους Μπολονέζους.
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος,
ο
οποίος
Σήμερα το πρωί, η σωρός του Λούτσιο
χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους
Ντάλλα μεταφέρθηκε στο Παλάτσο Ντ’
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
Ακούρσιο , όπου θα εκτίθεται σε λαϊκό
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί
με υπερκομματικό πνεύμα χωρίς
προσκύνημα από τις 9 και μισή το πρωί. Στο
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε
κεντρικό μέγαρο του δήμου έχει αναρτηθεί μια τεράστια φωτογραφία του στιχουργού και
συνεχή επαφή με τον απόδημο
ερμηνευτή του Καρούζο, με από κάτω γραμμένα δυο απλά λόγια: «Ciao Lucio» («Γεια σου
ελληνισμό», είπε στον χαιρετισμό
Λούτσιο»).
του. «Βρισκόμαστε στην χειρότερη
ιστορική μας στιγμή, βαλλόμαστε
REALTYοι
(1974) ltd
από δικά μας λάθη κυρίως, από
Στους διπλανούς δρόμους και στην πλατεία «Ματζιόρε» από τα MACDONALD
μεγάφωνα ακούγονται
2105
West
38th
Avenue,
Vancouver,
λάθος χειρισμούς στην οικονομία, Οι ομογενειακές οργανώσεις σε τόπους προξενεία μας. Το αίτημα
νότες των επιτυχιών του εξηνταοκτάχρονου, εκλιπόντος καλλιτέχνη.
B.C., V6M 1R8
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
και αύριο,Εξωτερικών,
Κυριακή, αναμένεται
να φτάσουν στην Μπολόνια και δεκάδες χιλιάδες
σύστημα» είπε χαρακτηριστικά.
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου Μέχρι
το υπουργείο
με
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
Στον χαιρετισμό του ο συνπρόεδρος 1821 που διοργανώνουν τα εκεί θαυμαστές
Ντάλα, από2011,
ημερομηνία του
14 Φεβρουαρίου
TANIA OIKONOMOY
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
της επιτροπής παρελάσεως κ.
όλη την Ιταλία αλλά και το
Κρίστοφερ είπε «Αυτή τη στιγμή
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
εξωτερικό.
που βάλλεται η Ελλάδα, εμείς ως
Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας
ΕΜΠΕΙΡΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
εαυτό».
Η Βασιλική του του Σαν

604-264-6633

Στην πανομογενειακή συνεδρίαση
παραβρέθηκαν και οι Γενικοί
Πρόξενοι της Ελλάδας και της
Κύπρου. Στον χαιρετισμό της η
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην
Νέα Υόρκη, κ. Μπαλτά είπε: «Η
Ελλάδα πολεμά. Οι Έλληνες δεν το
βάζουν κάτω. Πρέπει την Κυριακή
να είμαστε όλοι στην 5η Λεωφόρο.
Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους
Ιρλανδούς να μας εντυπωσιάζουν με
την δική τους παρέλαση» κατέληξε.
Με τη σειρά της η Γενική Πρόξενος
ημέρα
πένθους.
της Κύπρου
κ. Κούλα Σοφιανού
χαιρετώντας τους παρευρισκομένους
είπε πως «το μήνυμα της Κυριακής

Πετρόνιο

Tel: 604-263-1911 (24 Hours) Fax: 604-266-3514

Η κηδεία θα γίνει την Κυριακή –
ημέρα που ο Ντάλα θα γιόρταζε Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ åý÷åôáé óôïõò áîéüôéìïõò ðåëÜôåò ôçò,
óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá
τα γενέθλια του - στην εκκλησία
του Σαν Πετρόνιο, στην
κεντρική πλατεία της πόλης, η
οποία ενέπνευσε και το γνωστό
τραγούδι «Πιάτσα Γκράντε».

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
προς
όλες τις διπλωματικές
καιτης πόλης, Βιρτζίνιο Μέρολα, η Κυριακή επελέγη
ΚΑΛΗ
Με απόφαση
του δήμαρχου
ως επίσημη
έμμισθες προξενικές αρχές, με θέμα
«Εορτασμός εθνικής επετείου από
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
(Συνέχεια στη σελίδα 12)

6 Γνώμη

ΣΤΙΦΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΠΙΣΤΕΚΑ

Εθιμικό πιάτο των πανηγυριών και των μεγάλων γιορτών, αφιερωμένο στην Αγία Μαύρα του
Μαχαιράδου. Το στιφάδο τους είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που φτιάχνεται
στην υπόλοιπη Ελλάδα, αφού γίνεται με κύβους μοσχαρίσιου κρέατος πασπαλισμένους με
μπαχαρικά και πηχτή σάλτσα ντομάτας, λαδοτύρι, αλλά χωρίς ίχνος κρεμμυδιού!

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ετοιμάζουμε συνταγές, που το «κόλπο» τους είναι ότι μπορούν να
γίνουν με ή χωρίς κρέας, αφήνοντας -σε κάθε περίπτωση- τα λαχανικά να πρωταγωνιστήσουν. Η
άλλη τους... αρετή είναι ότι ακουμπούν στις οικείες γεύσεις μας, αλλά ταυτόχρονα έχουν μία πινελιά δημιουργικότητας που τις κάνει ξεχωριστές.
φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Καφίρης
food styling: Ιωάννα Τσολομίτη
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
3 γαλλικές σαλάτες
1 αγγούρι
4 αβγά βραστά σφιχτά
20 ελιές
4 ντομάτες
3 καρότα
200 γρ. λιαστές ντομάτες
3 πιπεριές διαφόρων χρωμάτων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΙΣΤΕΚΑ
500 γρ. κιμάς
λάπα ή ελιά
1 κρεμμύδι ξερό
ψιλοκομμένο
4-5 κλωναράκια μαϊντανός
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένο
1/2 κ.γ. κανέλα
1/2 κ.γ. μπαχάρι
1/2 κ.γ. κόλιαντρος
1 κ.γ. μπούκοβο
λίγο λάδι
αλάτι, πιπέρι
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
3 κρεμμυδάκια φρέσκα
3 κλωναράκια μαϊντανός
3 κλωναράκια άνηθος
ξύσμα μισού λεμονιού
250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
3 κ.σ. μαγιονέζα
2 κ.σ. λάδι
αλάτι, πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Ανακατεύουμε όλα τα υλικά του κιμά και
πλάθουμε πολύ λεπτά μπιφτέκια
(σαν τις ιταλικές μπιστέκες), πάχους 0,5 εκ. Βάζουμε τα μπιφτέκια στο
ψυγείο να «σταθούν» για λίγη ώρα.
• Χτυπάμε στο multi τα υλικά της σάλτσας και την αφήνουμε στο ψυγείο.
• Κόβουμε τα σαλατικά, αραιώνουμε τη σάλτσα με λίγο νερό και την
απλώνουμε στην πιατέλα σερβιρίσματος.
• Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι, το αλείφουμε με λίγο λάδι και,
όπως είναι καυτό, ρίχνουμε τις μπιστέκες. Αφού πάρουν χρώμα από τη
μία μεριά, γυρνάμε και από την άλλη. Μόλις πάρουν χρώμα, σβήνουμε
τη φωτιά, σκεπάζουμε με καπάκι και αφήνουμε για λίγη ώρα. Θα ψηθούν
επειδή είναι πολύ λεπτές.
• Σερβίρουμε με φρυγανισμένα ψωμάκια από γαλλική μπαγκέτα.
Συμβουλές: Μπορείτε να φτιάξετε ακόμη και καιρό πριν τις μπιστέκες και
να τις φυλάξετε στην κατάψυξη. Μάλιστα, τις ψήνετε όπως είναι παγωμένες,
απλώς θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο.
• Οι μπιστέκες μπορούν να ψηθούν στον φούρνο ή στα κάρβουνα και να
σερβιριστούν με σάλτσα τυριών ή κρασιού για ένα ωραίο φαγητό.
Πηγή: Realnews.gr

Δεν είναι παρά το ρεζερβουάρ της βενζίνης !
Ούτε ξερει πόσες φορές τον σταμάτησε
η αστυνομία...

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ

1 κιλό μοσχάρι κομμένο σε μικρά
κομμάτια
2 κεφάλια σκόρδο χοντροτριμμένα
στο multi
1 ξύλο κανέλας
1/2 ποτήρι κρασιού ξίδι
1/2 κ.σ. ντοματοπελτές
1/5 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη ή δενδρολίβανο
1 κομμάτι λαδοτύρι Ζακύνθου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

• Βάζουμε το λάδι στην κατσαρόλα να
ζεστάνει
σε χαμηλή φωτιά και ρίχνουμε το
κρέας. Ανακατεύουμε και σκεπάζουμε μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά του.
• Προσθέτουμε το σκόρδο, το πιπέρι, την κανέλα, λίγη ρίγανη και αφήνουμε λίγο να σοταριστούν και να πάρει το κρέας όμορφο χρώμα. Αμέσως μετά σβήνουμε με το ξίδι.
• Προσθέτουμε τον ντοματοπελτέ, ανακατεύοντας ελαφρά και συμπληρώνουμε όσο νερό
χρειάζεται. Βράζουμε για περίπου 1 ώρα - εξαρτάται βέβαια και από το κρέας.
• Προς το τέλος, αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε την υπόλοιπη ρίγανη και το τυρί κομμένο σε
χοντρά κομμάτια, τα οποία έχουμε κόψει με το χέρι μας, και το αφήνουμε να βράσει λίγο
ακόμα για να πάρει όλα τα αρώματα.
• Δοκιμάζουμε και σερβίρουμε σε πιατέλα
Πηγή: Realnews.gr

Οι συνταγές είναι από τον Διονύση Κόκλα του εστιατόριου «Αντέτι» που
αποτελεί σημείο αναφοράς της παραδοσιακής ζακυνθινής κουζίνας

ΚΟΥΝΕΛΙ ΓΕΜΙΣΤΟ
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1 κουνέλι
2 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
1 κεφάλι σκόρδο χοντροκομμένο
1 κιλό πατάτες
χυμός ενός λεμονιού
(ή και λίγο περισσότερο)
ξίδι
δεντρολίβανο
ρίγανη
1-2 σκελίδες σκόρδο

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
ελαιόλαδο
1 κεφάλι σκόρδο
το συκωτάκι του κουνελιού κομμένο
σε μικρά κομμάτια
1 φλ. του καφέ ρύζι τύπου Καρολίνα
1 ποτήρι κρασιού νερό
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη
λαδοτύρι Ζακύνθου τριμμένο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Καθαρίζουμε και πλένουμε το κουνέλι. Το
ξεπλένουμε με ξίδι και το βάζουμε στο
σουρωτήρι για να στραγγίξει.
• Σε τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι να ζεστάνει
και ρίχνουμε το σκόρδο να πάρει ένα μελί
χρώμα. Προσθέτουμε τα κομματάκια του
συκωτιού και το ρύζι και σοτάρουμε ανακατεύοντας. Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε

ρίγανη και λίγο νερό και πασπαλίζουμε με
το λαδοτύρι.
• Σε ταψί βάζουμε το κουνέλι, το γεμίζουμε με τη γέμιση, το κλείνουμε και ράβουμε
την κοιλιά. Αλείφουμε το κουνέλι με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.
• Γύρω του βάζουμε τις πατάτες κομμένες κυδωνάτες, αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε
το λεμόνι, ρίγανη και λίγο δεντρολίβανο, τις σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες και
ελαιόλαδο.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 1 με 1½ ώρα, γυρίζοντάς το
και από τις δύο πλευρές.
• Σερβίρουμε σε πιατέλα.

7 Γνώμη

Federal, Provincial and
Canada Welcomes International SciTerritorial Governments
ence Community to Vancouver
February 17, 2012—The Honourable Gary Goodyear, Minister of State for Science and TechFocus on Trade Agreement Ottawa,
nology, today issued the following statement about Vancouver hosting the American Association for
the Advancement of Science (AAAS) 2012 Annual Meeting:
with Europe
February 28, 2012 - The Honourable Ed Fast, Minister of
International Trade and Minister for the Asia-Pacific Gateway,
and his provincial and territorial counterparts responsible for
international trade issued a joint statement following their annual meeting in Ottawa:
Today, we met to discuss Canada’s international trade agenda
and to exchange ideas on providing Canadian businesses and
workers with the best possible access to lucrative markets
around the world.
Ministers endorsed the need for trade diversification efforts to
focus on high-growth markets around the world, such as China
and India, and agreed that a collaborative approach, involving the federal government, the provinces and the territories,
would maximize the benefits for businesses looking to expand
and succeed abroad.
There is no larger integrated economy in the world than the
European Union, with its more than 500 million consumers
and GDP of over $17 trillion. Accordingly, there is no more
important Canadian trade negotiating priority today than the
Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA). As we speak, the federal government, the
provinces and territories are working together on what will
be our most important international trade initiative since the
North American Free Trade Agreement(NAFTA).
Trade is equivalent to 60 percent of our economy and is linked
to one in five jobs. At a time of economic uncertainty, we need
to create new jobs and prosperity by looking to our global
trading partners, including Europe. Canadian workers in our
aerospace, aluminum, wood, transportation, agriculture, fish
and seafood, and renewable energy sectors”to name just a
few” have a vested interest in our gaining increased access to
the European Union market.
The benefits to Canadian workers and their families following the implementation of the CETA are estimated to be: a 20
percent boost in bilateral trade and a $12 billion annual increase to Canada’s economy. That is the equivalent of a $1,000
increase to the average Canadian family income or 80,000 new
jobs.
We remain committed to an ambitious and balanced outcome
to these negotiations and we look forward to the benefits that
will result.

“I would like to warmly welcome the international science community to Vancouver. We are delighted that Canada is hosting this annual meeting—one of the most widely recognized science events in
the world—for the first time in 30 years.
“With speakers from more than half of the world’s top 200 universities and representatives from more
than 50 countries, this conference provides an unprecedented opportunity for Canadian researchers to
showcase their work to the world. This year, the Canadian presence is stronger than ever as more than
170 Canadians are participating as speakers and lecturers.
“Our government’s science and technology strategy ensures that we attract the world’s brightest
minds to work and study here. This conference allows us to show the international science community
what we have to offer: from state-of-the-art research infrastructure to visionary research teams looking to take on global challenges—not to mention the progressive, world-class cities in which we live.
“It is indeed a distinct honour for Canada to be hosting this prestigious event. I wish the participants
all the best for a most successful conference.”
For further information on the Government of Canada’s role in the AAAS conference, visit the Science and Technology for Canadians website.

British Columbia Named Forest Capital of Canada
BC Forest Service Honoured for Rich Heritage and
Commitment
February 23, 2012
The Province of British Columbia has been named “Forest Capital of Canada” for the year 2012
by the Canadian Forestry Association (CFA) in honour of the 100th anniversary of the BC Forest
Service.
The naming of Forest Capital of Canada is a tradition that began in the 1970s and celebrates a
community or a region for its connectivity to the forest. The Forest Capital of Canada program
focuses on the valuable role forests play in the socio-economic and environmental health of our
communities – past, present and future. Over the years, four British Columbia communities have
been honoured: Prince George, 1981, Port Alberni, 1986, Chetwynd, 1992 and most recently the
Cariboo Regional District in 2010 and 2011 for its proactive approach in seeking ways to support
its forest sector in the wake of the economic downturn and the devastation of the mountain pine
beetle epidemic.
The Province of British Columbia was chosen this year to celebrate the BC Forest Service’s 100
years of distinguished and dedicated stewardship including the protection, management and renewal of its forest resources.
“This year’s designation reflects the CFA’s goals of recognizing and celebrating our rich and
colourful forest heritage and commitment to responsible forestry, integrating social, economic
and environmental values into planning and practices for the future,” said Dave Lemkay, General
Manager of the CFA.
The Canadian Forestry Association, established in 1900, is Canada’s oldest conservation organization. His Excellency the Right Honourable David Johnston, Governor General of Canada is
Honourary Patron of the CFA.
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ÁèëçôéêÜ
Αλώβητος έφυγε από την Κρήτη
2-0 ο Ολυμπιακός

BASKET

Πρωτάθλημα Α1:
Πρώτος
ο Ολυμπιακός!
Την
μοναξιά
της
κορυφής
απολαμβάνει ο Ολυμπιακός, μετά

Ο Βερόν Ρικάρντο μονομαχεί για τη μπάλα με τον Κέβιν Μιραλάς
Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια με 2-0 του ΟΦΗ στο γήπεδο
«Θόδωρος Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής και με το
«στραβοπάτημα» του Παναθηναϊκού (που έχασε 2-0 από τον ΠΑΟΚ) έπιασε
την κορυφή της βαθμολογίας. Τα γκολ για την ομάδα του Βαλβέρδε πέτυχαν
ο Χολέμπας με καταπληκτικό μακρινό σουτ στο 45΄ και ο Καζίμ Ρίτσαρντς
στο 54΄. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην
αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Μέταλιστ για το Γιουρόπα Λιγκ.

τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού
στο μεγάλο ντέρμπι της 18ης
Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν
μέσα στο κατάμεστο ΣΕΦ, με σκορ
78-77. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το
παιχνίδι πολύ δυνατά και σε αντίθεση
με τον Παναθηναϊκό, ήταν απόλυτα

Οι δύο ομάδες
αποχώρησαν για
τα
αποδυτήρια,
με την ομάδα του
Dušan Ivković να
έχει προβάδισμα
12 πόντων (4331). Στο δεύτερο
ημίχρονο
ο
Παναθηναϊκός
μάζεψε λίγο τη
διαφορά
και
προσπάθησε
να
ισοφαρίσει.
Παρόλα αυτά, με τα τρίποντα τους
Μάντζαρης και Πρίντεζης έφεραν
πάλι τη διαφορά στο +10. Το 5742 έκανε και πάλι με τρίποντό του
και συνεχόμενο σουτ δύο πόντων ο
Βαγγέλης Μάντζαρης.
Η ομάδα του Željko Obradović
«ξύπνησε» στην τελευταία περίοδο.
Με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη
Διαμαντίδη, Mike Batiste και Romain Sato, οι «πράσινοι» έφεραν
τη διαφορά στους 3 πόντους λίγα
δευτερόλεπτα πριν το τέλος του
αγώνα. Δεκαοχτώ δευτερόλεπτα
πριν σφυρίξει ο διαιτητής τη
λήξη, ο Batiste έχει τη μπάλα στα
χέρια του και σουτάρει πατώντας
ελάχιστα τη γραμμή των 6.75 και
έχοντας μπροστά του τον Πρίντεζη,
με την υποψία ότι υπήρχε foul
που δεν δόθηκε. Οι διαιτητές
για να επιβεβαιώσουν ότι σωστά
μέτρησε για 2 πόντους το σουτ του
Αμερικανού, πήραν τη «βοήθεια»

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκει πάντως στους γηπεδούχους: Μόλις
στο 7ο λεπτό ο Σίσιτς μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε το διαγώνιο συρτό
σουτ, που πέρασε όμως δίπλα από το δοκάρι του Μέγερι. Στη συνέχεια,
οι Πειραιώτες ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και πλησίασαν δύο
φορές στο γκολ, με τον Αμπντούν να αστοχεί από καλή θέση στο 10΄ και τον
Βεζυρίδη να πραγματοποιεί σωτήρια απόκρουση στο 13΄, και πάλι σε σουτ
του Αλγερινού.
Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τα ηνία στη μεσαία γραμμή και
να βγάζει συνεχώς φάσεις μπροστά, ωστόσο εύκολα ή δύσκολα η άμυνα
των γηπεδούχων κατάφερνε να κρατά πίσω το «0»: Στο 24΄ οι Γεωργίου και
Σόουζα απέτρεψαν με σωτήριο τάκλιν τους Αμπντούν (24΄) και Μιραλάς
(31΄) να σκοράρουν. Τελικά το γκολ ήρθε στο 45΄: Αρχικά ο Βεζυρίδης
πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση σε κοντινή κεφαλιά του Τοροσίδη,
αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Χολέμπας με ένα καταπληκτικό σουτ από
30 μέτρα νίκησε τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ και άνοιξε το σκορ (0-1).
Ο Ολυμπιακός έχοντας το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο μπήκε χωρίς άγχος
στο 2ο ημίχρονο και με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης κατάφερε
να επικρατήσει πλήρως και να «κλειδώσει» τη νίκη του στο 54΄ με το
πρώτο γκολ του Κόλιν Καζίμ Ρίτσαρντς με την ερυθρόλευκη φανέλα:
Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τελείωσε άνετα από κοντά μία φάση που
ξεκίνησε από ωραία κάθετη πάσα του Χολέμπας στον Αμπντούν και
γρήγορο γύρισμα του τελευταίου στον Καζίμ Ρίτσαρντς, που πλάσαρε με
τη μία. Οι γηπεδούχοι έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς
στο 65΄, όταν στο δυνατό σουτ του Ζόρντι Λόπεζ ο Μέγερι απέκρουσε
με εντυπωσιακή εκτίναξη και στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο οριζόντιο
δοκάρι. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν στη
συνέχεια δύο καλές ευκαιρίες με τον
Μιραλάς, ο οποίος όμως δεν ήταν σε
τόσο καλή μέρα, αλλά κράτησαν χωρίς
να απειληθούν τη νίκη και έφυγαν
από το Ηράκλειο με τρεις πολύτιμους
βαθμούς.
Διαιτητής: Παππάς (Αθηνών)
Κίτρινες: Μπούρμπος, Βεζυρίδης,
Παπουλής - Μέλμπεργκ, Αμπντούν
ΟΦΗ (Νίκος Αναστόπουλος):
Βεζυρίδης, Βερόν, Πίτσος, Καμπάνταης
(72΄ Ζορμπάς), Γεωργίου, Σόουζα,
Παπουλής (79΄ Μπόντορ), Μπούρμπος
(72΄ Γαλανόπουλος), Σίσιτς, Χόρχε
Λόπεζ, Ζόρντι Λόπεζ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ερνέστο Βαλβέρδε):
Μέγερι, Μέλμπεργκ, Ιμπαγάσα
(76΄ Μοντέστο), Καζίμ-Ρίτσαρντς,
Μιραλάς (86΄ Μαρκάνο), Χολέμπας,
Α.Παπαδόπουλος, Ορμπάιθ, Τοροσίδης,
Μακούν, Αμπντούν (88΄ Φουστέρ)

και στην ενδέκατη το Περιστέρι με
23 πόντους. Ο Ίκαρος Καλλιθέας και
το Μαρούσι βρίσκονται στην ζώνη
του υποβιβασμού. Παναθηναϊκός,
Κολοσσός, ΑΓΟΡ, Άρης, Περιστέρι
κα Μαρούσι έχουν από έναν αγώνα
λιγότερο.
Δυστηχώς όμως η οικονομική κρίση
συνεχίζει να ταλαιπορεί και τον
χώρο του Μπάσκετ. Βρισκόμαστε
επτά αγωνιστικές μακριά από το
τέλος της κανονικής περιόδου και
όλες οι ομάδες παρά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν δίνουν τον
καλύτερο τους εαυτό για να
πετύχουν το καλύτερο δυνατό.
Παρόλα αυτά, φέτος το All Star
Game, η γιορτή του Ελληνικού
Μπάσκετ ματαιώθηκε. Η διοίκηση
του ΟΠΑΠ, καθώς και της ΕΣΑΚΕ
(Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων
Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών) και
του ΠΣΑΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών)
αποφάσισαν
πως
λόγο
της
οικονομικής κατάστασης και των
συνθηκών που επικρατούν στην
Ελλάδα, τα χρήματα πρέπει να
διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες
βάση των αναγκών της κοινωνίας.
Κύπελλο Ελλάδος: Ολυμπιακός
και Παναθηναϊκός στον Τελικό!

συγκεντρωμένος. Στα πρώτα λεπτά
του αγώνα Σπανούλης και Πρίντεζης
οδηγούσαν την ομάδα του Πειραιά
μπροστά στο σκορ. Οι «πράσινοι»
προσπάθησαν μάταια να «σπάσουν»
την πιεστική άμυνα με τον αρχηγό
τους Δημήτρη Διαμαντίδη, όση
ώρα ο Περπέρογλου και ο Batiste
προσπαθούσαν να ακολουθήσουν
τους Πειραιώτες στο σκορ. Το αστέρι
της βραδιάς, ο 21χρονος παίκτης του
Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μάντζαρης
από την αρχή του αγώνα έπαιξε πολύ
καλή άμυνα πάνω στον Διαμαντίδη,
ήταν όμως εξίσου καλός και στην
επίθεση. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
έφτασε ακόμα και τους 17 πόντους
(35-18). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να
παίζει πολύ καλά και να ευστοχεί σε
σημαντικά τρίποντα, την ώρα που ο
Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει
λύσεις ώστε για να σκοράρει.

του replay και έτσι διαμορφώθηκε
το τελικό 78-77. Αν οι δύο ομάδες,
εκτός απροόπτου, κερδίσουν όλους
τους υπόλοιπους αγώνες μέχρι το
τέλος της κανονικής περιόδου, τότε
ο Ολυμπιακός θα’ χει το προβάδισμα
έδρας στα play-off, σε περίπτωση
όμως ισοβαθμίας ο Παναθηναϊκός θα
αποκτήσει το “avantage” καθώς είχε
επικρατήσει 74-70 στο ΟΑΚΑ, στην
πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.
Μετά το τέλος της 19ης Αγωνιστικής
ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην
κορυφή της βαθμολογίας με
35 πόντους. Ο Παναθηναϊκός
ακολουθεί με 32. Ένα βαθμό πίσω
βρίσκεται ο Πανιώνιος. Στην
τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κολοσσός
Ρόδου. Με 27 πόντους η Καβάλα και
ο ΑΓΟ Ρεθύμνου καταλαμβάνουν
την τέταρτη και την πέμπτη θέση,
αντίστοιχα. Ηλυσιακός, ΠΑΟΚ και
ΚΑΟ Δράμας έχουν από 25 βαθμούς.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά και όγδοη
φορά στην ιστορία του θεσμού, ο
Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός
θα αναμετρηθούν στον Τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδος! Στον 1ο
ημιτελικό ο Παναθηναϊκός, σαν σε
προπόνηση, συνέτριψε την Καβάλα
με σκορ 90-51 και καλύτερους
παίκτες τους David Logan (14pts,
2reb, 1as) Ίαν Βουγιούκα (13pts,
5reb, 1as) και Δημήτρη Διαμαντίδη
(11pts, 4reb, 4st). Στον 2ο ημιτελικό
ο Ολυμπιακός, χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία, επικράτησε του ΠΑΟΚ με
σκορ 85-52. Πολυτιμότεροι παίκτες
για την ομάδα των «ερυθρολεύκων»
ήταν ο Martynas Gecevičius (16pts,
4reb) και ο Κώστας Παπανικολάου
(13pts, 5reb, 5as, 1st). Τα δύο
τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός
είχε κατακτήσει το τίτλο του
Κυπελλούχου. Οι Πειραιώτες έχουν
συνολικά 15 συμμετοχές και 9
Κύπελλα. Οι «πράσινοι», από την
άλλη, έχουν 18 συμμετοχές και
φέτος θα διεκδικήσουν την… 13η (!)
κούπα τους! Ο Τελικός θα διεξαχθεί
στις 10 Μαρτίου, στο κλειστό
γήπεδο του Ελληνικού.

Στην δέκατη θέση βρίσκεται ο Άρης

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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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Φωτογραφίες: Λάρη Καμπάνας

Ανέκδοτα
Ήταν 2 γειτόνισσες και λέει η μια
στη άλλη:
-Ήσουν άρρωστη;
-Oxi,γιατί ρωτάς;
-Ε… να, είδα των γιατρό να
μπαινοβγαίνει.
-Γιατί; Σε εσένα που μπαινόβγαινε ο
στρατηγός, πόλεμο είχαμε;
***
Η πεθερά, που είναι θεόκουφη, πάει
επίσκεψη στο σπίτι της κόρης της.
Τη πόρτα την ανοίγει ο γαμπρός της,
που ξέροντας το πρόβλημά της,
αρχίζει να λέει μ΄ένα τεράστιο
χαμόγελο στα χείλη:
- Καλώς το, το κουφάλογο! Από
πού έρχεσαι πάλι, σκατόγρια,
παλιομάγισσα;
- Από ένα μαγαζί με ακουστικά,
παλιομαλάκα..!!
Δύο αφγανοί , που είχαν χαθεί για
πολύ καιρό..
Δύο αφγανοί , που είχαν χαθεί για
πολύ καιρό μετά απο το “πέρασμά”
τους απο τον Έβρο, συναντιούνται
τυχαία σε κεντρικό δρόμο της
Αθήνας.
Ο πρώτος ντυμένος σαν πρίγκιπας,
κατεβαίνει απο μια μερσεντάρα
τελευταίο μοντέλο.
Ο δευτερος, κακομοίρης, κρατώντας
στα χέρια ένα πακέτο κάλτσες που
προσπαθούσε να πουλήσει, λέει
στον φίλο του:
“Βλέπω καλοπερνάς! Τί δουλεία
κάνεις και τα κονομάς;
-”Ζητιανεύω στο μετρό”
-”Μή μου λές. Και βγάζεις τόσα
πολλά;”
- “Σίγουρα.Δοκίμασε το και σύ!
Κάθισε κοντά στα εκδοτήρια
εισιτηρίων με μια πινακίδα , και θα
δείς!”
Μετά απο κανα δυό μέρες ο
ταλαίπωρος, ξαναβλέπει τον
πλούσιο φίλο του.
-Έ, Ahmed, με δούλεψες , του λέει.
Σε δυό μέρες όλα κι όλα μάζεψα 1
ευρώ”. άν και στην πινακίδα είχα
γράψει:
- Είμαι χωρίς δουλεία, η γυναίκα
μου είναι άρρωστη και τα τρία
παιδιά μου πεινάνε!
Δεν αξίζει να ζητιανεύω στο μετρό”
-Μήν λές βλακείες- του απαντά ο
Ahmed- κοίταξε τι μάζεψα εγώ σε
δύο ημέρες, και του ανοίγει μια
μεγάλη τσάντα γεμάτη με δεκάευρα
-Δέν είναι δυνατόν λέει ο άλλος
απορημένος Τί έγγραφες στην
πινακίδα?”
- Έγραφα: “Μου λείπουν μόνο 10
€ για το εισιτήριο να γυρίσω στο
Αφγανιστάν”
***
Θα πουν ότι σε παντρεύτηκα για τα
λεφτά σου ...!
-Ρε γυναίκα, άμα βγω γυμνός στο
μπαλκόνι, λες να πουν τίποτα οι
γείτονες;
- Ναι. Θα πουν ότι σε παντρεύτηκα
για τα λεφτά σου ...!
Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα..!
Ο μικρός δεν μπορούσε να κοιμηθεί
μέχρι αργά την νύχτα. Η μαμά του
προσπαθεί να τον ηρεμήσει.
- Σώπα παιδάκι μου, όπου να ‘ναι
θα ‘ρθει ο μπαμπάς και θα μας πει
ένα παραμύθι.
- Τι παραμύθι, μαμά;
- Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα..!
Πιγκουίνο πηδήσαμε χτες το
βράδυ...
Μπαίνουν δύο φίλοι σε ένα μπαρ
στην Αλάσκα και ρωτάνε τον
μπάρμαν:
- Ρε φίλε, άσπρες γυναίκες έχετε
εδώ;
- Φυσικά και έχουμε.
- Μαύρες γυναίκες έχετε;
- Και βέβαια.
- Ασπρόμαυρες γυναίκες έχετε;
- Ασπρόμαυρες; Όχι, ασπρόμαυρες
δεν έχουμε!
Γυρνάει αυτός που ρώτησε και λέει
στον φίλο του:
- Στο είπα, ρε μαλάκα, πιγκουίνο
πηδήσαμε χτες το βράδυ...

θα σου πω
- Ρε συ Κώστα, τα’μαθες;
- Να μάθω τι;
- Μάντεψε ποιός έγινε “αδελφή”!
- Έλα ρε, ποιός;
- Δώσε μου ένα φιλάκι και θα σου
πω..
Η ξανθιά χήρα
Μία νεαρή ξανθιά έμεινε ξαφνικά
χήρα, όταν έχασε τον επίσης νεαρό
άνδρα της σε ατύχημα
Απαρηγόρητη έκλαιγε συνέχεια
και πήγαινε κάθε απόγευμα στο
νεκροταφείο, ντυμένη με μαύρα
κολλητά ρούχα, μίνι φούστα,
δικτυωτό καλσόν, γόβες στιλέτο.
Με αυτήν την αμφίεση ήταν
αδύνατον να περάσει απαρατήρητη,
και ειδικά από τον φύλακα, που την
πρόσεξε από την πρώτη στιγμή.
Μία φορά λοιπόν την
παρακολούθησε να δει τι θα κάνει
μέσα στο νεκροταφείο.
Την είδε να ανάβει το καντήλι, να
αλλάζει τα λουλούδια, να κλαίει
πάνω από τον τάφο και στο τέλος να
σηκώνει την φούστα, να κατεβάζει
λίγο το στρίνγκ και το καλσόν,
και να κάθεται πάνω στον τάφο
αμίλητη.
Μετά από λίγο, σηκώθηκε σιγά σιγά
και αφού τακτοποίησε τα ρούχα
της βάδισε αργά προς την έξοδο,
αφήνοντας τον φύλακα άφωνο.
Έκανε το ίδιο κάθε μέρα, αφήνοντας
να τρελαίνεται από την απορία.
Μετά από δύο βδομάδες ο φύλακας
δεν άντεξε και την πλησίασε όπως
έβγαινε και της μίλησε:
- Συγνώμη κυρία, αλλά δεν μπορώ
να μην σας ρωτήσω. Γιατί κάθε
μέρα αφού φροντίσετε τον τάφο
καθόσαστε πάνω του με γυμνά
οπίσθια;
- Τι να σας πω, λέει η ξανθιά. Δεν
είναι και εύκολο να εξηγήσεις
τέτοια πράγματα, αλλά να, όσο
ζούσε ο άνδρας μου, κάθε φορά που
το κάναμε μου έλεγε:
- Κουκλάρα μου, ο κώλος σου και
νεκρούς ανασταίνει!!!
Oι τρεις φίλες!
Τρεις φίλες, μια ξανθιά, μια
καστανή και μία μελαχρινή
συζητούν στην καφετέρια.
- Κορίτσια, λέει η καστανή, χτες το
βράδυ συμμάζευα το δωμάτιο της
κόρης μου και τι είδα κάτω από το
μαξιλάρι της;
Ένα στρινγκ! Πού να φανταστώ ότι
φοράει τέτοια πράματα η μικρή;
Λέει η μελαχρινή:
- Τι να σου πω, εγώ συμμάζευα
το δωμάτιο της δικιάς μου κόρης
και είδα ένα πακέτο τσιγάρα στο
κομοδίνο.
Αχ! Που να φανταστώ ότι καπνίζει
από τόσο μικρή;
- Ασε, άσε, λέει η ξανθιά. Εγώ
καθώς συμμάζευα είδα κάτι
προφυλακτικά στην ντουλάπα της.
Που να φανταστώ ότι η κόρη μου
έχει πέος;;;;
Οθωμανικό!
Ένας Ιταλός, ένας Εβραίος και ένας
Τούρκος είναι στον παράδεισο και
θέλουν να κατέβουν στη γη.
Μετά από πολλά παρακάλια του Αγ.
Πέτρου και, για να τους ξεφορτωθεί,
τους λέει:
- Θα πάτε στη γη, αλλά με τους εξής
όρους:
Ο Ιταλός δε θα φάει πίτσα, ο
Εβραίος δε θα πιάσει λεφτά στα
χέρια του κι ο Τούρκος δε θα το
κάνει.. οθωμανικά.
Αν κάποιος παρεκτραπεί, θα τον
πάρω πίσω αμέσως.
Κατέβηκαν στη γη λοιπόν και
άρχισαν τις βόλτες.
Κάποια στιγμή όμως πέρασαν από
μια πιτσαρία κι ο Ιταλός δεν άντεξε.
Μπαίνει μέσα, παραγγέλνει
πίτσα και μόλις βάζει την πρώτη
μπουκιά στο στόμα του, τσουπ,
...εξαφανίζεται.
Ο Εβραίος κι ο Τούρκος
τρομοκρατήθηκαν, αλλά εκεί που
περπατούσαν, το μάτι του Εβραίου
βλέπει μια χρυσή λίρα στο δρόμο.
Δεν κρατήθηκε...
...Σκύβει να την πάρει και...,
...τσουπ, εξαφανίστηκε ο
Τούρκος!!!!!!
Oλα τα κακά της μοίρας!

Ξυπνάει ένας τύπος, σηκώνεται από
το κρεβάτι ζαλισμένος και πάει στο
μπάνιο να πλυθεί, χωρίς να θυμάται
ποιος είναι και τι του συμβαίνει.
Κοιτάζεται στον καθρέπτη και
αναφωνεί αηδιασμένος:
-Όχι, ρε γαμώτο μου είμαι άσχημος.
Βγαίνει από το μπάνιο μπερδεμένος,
κοιτάζει γύρω του και βλέπει πως
βρίσκεται σε ένα τροχόσπιτο.
-Όχι ρε γαμώτο είμαι και φτωχός;
Πάει να φτιάξει ένα καφέ να
θυμηθεί τι του συμβαίνει και βλέπει
ένα μουστακαλή να του λέει:
-Καλημέρα αγαπούλα μου.
Τρελαίνεται, δεν το πιστεύει.
“Είμαι ΚΑΙ ΠΟΥΣΤΗΣ;”,
αναρωτιέται.
Κάθεται να πιεί τον καφέ του και
του λέει ο μουστακαλής:
-Πήραμε και μαθηματικά το
πρωτάθλημα! το λέει η εφημερίδα.
-Ε όχι ρε γαμώτο μου, είμαι και
Ολυμπιακός;;;;;;;;;;
Από το ημερολόγιο
Ένας άντρας γράφει στο ημερολόγιό
του:
«Είμαι ο ιδανικός άντρας! Δεν
καπνίζω, δεν πίνω, δεν πάω σε Νάιτ
Κλαμπ. Είμαι πιστός στη γυναίκα
μου, και δεν φλερτάρω με άγνωστες
γυναίκες. Κοιμάμαι νωρίς και
ξυπνάω από τα χαράματα, ασκούμαι
καθημερινά και δουλεύω λογικές
ώρες».
ΑΛΛΑ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ Θ’
ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΟΛΙΣ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΩ!!!!!!
Κυριακάτικο Κήρυγμα
Ένας παπάς αποφασίζει στο
κυριακάτικο κήρυγμα του, να κάνει
και μια επίδειξη, για να δώσει
άλλη βαρύτητα και περισσότερη
παραστατικότητα στον Λόγο του.
Γι’αυτό βάζει 4 σκουλήκια σε 4
μπουκάλια.
Το πρώτο σκουλήκι σε μπουκάλι
που περιείχε οινόπνευμα, το δεύτερο
σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε
καπνό, το τρίτο σκουλήκι σε
μπουκάλι που περιείχε σπέρμα και
το τέταρτο σκουλήκι σε μπουκάλι
που περιείχε καθαρό νερό.
Στο τέλος του κηρύγματός του, ο
παπάς παρουσιάζει τα αποτελέσμα
της διαδικασίας αυτής...
Το σκουλήκι που τοποθετήθηκε
στο μπουκάλι του αλκοόλ πέθανε,
το σκουλήκι που τοποθετήθηκε
στο μπουκάλι του καπνού πέθανε,
το σκουλήκι που τοποθετήθηκε
στο μπουκάλι με το σπέρμα
πέθανε κι αυτό και αυτό μόνο που
τοποθετήθηκε μέσα στο καθαρό
νερό έζησε.
Ο παπάς απευθυνόμενος στο
εκκλησίασμα ρωτάει:
-Ποιό είναι λοιπόν το ηθικό
δίδαγμα, από αυτήν την επίδειξη;
Μια γριούλα από το βάθος της
εκκλησίας λέει:
-Πάτερ,όσο πίνουμε, καπνίζουμε
και πηδιόμαστε δεν θα πιάσουμε
σκουλήκια!!!!!!!!!!!!!
Ο Τοτός και η δασκάλα
Ήταν ο Τοτός στην τάξη και την
τελευταία μέρα της χρονιάς η
δασκάλα τους είπε ότι θα τους κάνει
όποια χάρη θέλουν!!!
Η Ελενίτσα ζήτησε να πάρει 10
στην ιστορία, ο Κωστάκης να πάρει
10 στα μαθηματικά.
Όταν ήρθε η σειρά του Τοτού,
αυτός ζήτησε να βάλει το δαχτυλάκι
του στον αφαλό της κυρίας.
Η κυρία αρνήθηκε αλλά ο Τοτός
επέμενε.
Η κυρία τότε δέχτηκε.
Στο τέλος της ώρας ο Τοτός έκλεισε
τη πόρτα και τα παράθυρα κι
ακούγεται μια φωνή:
- Τοτό εκεί που βάζεις το δακτυλάκι
σου δεν είναι ο αφαλός μου!
Και λέει ο Τοτός:
- Μα κυρία, κι εσείς που το ξέρετε
ότι είναι το δαχτυλάκι μου;
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PEDI SYMIS

VISIT GREECE
And come for your hoIidays to the exquisiteIy
beαutifuI and picturesque isIand of Symi, ίn the
Dodekanese.
Our rooms for rent, named Capt. Yiorgos, are situated by the seα, ίn the bay of the tranquiI hamIet
of Pedi, a location which offers you magnificent
views and unique serenity.

www.Captaingeorge-symi.gr
Phone:001-22460-72519
Cell: 6932610931

If you have never been to the beautiful and magical island
of Symi, we must urge you to consider visiting the island.
Symi is a very friendly island with a population of only
around 2,500, which has not been spoilt by mass tourism,
and still retains the traditional Greek island way of life and
hospitality. Wonderful sea view from the house.

For special rates if you book now
call: 604-435-4580 and ask for Kosta
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE Για ΑΘΗΝΑ και
ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗ SPECIAL

MEXICO

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

Από 1 Μαρτίου μέχρι 6 Μαϊου 2012 CAN $ 909 +Ταχ * Από 7 Μαϊου μέχρι 18 Ιουνίου
CAN $ 939+Tax * και από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2012 CAN $ 1039 +Tax

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Riviera Maya
Vancouver Departure

Royal Decameron Complex 4 star
March 31 departure
One Week all inclusive holiday

Catalonia Yucatan 4 star
April 1 departure
One week all inclusive holiday
CAD 917 plus 334 in taxes

CAD 507 plus 334 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarda
Vancouver Departure
Bell Air Collection Resort 5 star
March 31 departure
One week all inclusive holiday
CAD 747 plus 334 in taxes

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ

MEXICO
Riviera Maya

Vancouver Departure
Grand Sirenis Riviera Maya 5 star
April 1 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1097 plus 334 in taxes

CUBA
Vardero

Vancouver Departure
Playa de Oro 4 star
March 31 departure
One week all inclusive holiday
CAD 845 plus 186 in taxes

CUBA

Varadero
Vancouver Departure
Barcelo Marina Palace 4 ½ star
March 31 departure
One week all inclusive holiday
CAD 857 plus 265 in taxes

JAMAICA

Montego Bay
Vancouver Departure
Sunset Beach Resort and Spa 4 star
April 3 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1089 plus 134 in taxes

JAMAICA

Runaway Bay
Vancouver Departure

Gran Bahia Principe Jamaica 5 star
April 3 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1329 plus 134 in taxes

12 Γνώμη

Η ομαδική μούντζα των μαθητών
στην παρέλαση στα Ιωάννινα
Αντώνης Ανακέφαλος
Μπορεί ο Κάρολος Παπούλιας να μην πήγε στην παρέλαση για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων για να
αποφθεχθούν οι εντάσεις αλλά τελικά οι μαθητές είχαν άλλα πλάνα.
Το γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία των μαθητών οι οποίοι κατά τη διάρκεια παρέλασης στα
Ιωάννινα για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους έριξαν ομαδική μούντζα
προς την εξέδρα των επισήμων.
Οι νεαροί μετά από την
προτροπή του σημαιοφόρου, ο
οποίος φώναξε «είστε μ@λ@
κες», αντί να στρέψουν το
βλέμμα προς τους επίσημους,
όπως συνηθίζεται στις
παρελάσεις, σήκωσαν το δεξί
τους χέρι και άνοιξαν την
παλάμη τους, στέλνοντας στην
εξέδρα των επισήμων ένα
μεγαλοπρεπέστατο...
Η κίνηση των μαθητών
εξόργισε τον δήμαρχο της
πόλης, Φίλιππα Φίλιο, ο
οποίος αποχώρησε από το
χώρο.
Πριν ξεκινήσει η παρέλαση υπήρξε επίσης ένταση και επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και κτηνοτρόφων,
λίγα μέτρα μακριά από την εξέδρα των επισήμων.
Οι κτηνοτρόφοι με ένα φορτηγάκι
επιχείρησαν να μοιράσουν γάλα
στους μαθητές που θα έκαναν
παρέλαση, ενώ προσπάθησαν
να φτάσουν στην εξέδρα των
επισήμων, αλλά απωθήθηκαν
από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Ακολούθησε ένταση με τους
κτηνοτρόφους να επιμένουν να
σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό
και τα πνεύματα οξύνθηκαν
επικίνδυνα.
Α. Διαμαντοπούλου: Απαράδεκτες
οι μούντζες στα Γιάννενα
Την καταδίκη της στις μούντζες μαθητών προς τους επισήμους κατά τη διάρκεια της παρέλασης στα
Γιάννενα διατύπωσε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.
Το φαινόμενο είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι λύπησε βαθιά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Προσέβαλε μια εθνική ημέρα, το συμβολισμό μιας πόλης και προσέβαλε περισσότερο αυτούς που το
έκαναν και όχι αυτούς στους οποίους απευθυνόταν , τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου.
(Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας ζήτησε από όλους να αφήσουμε μακριά τα νέα παιδιά από όλες τις
πολώσεις και τις συγκρούσεις, που έχουν πολλών ειδών χαρακτηριστικά. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί
που πραγματικά οργίζονται και θυμώνουν περισσότερο από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Οι
νέοι άνθρωποι, όμως, είναι αυτοί που εκφράζουν και το ήθος της Ελλάδας .
Επίσης ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί εντολή προς τους διευθυντές να προχωρήσουν σε έρευνα για να
εντοπιστεί το πώς έγιναν τα επεισόδια και να καταλογιστούν τυχόν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ειδικός πνευμονολόγος
πρωην δήμαρχος Καμειρου
βενετοκλεων 58, 85100 Ρόδος τηλ 6932723723 email: kritikos2000@gmail.com
Ρόδος 09/02/2012
Προς τον πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας Κον Αντώνη
Σαμαρά
Κοιν Γραμματέα Πολιτικής
Επιτροπής Κον Ανδρέα
Λυκουρεντζο,
Βουλευτή Κον Μάριο
Σαλμα,
Πρόεδρο Νομαρχιακής Δωδ/νησου Κον Τάκη Μιχαηλου.
Αξ Κε Πρόεδρε,
Σας αναφέρω ότι εν τέλει δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος
με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Δωδεκάνησο διότι δεν συμφωνώ
με τις θέσεις του κόμματος μας όσον αφορά το μνημόνιο 2.
Βαθύτατα αντιμνημονιακος – όπως και εσείς άλλωστε –
περίμενα από τον ηγέτη της παράταξης μας ετούτη την κρίσιμη
στιγμή το ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ που θα μας έκανε ίσως φτωχότερους
αλλά σίγουρα υπερήφανους σαν Έλληνες.
Περίμενα την εναλλακτική πρόταση, την
επαναδιαπραγμάτευση, η οποία είναι εφικτή (επιτέλους
μπορούμε να απαιτήσουμε και εμείς, ο Σαμαράς δεν
είναι Παπανδρέου) και η οποία τελικά δεν ήλθε, αντίθετα
ταυτιστήκαμε και δώσαμε συγχωροχάρτι σ αυτούς οι οποίοι
χωρίς να γνωρίζουν τι εψήφισαν και πολύ περισσότερο χωρίς να
εφαρμόσουν αυτά τα οποία έπρεπε δυο χρόνια τώρα, έφεραν τη
χώρα μας στο χείλος του γκρεμού.
Αρνουμαι λοιπόν με την παρουσία μου να συμβάλω στην
περεταίρω υποβάθμιση της ποιότητας ζωης των συνανθρώπων
μου.
Αρνουμαι να δεχθώ ότι οι απλοί Έλληνες πολιτες,
οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, είναι όλοι τους φοροφυγάδες (τους φοροφυγάδες
να τους αναζητήσετε στα ανώτατα στρώματα της κοινωνίας),
αλλά και ότι αυτοί καλούνται και θα καλούνται κάθε φορά να
βγάζουν το φίδι απ την τρύπα.
Αρνουμαι την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας.
Τέλος αρνουμαι να δεχθώ τις κατηγορίες και την υποβάθμιση
της χώρας μου από εκείνους οι οποίοι αιματοκύλισαν
επανειλημμένως τον πλανήτη και οι οποίοι εάν δεν υπήρχε
η βοήθεια κρατών όπως το δικό μας με τα κατοχικά δάνεια
της εποχής (που δεν έχουμε την τόλμη να αξιώσουμε) δεν θα
υπήρχαν στο χάρτη.
Και πάλι σας είμαι ευγνώμων για την μεγάλη τιμή που
μου κάνατε μέσω του γραμματέα Κου Λυκουρεντζου να μου
προτείνετε θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Απόφαση του ΣτΕ

Ευχαριστώ πολύ

Συνταγματικό το «χαράτσι», αντισυνταγματική η
διακοπή ρεύματος

Μετά τιμής

Αθήνα
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να διακόψει την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε
όσους δεν πληρώσουν το έκτακτο
ειδικό τέλος ακινήτων αποφάσισε
σε
διάσκεψη,
κεκλεισμένων
των θυρών, η Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ η
επιβολή του κρίθηκε συνταγματική.
Σύμφωνα
με
πληροφορίες,
η Ολομέλεια του Ανωτάτου
Ακυρωτικού
Δικαστηρίου
(πρόεδρος ο Παν. Πικραμμένος
και εισηγήτρια η σύμβουλος
Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα)
έκριναν ότι η επιβολή του
«χαρατσιού» ή όπως επίσημα
λέγεται του έκτακτου ειδικού τέλους
ηλεκτροδοτούμενων
δομημένων
επιφανειών, είναι συνταγματική και
νόμιμη.

Και αυτό γιατί
το ειδικό τέλος
ακινήτων
δεν
είναι πάγιος φόρος
(δηλαδή δεν θα
πληρώνεται μόνιμα
και
σταθερά),
αλλά
είναι
έκτακτος, καθώς
έχει
επιβληθεί
για δύο χρόνια.
Κατά
συνέπεια,
σύμφωνα με τους δικαστές,
η (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
επιβολή του δεν προσκρούει σε
καμιά συνταγματική επιταγή.
ακινήτων που περιλαμβάνεται στον
Αντίθετα,
οι
σύμβουλοι
λογαριασμό του ρεύματος.
Επικρατείας
αποφάνθηκαν,
σχεδόν ομόφωνα, ότι είναι
Πάντως,
το
δικαστήριο
αντισυνταγματική και παράνομη η
επιφυλάχθηκε σε περίπτωση που το
νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει
«χαράτσι» από έκτακτό που είναι
ότι η ΔΕΗ θα διακόπτει την παροχή
σήμερα μεταβληθεί με νομοθετική
του ρεύματος σε περίπτωση
ρύθμιση, σε πάγιο να κρίνει και
κατά την οποία ο καταναλωτής
πάλι την συνταγματικότητα ή μη
δεν πληρώσει το ειδικό τέλος
της επιβολής του. Και αυτό εφόσον

Δημήτρης Γ Κρητικός

βέβαια προσβληθεί και πάλι η νέα
νομοθετική ρύθμιση στο Ανώτατο
Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Αναλυτικότερα, το τρίτο δεκαήμερο
του Νοεμβρίου 2011 προσέφυγαν
στο Συμβούλιο της Επικρατείας
οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Βόλου,
Ηρακλείου, Σύρου και Καβάλας, η
ΑΔΕΔΥ ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη,
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο
Καβάλας, το Σωματείο «Έλληνες
Φορολογούμενοι»,
ιδιοκτήτες
ακινήτων, κ.λπ.
Όλοι
στρέφονται
κατά
της
από 10.10.2011 απόφασης του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών

με την οποία καθορίζεται ο τρόπος
και η διαδικασία είσπραξης του
έκτακτου ειδικού τέλους και ζητούν
να ακυρωθεί.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν,
μεταξύ των άλλων, ότι το έκτακτο
ειδικό τέλος ακινήτων δεν είναι
ειδικό τέλος, αλλά επιβολή νέου
φόρου κάτι που είναι αντίθετο σε
πλειάδα συνταγματικών διατάξεων
(αντίθετη στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 20,
26, 48, 78 και 101 του Συντάγματος)
και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
που προστατεύει την ιδιοκτησία.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

13 Γνώμη

13 Γνώμη

ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ ΚΑΝΑΔΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τορόντο,ΕΥΒΟΙΩΤΩΝ
22 Μαρτίου 201
Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαι την ανάγκη να
μοιρασθώ μαζί σας τα πιο ειλικρινή αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.
Την 25η Μαρτίου αποτίνουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του 1821, που με την φιλοπατρία,
γενναιότητα και αυτοθυσία τους, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τον τουρκικό ζυγό και
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιοοικονομικά προβλήματα και για ακόμη μία φορά
καλούμαστε να εορτάσουμε την εθνική επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών διεθνών εξελίξεων και
δραματικών γεωπολιτικών και άλλων μεταβολών.
Για τον λόγο αυτόν, ας μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας
αφήσουμε το δίδαγμα του 1821 να ενδυναμώνει την πατριωτική συνείδηση όλων και να αποτελεί οδηγό
και καλό σύμβουλο στον λαό μας.
Το μήνυμα του 1821 στον 21ο αιώνα παραμένει το ίδιο «Ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
Εύχομαι ολόψυχα στον απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
επαγγελματική επιτυχία.

Δεν είχε
Αθάνατ

Το σκηνικό
κακοκαιρίας
οδόστρωμα
γλιστρούσε.
Ο οδηγός τη
αμέσως τη λ
σκαρφίστηκ
Κάτι που το
μοναδικό!
Έντυσε καλ
του, της έβα
γύρω από το
κούμπωσε τ
και την έβα
το καπό του
ώστε να πατ
ρόδες του α
Η διαδρομή
περίπου στα
όσο ήταν κα
αν παρατηρ
ευφυέστατο

Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Κώστας Μενεγάκης,
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
Ε ν ο ρ ί α τ ο υ Ι . Ν . τ η ς Α γ ί α ς ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Μαρίνης
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζεστό φαγητό κάθε μέρα στην Αγία Μαρίνα

“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”

Το Ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως,
συνεχίζει το έργο του παρά τις δύσκολες συγκυρίες.

3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
Η συμπαράσταση και καθοδήγηση του για 40 χρόνια προέδρου του ΕΦΤ,
Μετά τις ζημιές που
πρωτοπρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνος Μανταδάκη προς τον διάδοχο του
προκλήθηκαν στο
πρωτοπρεσβύτερο π. Λάμπρο Ξεσφύγγη και η ακαταπόνητη προσφορά εθελοντικής
κατάστημα από άγνωστα
εργασίας από δεκάδες ενορίτες, καθιστούν αδιάκοπη την με διάκριση και προσοχή
άτομα προ καιρού,
Το 1950 Οι Έλληνες συνέρχονταν από τον εμφύλιο αλλά
ανταπόκριση στα πολλά αιτήματα προς βοήθεια.
άνοιξε και πάλι για την
Καθημερινά σιτίζονται από το Κέντρο Ενοριακής Αγάπης, 45 συνάνθρωποί μας.
Δεκαπέντε περίπου περισσότεροι από πέρυσι. Το συσσίτιο παράγεται καθημερινά
από τις εθελόντριες μαγείρισσες του ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ: Βλαχάκη Αγγελική, Γκρέκου Αθηνά, Σπανάκη Δήμητρα.
ΤΡΙΤΗ: Μποβιάτση Αικατερίνη, Παπανίκου Αλίκη.

εξυπηρέτησε
πείναγαν.
της πελατείας του.
Το 1970 Οι Έλληνες δούλευαν και ήλπιζαν και το τραπέζι

τους ήταν γεμάτο.
Ο Ιδιοκτήτης
και
το
προσωπικό
εύχονται
Το 2000 Οι Έλληνες γέμισαν
τους δρόμους με 4Χ4 και
στουςπελάτες και σε όλη την ομογένεια
φρακάρισαν την παραλιακή και τις ταβέρνες.
Το 2012 οι Ευρωπαίοι Έλληνες ...ξαναξεκινούν από το 1950

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Gre

Gy

ΤΕΤΑΡΤΗ: Θεοδοσίου Στέλλα, Κολοκυθά Ειρήνη.
ΠΕΜΠΤΗ: Μπούσμπουρα Αθανασία, Δραμητινού

#8-

Χρυσούλα, Πετροπούλου
Σταυρούλα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πελέτη Χρυσούλα, Δημητρακοπούλου
Λουκία.
ΣΑΒΒΑΤΟ: Καρακάση Γεωργία, Σπανάκη Δήμητρα,
Βλαχάκη Αγγελική.
Το Σάββατο παρασκευάζονται και διανέμονται μαζί και οι
μερίδες που προορίζονται για το συσσίτιο της Κυριακής.
Τα έσοδα του Ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου για το
μήνα Ιανουάριο 2012, ανήλθαν στο ποσό των €2.570,10
και προέρχονται από εισφορές φιλανθρώπων ενοριτών
και μη. Αντίστοιχα στο ποσό των €2.438,53 ανήλθαν τα
έξοδα για τον ίδιο μήνα και στα οποία περιλαμβάνονται
τόσο τα έκτακτα και τακτικά βοηθήματα σε ανήμπορους
και άπορους συνανθρώπους μας - επιδόματα ενοικίου,
πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.λ.π., όσο και τα
λειτουργικά έξοδα του Ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου
για αγορά τροφίμων του Κ.Ε.Α., πληρωμή λογαριασμών
Δ.Ε.Κ.Ο, καθώς και οτιδήποτε αναλώσιμο.

Ο Γιώργ

Καλ

14 Γνώμη

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ρεκόρ με νέες παραγγελίες

Ομάδες
πολιτών,
αλλά
και
επιστημονικοί φορείς οργανώνουν
κοινωνικά παζάρια σε πανελλαδικό
επίπεδο για σειρά προϊόντων,
παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες

Η ανταπόκριση των πολιτών στο
κάλεσμα του Δήμου Παλλήνης να
αγοράσουν πατάτες προς 28 λεπτά
το κιλό από το Νευροκόπι ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο

λεπτά το κιλό.

Μόλις
42
χιλιόμετρα
-τόσο
απέχει η πόλη της Δράμας από το
Κάτω Νευροκόπι- αρκούν για να
τετραπλασιάσουν την τιμή της
πατάτας, από τα 13 λεπτά ανά κιλό

Τα αποτελέσματα δεν άργησαν
να φανούν. «Υπό την πίεση της
δράσης, αλυσίδα σούπερ μάρκετ
έριξε την τιμή στα 35 λεπτά το κιλό,
ενώ οι παραγωγοί στο Νευροκόπι
μάς ενημέρωσαν πως οι έμποροι
ανέβασαν την τιμή παραγωγού
από τα 13 στα 23 λεπτά», είπε
στο «Εθνος» ο Γιώργος Σαβρίδης,
πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου

Δραμινοί,

τόσο τους καταναλωτές όσο και
τους παραγωγούς αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων», είπε ο
κ. Καμενίδης.

«Στην
κρίσιμη
φάση
που
διανύουμε
είναι
σημαντικό
να
προσανατολίσουμε
τις
προσπάθειές μας σε αυτήν την
κατεύθυνση, η οποία βοηθάει

ΒΟΛΟΣ
Παραγγελίες
τόνων!

80

Η πέρα από κάθε προσδοκία
ανταπόκριση των καταναλωτών
«μπλόκαρε»
την
επιχείρησηπατάτα στον Βόλο, που ξεκίνησε
με πρωτοβουλία του Συλλόγου
Εργαζομένων του Αχιλλοπούλειου
νοσοκομείου της πόλης.
Οι παραγγελίες πολιτών ξεπέρασαν
τους 80 τόνους, και οι διοργανωτές
σήκωσαν
τα
χέρια
ψηλά,
αδυνατώντας να διαχειριστούν
τη ζήτηση. Οι παραγγελίες
σταμάτησαν, δύο μέρες πριν τη
λήξη της προθεσμίας, αλλά τη
«σκυτάλη» ανέλαβε η Ενωση

που εισπράττει ο παραγωγός στην
«πηγή» στα 60 λεπτά κατά μέσο όρο
που πωλείται το προϊόν στην αγορά
της πρωτεύουσας του ίδιου νομού.
Οι

μεσαζόντων, σε χαμηλές τιμές.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα
δίκτυο με ντόπιους αγρότες και
κτηνοτρόφους για συνεργασία σε
μόνιμη βάση.

ακολουθώντας

(Συνέχεια σελίδα 16)
Δράμας, που έχει αναλάβει ρόλο
συντονιστή της πρωτοβουλίας,
σε συνεργασία με την Ενωση
Εργαζομένων Καταναλωτών.
«Αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε
για να προστατεύσουμε τον
παραγωγό και τον καταναλωτή»,
τονίζει η δήμαρχος Φαιστού Μαρία
Πετρακογιώργη
«Αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε
για να προστατεύσουμε τον
παραγωγό και τον καταναλωτή»,
τονίζει η δήμαρχος Φαιστού Μαρία
Πετρακογιώργη

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

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης,
η δράση θα συνεχιστεί και την
Κυριακή, ενώ στόχος είναι να
διευρυνθεί με νέα προϊόντα και να
γίνεται κάθε Σάββατο.
Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχη
αγορά πατάτας από το Κάτω
Νευροκόπι της Δράμας και από
τη Βροντού Σερρών στήνεται
σήμερα στον προαύλιο χώρο του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου,
με πρωτοβουλία του ομότιμου
καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής
Χρίστου Καμενίδη.

Η ανταπόκριση των πολιτών στο
κάλεσμα του Δήμου Παλλήνης να
αγοράσουν πατάτες προς 28 λεπτά
το κιλό από το Νευροκόπι ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο
Η «μάχη της πατάτας», που
ξεκίνησε από την Κατερίνη, αποκτά
χαρακτηριστικά
καταναλωτικού
κινήματος
και
επεκτείνεται
σε όλη τη χώρα, με ομάδες
πολιτών,
κοινωνικούς
αλλά
και επιστημονικούς φορείς να
οργανώνουν ανάλογες δράσεις και
να αναζητούν τρόπους συνεργασίας
σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ηδη
οργανώνονται
κοινωνικά
παζάρια και για άλλα προϊόντα,
ενώ στο ΑΠΘ σκοπεύουν να
παρακάμψουν τους μεσάζοντες και
να διαθέσουν φτηνότερο πασχαλινό
οβελία. Στη Βόρεια Ελλάδα, για
παράδειγμα, συνειδητοποιούν πως
δεν πάει άλλο...

τον δρόμο που άνοιξε η Ομάδα
Εθελοντικής
Δράσης
Πιερίας,
διοργανώνουν «Κοινωνικό Παζάρι»
αύριο, Σάββατο, στο κέντρο της
πόλης, με πατάτες που έχουν
παραγγείλει απευθείας από
Οι
Δραμινοί,
ακολουθώντας
τον δρόμο που άνοιξε η Ομάδα
Εθελοντικής
Δράσης
Πιερίας,
διοργανώνουν «Κοινωνικό Παζάρι»
αύριο, Σάββατο, στο κέντρο της
πόλης, με πατάτες που έχουν
παραγγείλει απευθείας από τους
παραγωγούς και θα πωλούνται με 25
λεπτά το κιλό
«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί»,
είπαν οι Δραμινοί και ακολουθώντας
τον δρόμο που άνοιξε η Ομάδα
Εθελοντικής
Δράσης
Πιερίας
διοργανώνουν «Κοινωνικό Παζάρι»
αύριο, Σάββατο, στο κέντρο της
πόλης, με πατάτες που έχουν
παραγγείλει απευθείας από τους
παραγωγούς και θα πωλούνται με 25

«Το οργανώνουμε εδώ και καιρό
στο
πλαίσιο
μεταπτυχιακού
μαθήματος για το μάρκετινγκ
των αγροτικών προϊόντων και
δεν μπορούσαμε να φανταστούμε
το μέγεθος της ανταπόκρισης»,
είπε στο «Εθνος» ο κ. Καμενίδης,
ο οποίος σε συνεργασία με
μεταπτυχιακούς φοιτητές της
σχολής δεχόταν ηλεκτρονικές και
τηλεφωνικές παραγγελίες από τους
ενδιαφερομένους.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

Ρεκόρ με νέες παραγγελίες
Υψηλή ζήτηση
Η ζήτηση προσέγγισε τους 50
τόνους, οι οποίοι θα διατεθούν
σήμερα σε τσουβάλια των 20 κιλών
στην τιμή των 5 ευρώ (25 λεπτά
το κιλό), αποκλειστικά σε όσους
έχουν παραγγείλει, ενώ η δράση θα
επαναληφθεί και αύριο, Σάββατο,
με άλλους 50 τόνους.
Η επιστημονική ομάδα επεκτείνει
τώρα τις δράσεις της και σε άλλα
προϊόντα, με αρχή τα φασόλια
Πρεσπών και το ρύζι Χαλάστρας,
ενώ αναζητεί τρόπους συνεργασίας
με μικρούς παραγωγούς για την
απευθείας διάθεση αρνιού και
κατσικιού, χωρίς τη μεσολάβηση

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

15 Γνώμη

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι κυρίες της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη
διοργάνωσαν ένα μεσημβρινό γεύμα
για την ενίσχυση των προγραμμάτων
της κοινότητας. Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Αξιωματούχοι και μέλη
των τμημάτων της ΑΧΕΠΑ στην
ετήσια αντάμωση των δυο τμημάτων
που δοργανώνεται κάθε χρόνο και όπου
προγραμματίζονται προγράμματα
της οργάνωσης και μελοντικά έργα
για την προβολή στην παροικία μας,
σαν οργάνωση που εργάζεται για
την ομόνοια, προβολή και διατήρηση
της ελληνικής μας ταυτότητας.

D. Benton: «Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη χρεοκοπήσει»
Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2012
Ευρώ Ευρώ Φωτογραφία αρχείου

Ο David Benton, ένας
από τους συνεργάτες των
μικρότερων δικηγορικών
γραφείων αλλά ισχυρότερων
της Αγγλίας, «Allen & Overy»,
είναι ο ειδικός του οποίου
η νομική γνωμοδότηση την
Πέμπτη οδήγησε 15 από τις
μεγαλύτερες επενδυτικές
τράπεζες στον κόσμο αλλά και
επενδυτές να αποφασίσουν
ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη
χρεοκοπήσει, σύμφωνα με την
«Telegraph».

Σύμφωνα με τον κ. Benton, η Ελλάδα παρά
τα οικονομικά της προβλήματα, συνεχίζει
να πληρώνει τους τόκους από το χρέος
της. Αυτό βάζει τη χώρα σε μια θέση όπως
ενός ιδιοκτήτη σπιτιού που αγωνίζεται να
ξεπληρώσει τις υποθήκες αλλά δεν έχει χάσει
ούτε μια πληρωμή.

επί του παρόντος βασίζεται
στο εθελοντικό «κούρεμα»
της αξίας των συμμετοχών
των επενδυτών μέσω της
χρήσης των «ρητρών
συλλογικής δράσης».
Εξαιτίας αυτού, η Ελλάδα
δεν αναγκάζει τις απώλειες
σε ομολογιούχους της και,
επομένως, σύμφωνα με τις
συμβάσεις ISDA ότι οι CDS
πωλούνται, δεν υπάρχουν λόγοι
για να δηλώσει ένα «πιστωτικό
γεγονός αναδιάρθρωσης» που
θα επιτρέπει ισχυρισμούς που
πρέπει να γίνουν.

Δεύτερον, η ελληνική συμφωνία
αναδιάρθρωσης του χρέους, όπως προβλέπεται • Πηγή: The Telegraph

16 Γνώμη

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(Συνέχεια από σελιδα 14)

Καταναλωτών Βόλου, η οποία θα
αναλάβει να διεκπεραιώσει τον νέο
κύκλο παραγγελιών.
Δύο «Κοινωνικά Παζάρια» για τη
διάθεση πατάτας στα 25 λεπτά το
κιλό στήνονται αύριο, Σάββατο,
στον νομό Καβάλας.
Στον πολυχώρο «Σήματα Καπνού»
στην πόλη της Καβάλας, ο
Σύλλογος Ανέργων και Επισφαλών
Εργαζομένων θα διαθέτει από
το πρωί 20κιλα τσουβάλια με
πατάτες στην τιμή των 5 ευρώ,
ενώ στον Αμυγδαλεώνα ο τοπικός
Πολιτιστικός Σύλλογος παίρνει
παραγγελίες από τους κατοίκους
και θα υποδεχτεί αύριο παραγωγούς
από το Νευροκόπι στην κεντρική
πλατεία.

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

είναι απροστάτευτοι. Γι’ αυτό και
πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, που
αποτελεί υποχρέωση του δήμου
μας», λέει ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος.

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΑΔΙ
Οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης ετοιμάζονται να αντα-ποκριθούν χωρίς
μεσολαβήσεις στη ζήτηση της Β.
Ελλάδας

ΡΥΖΙ
Στη Δράμα και την Καβάλα θα
διατίθενται σύντομα, εκτός από
πατάτες, και άλλα προϊόντα, όπως
ρύζι και όσπρια

τους.

Αίσθηση
Οι ίδιοι ομολογούν ότι η πανελλαδική
δημοσιογραφική
«καμπάνια»
του «Εθνους» προκάλεσε μεγάλη
αίσθηση και έφερε πιο κοντά
τους αγρότες από κάθε γωνιά της
Ελλάδος.
«Δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα
από αγρότες που ενδιαφέρονται
για συνεργασία, αλλά και πολλά
τηλεφωνήματα από ΜΜΕ της
Αθήνας.
Παράλληλα,
έχουμε
τη διαβεβαίωση στήριξης από
εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

Θεωρώ ότι σε πρώτη φάση μπορούμε
στην Κρήτη να ξεκινήσουμε με
λάδι, κρασί και σταφίδες», δήλωσε
στο «Εθνος» ο γραμματέας της
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
και πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Τυμπακίου, Γιώργος Ντισπυράκης.
Επικοινωνία
Ο ίδιος είπε ότι για την οργάνωση
του κινήματος βρίσκεται από χθες σε
συνεχή επικοινωνία με συναδέλφους
του εκπροσώπους εθελοντών στην
Πιερία και σε άλλες περιοχές.
Παράλληλα, όπως είπε, στην Κρήτη
προετοιμάζονται
συναντήσεις
αγροτικών φορέων και εκπροσώπων
της Αυτοδιοίκησης. Αύριο, με
πρωτοβουλία της δημάρχου Φαιστού

και αγροτικών στελεχών-παραγωγών
αναμένεται να γίνει σύσκεψη στην
πεδιάδα της Μεσαράς, που φημίζεται
για τα ποιοτικά της προϊόντα.
«Είναι ανάγκη τώρα, έστω και
αργά, να ενεργοποιηθούμε όλοι οι
αγρότες, συνεταιρισμοί, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, φορείς.
Αξίζει τον κόπο, επιτέλους,
να
αγωνιστούμε
όλοι
να
προστατεύσουμε τον παραγωγό και
τον καταναλωτή, που πλήττονται
ποικιλοτρόπως»,
δήλωσε
στο
«Εθνος» η δήμαρχος Φαιστού
Μαρία Πετρακογιώργη.
Μανόλης Κοκολάκης

Πέθανε η Whitney Houston
Αντώνης Ανακέφαλος
Μία από τις πιο υπέροχες φωνές όλων των εποχών, αυτή της επιβλητικής Whitney Houston, έσβησε για πάντα.
Η νέγρα τραγουδίστρια,
που μεσουρανούσε στα
80s και στα 90s άφησε
την τελευταία της πνοή
ξημερώματα της έφυγε
από την ζωή το Σάββατο
Φεβρουαρίου,
στο
ξενοδοχείο
“Hilton”
του Μπέβερλι Χιλς,
όπως αποκάλυψε η
εκπρόσωπός της, KrisFoster, χωρίς όμως να
γίνει γνωστή η αιτία.

τ α
11

ten

Η μαγευτική φωνή
της,έχει
συγκινήσει
εκατομμύρια
λάτρεις
της pop μουσικής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποκαλείτο “Queen of Pop” και ότι το όνομά της έχει γραφτεί
στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η πιο πολυβραβευμένη τραγουδίστρια όλων των εποχών με 415 βραβεία.
«Βροχή» αιτήσεων για φθηνές
πατάτες
Το... αδιαχώρητο δημιουργήθηκε
χθες στο ηλεκτρονικό σύστημα του
Δήμου Παλλήνης, όπου μπορούσαν
οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της
περιοχής να υποβάλλουν αιτήσεις
προκειμένου
να
παραγγείλουν
πατάτες απευθείας από τους
παραγωγούς του Νευροκοπίου, με
αποτέλεσμα να «πέσει» το σύστημα.
Η ανταπόκριση των πολιτών στο
κάλεσμα της δημοτικής Αρχής
να αγοράσουν πατάτες προς 28
λεπτά το κιλό από το Νευροκόπι
χωρίς μεσάζοντες ξεπέρασε κάθε
αναμενόμενο, σύμφωνα με τον
δήμαρχο Παλλήνης, Αθανάσιο
Ζούτσο.
Δεύτερη μέρα χθες που οι πολίτες
μπορούσαν να κάνουν παραγγελία
και
οι
αιτήσεις
πιθανότατα
έφτασαν τις 500, καθώς ακριβής
αριθμός δεν μπορεί να δοθεί, αφού
δημιουργήθηκε τεχνικό πρόβλημα
στο σύστημα, λόγω υπερφόρτωσης.

Παραγγελίες
Παραγγελίες γίνονται δεκτές μέχρι
τις 8 Μαρτίου τηλεφωνικά στον
Δήμο
Παλλήνης,
ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του, αλλά και
με αυτοπρόσωπη παρουσία των
δημοτών στα γραφεία του δήμου.
Οπως λέει ο δήμαρχος στο «Εθνος»,
η συμμετοχή ήταν χθες αθρόα και με
τους τρεις τρόπους.
Η παράδοση θα γίνει 10 μέρες
μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής
παραγγελιών και όσοι έχουν
παραγγείλει θα ενημερωθούν για τον
τόπο και την ώρα παράδοσης. Κατά
κύριο λόγο οι πολίτες παραγγέλνουν
μεταξύ 20 και 50 κιλών, χωρίς να
λείπουν και οι περιπτώσεις των 100
κιλών.
«Στοχεύουμε στην αυτοοργάνωση
των πολιτών, γιατί θεωρούμε πως

ΠΑΤΑΤΕΣ
Το
ρεκόρ
παραγγελιών
που
σημειώθηκε στον Βόλο μπλόκαρε
προσωρινά τη διάθεση τόνων
πατάτας από το Νευροκόπι

ΟΒΕΛΙΑΣ
Το Τμήμα Γεωπονικής του ΑΠΘ,
διευρύνοντας ακόμα περισσότερο
την γκάμα των φθηνών προϊόντων,
προγραμματίζει να διαθέσει οβελία
το Πάσχα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Λάδι χωρίς
μεσάζοντες
Σε ανοιχτή γραμμή αγρότες της
Κρήτης με ομάδες εθελοντών
«Θεωρώ ότι σε πρώτη φάση μπορούμε
στην Κρήτη να ξεκινήσουμε με
λάδι, κρασί και σταφίδες», δηλώνει
στο «Εθνος» ο γραμματέας της
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Γ. Ντισπυράκης
Γέφυρα
αλληλεγγύης
και
συνεργασίας από την Κρήτη στην
Πιερία έστησαν οι αγρότες, με
στόχο την εκτόπιση των μεσαζόντων
προς όφελος των αγροτών και των
καταναλωτών.
Εκπρόσωποι των αγροτών της
Κρήτης αλλά και ελαιοπαραγωγοί
του νησιού βρίσκονται ήδη σε
«ανοιχτή γραμμή» με παραγωγούς
και ομάδες εθελοντών στη Βόρεια
Ελλάδα, οργανώνοντας τη δράση
τους.
Μάλιστα, ήδη πολλοί αγρότες από
την Κρήτη μέσω Διαδικτύου έκαναν
γνωστό ότι θα στείλουν δείγματα
ελαιολάδου στην Πιερία, ενώ για τη
δημιουργία στην Κρήτη κινήματος
κατά των κερδοσκόπων εκπρόσωποι
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
δηλώνουν
αλληλέγγυοι
στους
αγρότες, εκφράζοντας τη στήριξή

Τρεις ώρες και 45 λεπτά διήρκεσε η νεκρώσιμη ακολουθία για την αδικοχαμένη ερμηνεύτρια, η οποία κηδεύτηκε
το βράδυ του Σαββάτου (18/02) στην εκκλησία όπου τραγουδούσε μικρή στην γενέτειρά της. Παρόντες 1500
προσκεκλημένοι αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολούθησαν σε ζωντανή δορυφορική σύνδεση το
γεγονός.
Η τελετή άρχισε με την ομιλία
του δημάρχου του Νιούαρκ,
ο οποίος δήλωσε μπροστά
από το φέρετρο, που ήταν
καλυμμένο με λουλούδια:
«Σε αγαπάμε Whitney Houston».
Τραγικές φιγούρες η μητέρα
της Cissy, αλλά και η
κόρη της Βobbi Kristina,
οι οποίες υποβαστάζονταν
καθʼόλη την διάρκεια της
τελετής. Αίσθηση προκάλεσε
το γεγονός ότι οι Αρχές
απομάκρυναν τον πρώην
σύζυγο της Houston, Βobby Brown, μετά από απαίτηση της οικογένειάς της, που από την αρχή τον είχε
χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο.
Η στιγμή που το ασημένιο φέρετρο με την σορό της Whitney Houston μεταφερόταν από την εκκλησία των
Βαπτιστών, στο νεκροτομείο του Newark στο New Jersey, υπό τους ήχους του I will always love you, έκανε
χιλιάδες κόσμου να ξεσπάσουν σε δάκρυα βαθιάς θλίψης για μια τραγουδίστρια που άφησε εποχή.
Συγκλονιστικός ήταν ο αποχαιρετιστήριος λόγος του Kevin Kostner, ο οποίος για πρώτη φορά έδωσε στην
δημοσιότητα άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες της συνεργασίας του με την Whitney, φυσικά από τον
Bodyguard. «Είχε αγχωθεί ότι δεν ήταν αρκετά καλή για τον ρόλο. Εγώ την διαβεβαίωσα ότι θα ήμουν μαζί
της σε κάθε βήμα. Ότι δεν με ένοιαζε εάν γινόταν κάποιο λάθος. Αυτή η Whitney που γνώρισα εγώ δεν είχε
καμία σχέση με μια παγκοσμίου φήμης και παγκοσμίου βεληνεκούς ερμηνεύτρια. Με ρωτούσε συνεχώς: Πώς
τα πήγα; Ημουν καλή σε αυτή την σκηνή; Κι εγώ της απαντούσα ότι πολλές θα μπορούσαν να παίξουν την
Rachel Marron, αλλά πραγματικά καμία επαγγελματίας ηθοποιός τόσο καλά όσο εσύ. Και το εννοούσα. Όταν
ανακοίνωσα στην παραγωγή της ταινίας ότι θα δώσουμε τον ρόλο στην Whitney, μου είπαν ότι είμαι τρελός και
η ταινία θα αποτύχει, πρώτον και κύριον γιατί είναι μαύρη και δεύτερον η Houston ΔΕΝ είναι ηθοποιός. Τελικά,
όλοι είδαμε τι έγινε. Και όχι μόνο με την συγκεκριμένη δουλειά, αλλά γενικότερα με το πόσο ψηλά έβαλε τον
πήχη η Whitney. Ο κοινός μας παρονομαστής ήταν η εκκλησία. Ξέρετε τί πιστεύω; Οταν θα τραγουδάει στον
Κύριο θα είναι καταπληκτική», ήταν μόνο μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά του λόγια.
Λίγο πριν το τέλος, ένας ακόμη επικήδειος έκανε τους πάντες να ανατριχιάσουν: Ηταν ο πραγματικός
σωματοφύλακας της Whitney, Ray Watson, ο οποίος δεν έβγαλε ούτε για ένα λεπτό τα γυαλιά ηλίου.
Δεν σταμάτησε όμως και να κλαίει ούτε για μια στιγμή. «Εχασα μια φίλη, ένα αφεντικό, μια αδελφή», είπε,
μιλώντας στην θέση της Aretha Franklin, που όπως σας είπαμε, λόγω κόπωσης δεν κατάφερε να παραβρεθεί.
Καθʼόλη την διάρκεια της τελετής, η gospel χορωδία έψελνε εκκλησιαστικούς ύμνους, ενώ η περιοχή είχε
αποκλειστεί από τις αστυνομικές Αρχές της πόλης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι δεκάδες συμμορίες που δρουν στην συγκεκριμένη πόλη κήρυξαν
ανακωχή λόγω της ημέρας.
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Εκστρατεία ομογενών
“Προσλάβετε έναν Έλληνα”
Αντώνης Ανακέφαλος
Την ώρα που τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται διαρκώς και οι Έλληνες μεταναστεύουν μαζικά στο
εξωτερικό για μια δουλειά, οι ομογενείς αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με σκοπό να βοηθήσουν χιλιάδες
άνεργους Έλληνες να βρούνε δουλειά ή να συμπληρώσουν το εισόδημά τους προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους στο εξωτερικό, ακόμα και εξ αποστάσεως, μέσω Internet.
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν φτάσει τους Έλληνες και κυρίως τους νέους στα όρια της
ελεημοσύνης για μια δουλειά έχουν ευαισθητοποιήσει την ομογένεια. Εδώ και λίγες ημέρες λοιπόν έχει
ξεκινήσει μια εκστρατεία που σκοπό έχει την απορρόφηση Ελλήνων σε εταιρείες του εξωτερικού. Η
πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Αμερική, μέσω ενός ειδησεογραφικού πόρταλ και πολύ σύντομα βρήκε
ανταπόκριση από τους επιχειρηματικούς κύκλους.

Δωρεάν διανομή πετρελαίου στο Καρπενήσι
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012
Έμπρακτη βοήθεια του δήμου σε πολίτες που αδυνατούν.Μακάρι η
κίνηση ανθρωπιάς που αξίζει πολλά “μπράβο” να βρεί μιμητές..
Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του,
καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή Πετρελαίου» που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει
επιπλέον οικογένειες, συνυπολογίζοντας το δριμύ ψύχος που επικρατεί,
την ακριβή τιμή του πετρελαίου καθώς και τα πολλαπλά αιτήματα
συμπολιτών μας.
Συγκεκριμένα, μετά από ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η διανομή πετρελαίου σε 15 άπορες οικογένειες με
ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 3.000 ευρώ. Η διαδικασία επιλογής
των δικαιούχων θα γίνει από την υπηρεσία της Επιτροπής της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής προσκομίζοντας τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

Το «Hire a Greek», με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν μέσω του ομογενειακού site
greekreporter, έχει ήδη γεμίσει από βιογραφικά Ελλήνων που επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια χώρα
του εξωτερικού ή ακόμα και εξ αποστάσεως. Σε διάρκεια μίας μόνο εβδομάδας λειτουργίας οι εγγραφές
ξεπέρασαν τις 1.000. Η αρχική ιδέα ανήκει στον ιδιοκτήτη του portal, Αναστάσιο Παπαποστόλου.
Οι επιχειρηματίες σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία εξέλαβαν θετικά την κίνηση αυτή και είναι
διαθέσιμοι να βοηθήσουν και να προσλάβουν τους υποψήφιους που στέλνουν βιογραφικά. Μάλιστα,
πρόσφατα σε ένα συνέδριο στη Florida, όπου έδωσαν το παρών οι περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες
της Αμερικής, τους κοινοποιήθηκε η κίνηση και όλοι ενημέρωσαν άμεσα τα τμήματα ανθρώπινου
δυναμικού τους.
Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση ποικίλλουν βέβαια από χώρα σε χώρα. Στην Αμερική και στον
Καναδά οι web designers έχουν μεγάλη πέραση, όπως και όλα τα επαγγέλματα με αντικείμενο την
Πληροφορική και τον προγραμματισμό. Ζήτηση υπάρχει και σε οικονομολόγους, αλλά και σε ερευνητές
σε πανεπιστημιακά κέντρα. Στην Αυστραλία ζητούν, κυρίως, μηχανικούς και οικοδόμους, γιατί η
οικοδομή γνωρίζει μεγάλη άνθηση αυτή την εποχή. Εκτός από τη μετανάστευση, όμως, εκατοντάδες
δουλειές μπορούν να γίνουν από απόσταση, μέσω διαδικτύου. Μοντέρ, μεταφραστές αλλά και
σχεδιαστές web μπορούν άνετα να εργαστούν από άλλη ήπειρο.
Μόνο σε τέσσερις ημέρες περισσότεροι από 1.000 Έλληνες μπλόκαραν το δίκτυο στέλνοντας
βιογραφικά, με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Απελπισμένοι, αγανακτισμένοι και εγκλωβισμένοι,
ψάχνουν διέξοδο από τη ζοφερή ελληνική πραγματικότητα.

1. Ειδικά διαμορφωμένη Αίτηση που θα διατίθεται από την υπηρεσία μας
2. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2011 του αιτούντος και των
συνοικούντων μελών ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση περί μη
υποχρέωσης στην υποβολή θεωρημένη από την εφορεία.
4. Έντυπο Ε9 από την εφορεία ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση
θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η περιουσιακή
κατάσταση.
5. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών.

Στην ιστοσελίδα hireagreek.com, επιχειρηματίες μπορούν να αναρτούν θέσεις εργασίας και από την
άλλη οι υποψήφιοι εργαζόμενοι Έλληνες να «ανεβάζουν» τα βιογραφικά τους, στα οποία θα έχουν
πρόσβαση οι υποψήφιοι εργοδότες όπως αναφέρει το cretalive.gr.

6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης που θα
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία κατόπιν της συναίνεσης
του αιτούντος.

Η πρωτοβουλία του GreekReporter.com

7. Κάρτα ανεργίας του αιτούντος και των συνοικούντων μελών.

Η Ελλάδα είναι, αυτή τη στιγμή, εγκλωβισμένη σε ιστορικά τραγικές οικονομικές συνθήκες. Υπάρχουν
αρκετές πρωτοβουλίες για βοήθεια προς την Ελλάδα και τους Έλληνες, που υποφέρουν εξαιτίας των
απολύσεων, των φοροεπιδρομών και της συνεχούς επιδείνωσης της ζωής τους.
Στέλνουν χρήματα στους συγγενείς στην Ελλάδα, ανοίγουν λογαριασμούς μαζεύοντας χρήματα για
να κλείσουν μία μικρή τρύπα του ελληνικού χρέους, ίσως φέρνουν δύο ή τρεις φίλους στην Αμερική,
τον Καναδά και την Αυστραλία. Αυτά ίσως είναι μια προσωρινή λύση, αλλά είναι απαραίτητο κάτι πιο
δραστικό.
Κάτι που θα είναι βιώσιμο και δε θα κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ότι τους δίνουν ελεημοσύνη.
Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι θέσεις εργασίας, και μπορείτε να βοηθήσετε, επεκτείνοντας
ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας.
Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως με τη χρήση
διαδικτυακών εργαλείων. Για παράδειγμα, αν χρειάζεστε μία ιστοσελίδα, μία νέα μακέτα για τις
επαγγελματικές σας κάρτες, ή κάποιον για να επεξεργαστεί ένα βίντεο ή να μεταφράσει κάποια έγγραφα,
οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αυτές τις δουλειές, δε χρειάζεται να είναι στο γραφείο σας, ούτε καν να
βρίσκονται στην ίδια ήπειρο με εσάς.
Για όλες αυτές τις εργασίες που μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να
προσλάβετε έναν Έλληνα. Οι Έλληνες είναι ικανοί, αν και η κοινή γνώμη, τελευταία, έχει στραφεί
εναντίον τους. Ξέρουμε ότι με δεδομένες τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες παράγουν σημαντικά
αποτελέσματα, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες της διασποράς να επιτύχουν ανά τον κόσμο.
Εμείς στο Greek Reporter (http://GreekReporter.com) πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να βοηθήσετε τους ανθρώπους της Ελλάδας. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες
Ελληνοαμερικανοί, Ελληνοκαναδοί, Ελληνοαυστραλοί και Έλληνες ανά τον κόσμο που
είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην Ελλάδα,
προσλαμβάνοντάς τους για να εργαστούν στην επιχείρησή τους από την Ελλάδα.
Γι’αυτό δημιουργήσαμε το hireagreek.com, ώστε οι άνθρωποι από την Ελλάδα να μπορούν να αναρτούν
τα βιογραφικά τους και οι εταιρείες από όλο τον κόσμο να περιηγούνται στην ιστοσελίδα και, ιδανικά,
να προσλαμβάνουν ανθρώπους.
Πιστεύουμε στην Ελλάδα και δε θεωρούμε ότι η μαζική έξοδο του ελληνικού πληθυσμού είναι μία καλή
λύση στην κρίση, ούτε θέλουμε μία «μόνιμη» κατάσταση ανεργίας στην Ελλάδα. Μπορούμε όλοι να
βοηθήσουμε, γι’αυτό την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε κάποια υπηρεσία, σκεφτείτε το ενδεχόμενο
να προσλάβετε έναν Έλληνα.
Πιστεύουμε πραγματικά σε αυτή την πρωτοβουλία και γιάυτό ο Greek Reporter χρηματοδότησε και
δημιούργησε το hireagreek.com χωρίς δεύτερη σκέψη. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς, προωθώντας
αυτό το μήνυμα, αναρτώντας μία θέση εργασίας που μπορεί να καλυφθεί από κάποιον στην Ελλάδα ή να
το στείλετε στους συγγενείς σας στην Ελλάδα για να αναρτήσουν τα βιογραφικά τους.

8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό
του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας – εφ’ όσον υπάρχουν.
9. Ενοικιαστήριο οικίας εφ’ όσον υπάρχει.
10. Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων τέκνων ή ενηλίκων φοιτητών.
Επιπροσθέτως η υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή περαιτέρω
δικαιολογητικών εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Θα συνεκτιμηθεί δε,
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επηρεάζει την οικονομική κατάσταση του
αιτούντος ή την λειτουργικότητα του. Επιπροσθέτως κατά την διάρκεια
της αξιολόγησης των αιτήσεων θα τεθούν εκτός προτεραιότητας οι
ωφελούμενοι ανάλογων δράσεων του δήμου καθώς και οι επιδοματούχοι
προνοιακών επιδομάτων.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των
4.000,00€.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα
Τρίτη έως τις 12 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα.

Ρωσία: Κερδίσαμε μια δίκαιη μάχη
Κυριακή 04 Μαρτίου 2012
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, νικητής των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, δήλωσε
σήμερα ενώπιον χιλιάδων οπαδών του που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο
Κρεμλίνο ότι κέρδισε «σε μία δίκαιη μάχη», ενώ ευχαρίστησε τους ρώσους
ψηφοφόρους που δεν άφησαν να «καταστραφεί το ρωσικό κράτος».
«Σας είχα υποσχεθεί ότι θα κερδίσουμε και κερδίσαμε. Ζήτω η Ρωσία»,
είπε ο Πούτιν με δάκρυα στα μάτια, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε
απευθείας η ρωσική τηλεόραση. «Κερδίσαμε σε μία δίκαιη και ανοιχτή
μάχη», πρόσθεσε.
«Ευχαριστώ όλους όσοι είπαν ‘ναι’ στη μεγάλη Ρωσία», συνέχισε ο Πούτιν,
επαναλαμβάνοντας το σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας, ενώ στο
πλάι του βρισκόταν ο απερχόμενος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
«Οι ψηφοφόροι μας μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ της
επιθυμίας για ανανένωση και των πολιτικών προκλήσεων στόχος των οποίων
είναι να καταστρέψουν το κράτος μας», επεσήμανε αναφερόμενος στις
διαδηλώσεις που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες η αντιπολίτευση.
«Δεν θα περάσουν!», υπογράμμισε.
Αυτές οι εκλογές ήταν «μία σημαντική δοκιμασία για εμάς, για όλο τον λαό,
μία δοκιμασία για την πολιτική ωριμότητα και την ανεξαρτησία» της χώρας,
σημείωσε ο Πούτιν.
Ο Μεντβέντεφ, που δεν διεκδίκησε μία δεύτερη θητεία στην προεδρία για να
δώσει την ευκαιρία στον Πούτιν να επιστρέψει στο Κρεμλίνο, δήλωσε από
την πλευρά του ότι «η χώρα και κάθε ένας από εμάς είχε ανάγκη αυτή τη
νίκη». «Δεν θα σας αφήσουμε να μας πάρετε τη νίκη μας!», υπογράμμμισε.

18 Γνώμη

Δικάζεται ο τ. Πρόεδρος
της Αργεντινής που έφερε
το ΔΝΤ στη χώρα
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ο πρώην πρόεδρος
της Αργεντινής,
Φερνάντο Ντε Λα
Ρουά, ο φυγόμαχος
πολιτικός που
το έσκασε,
εγκαταλείποντας το
προεδρικό μέγαρο
με ελικόπτερο
όταν χρεοκόπησε
η χώρα του το
2001, καλείται 11
ολόκληρα χρόνια μετά να λογοδοτήσει απέναντι στον λαό του για
τις τεράστιες ευθύνες του και τις πράξεις του, με την κατηγορία
της διαφθοράς, σε δίκη που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις
22 Νοεμβρίου και στην οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν 300
μάρτυρες.
H κυβέρνηση του Ντε Λα Ρουά, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το
1999 μέχρι την κρίση του 2001, κατηγορείται από τον Μάριο
Ποντακουάρτο, υψηλόβαθμο υπάλληλο του κοινοβουλίου, ότι
κατέβαλε 5 εκ.σε δωροδοκίες, με σκοπό να εγκριθεί από την
Γερουσία η μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας το 2000. Για
την ίδια υπόθεση έχουν κατηγορηθεί ο πρώην υπουργός Εργασίας
Αλμπέρτο Φλαμαρίκε, πέντε πρώην γερουσιαστές και ένας
υπάλληλος της Γερουσίας.
Η μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία ακυρώθηκε
το 2004, ήταν ένας από τους όρους που είχε θέσει το ΔΝΤ στην
Αργεντινή για την αποδέσμευση ενός δανείου. Από την πλευρά
του, ο πρώην πρόεδρος έχει διαψεύσει ότι η κυβέρνησή του
δωροδόκησε για να τροποποιηθεί ο νόμος και υποστηρίζει ότι είναι
θύμα πολιτικών και δικαστικών διώξεων.
Επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα, υπενθυμίζουμε
ότι η βαθιά ύφεση έπληξε την Αργεντινή το χρονικό διάστημα
1998-1999 και η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
το 2001-2002, ουσιαστικά ήταν το φυσικό επακόλουθο της ύφεσης.
Η ύφεση το 1999 βρισκόταν στο ύψος του -4%, η οποία κατέληξε
σε στασιμότητα το 2000, παρά τα τεράστια δάνεια εκ μέρους του
ΔΝΤ και των ιδιωτικών τραπεζών.
Η ανεργία αυξήθηκε δραματικά και οι πολίτες πραγματοποιούσαν
μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες εξελίχθηκαν το 2001 σε ένα
σημαντικό και δυναμικό παράγοντα της πολιτικής.
Λόγω της ανεργίας, η όποια μάστιζε τη χώρα, παρατηρήθηκαν
διάφορα φαινόμενα. Σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στην άτυπη
οικονομία, δηλαδή λειτουργούσαν μικρές επιχειρήσεις, χωρίς
νόμιμες άδειες και φορολογικές δηλώσεις.
Σήμερα, 11 χρόνια μετά, ο βασικός υπαίτιος της καταστροφής
καλείται να λογοδοτήσει απέναντι στον λαό που έφερε στο χείλος
του γκρεμού. Όπως είναι φυσικό, η απόφαση του δικαστηρίου
αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα.

Μ. Ομπάμα: Το θέμα δεν είναι “αν”
αλλά “πότε” θα πέσει το καθεστώς
Άσαντ
Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2012
Μ. Ομπάμα: Το θέμα δεν είναι “αν” αλλά “πότε” θα πέσει το καθεστώς Άσαντ
Το θέμα δεν είναι “αν”,
αλλά “πότε” θα πέσει
το καθεστώς του σύρου
προέδρου Μπασάρ
αλ Άσαντ, δήλωσε ο
αμερικανός πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα σε
σημερινή του συνέντευξη
στο περιοδικό “The Atlantic”.
“Εκτιμούμε ότι οι ημέρες
του (προέδρου Άσαντ)
είναι μετρημένες. Το
θέμα δεν είναι αν, αλλά το πότε” θα πέσει το καθεστώς, δήλωσε ο Ομπάμα, αναγνωρίζοντας
ταυτόχρονα ότι η κατάσταση στη Συρία είναι διαφορετική από εκείνη στη Λιβύη πριν από την
πτώση του Μουάμαρ Καντάφι.
“(Η κατάσταση) είναι πιο δύσκολη καθώς η Συρία είναι μία χώρα πολύ μεγαλύτερη, πιο σύνθετη
και πιο περίπλοκη”, πρόσθεσε ο Ομπάμα επισημαίνοντας ότι η συριακή αντιπολίτευση είναι
“ιδιαίτερα διχασμένη”.
Μπροστά στην αντίθεση της Κίνας και της Ρωσίας σε μία απόφαση του ΟΗΕ που θα καταδικάζει
τη βίαιη καταστολή στη Συρία, ο Ομπάμα εξήγησε ότι σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεθνή
κοινότητα οι ΗΠΑ προσπαθούν να εφαρμόσουν μια σειρά από στρατηγικής για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Συρίας.
Αυτή η στρατηγική “ενδέχεται επίσης να επιταχύνει μία μετάβαση προς ένα σταθερό και
αντιπροσωπευτικό συριακό κράτος”, κατέληξε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η “ΓΝΩΜΗ” άν θέλετε να
συνεχίσει την κυκλοφορία
χρειάζεται και την
οικονομική υποστήριξη των
Κοινοτήτων, συλλόγων και
ομογενών. Μην περιμένετε
να σταματήσουμε,
όπως με το ελληνικό
πρόγραμμα τηλεόρασης
και ραδιοφώνων. Υπάρχουν
επιχειρήσεις ελληνικές
που λαβαίνουν την
εφημερίδα ταχυδρομικώς
και δεν φιλοτιμούνται να
στείλουν την συνδρομή
τους ή να τηλεφωνήσουν
να σταματήσουμε την
ταχυδρόμιση. Έλεος..!!

Συμμετοχή 3.400 υποψηφίων

Εκλογές στο Ιράν
Στις κάλπες προσέρχονται στις 2/3/2012 48 εκατομμύρια Ιρανοί
ψηφοφόροι, οι οποίοι καλούνται να εκλέξουν τους 290 βουλευτές
του Μαζλίς, του ιρανικού κοινοβουλίου, στο οποίο αναμένεται
ότι θα συνεχίσουν να κυριαρχούν οι κυβερνώντες συντηρητικοί,
σύμφωνα με το ΑΠΕ. Ο κρατικός ραδιοσταθμός μετέδωσε πως τα
εκλογικά τμήματα άνοιξαν για τους ψηφοφόρους στις 8 π.μ. (06:30
ώρα Ελλάδας) και πρόκειται να κλείσουν στις 6 μ.μ. (16:30 ώρα
Ελλάδας), αν και η διάρκεια της ψηφοφορίας είχε παραταθεί σε
προηγούμενες εκλογές. Περίπου 47.000 κάλπες έχουν στηθεί σε
όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα πρόκειται να γίνουν γνωστά σε δύο
ή τρεις ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Περίπου 3.400 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εκλογές αυτές, τις
οποίες μποϊκοτάρουν τα κύρια κινήματα της μεταρρυθμιστικής
αντιπολίτευσης σε διαμαρτυρία για τη σκληρή καταστολή της
οποίας υπήρξαν θύματα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή
του προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ το 2009. Ο πρόεδρος
Αχμαντινεζάντ κάλεσε σε κινητοποίηση για να “ένα ισχυρό
κοινοβούλιο”, ενώ ο υπουργός Άμυνας Αχμάντ Βαχιντί
υπογράμμισε πως, “όσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή, τόσο
περισσότερο θα ενισχυθεί η ασφάλεια της χώρας”.
Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές κυμαίνεται παραδοσιακά
από 50% ως 70% και ήταν 55,4% στις τελευταίες εκλογές το 2008,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
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Αλ. Παπαρήγα: Η άτακτη
πτώχευση για το λαό θα
υπάρχει και φέτος και του
χρόνου

Η ERT WORLD κατακτά
συνεχώς έδαφος στο διεθνή
χώρο

ΠΕΝΘΗ

Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2012
Η άτακτη πτώχευση για το λαό
θα υπάρχει στην ατζέντα και
φέτος και του χρόνου και του
παραχρόνου, δήλωσε η ΓΓ του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα μιλώντας
στην
«Πρωινή
Ενημέρωση»
της ΝΕΤ, υπογραμμίζοντας ότι
«κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν
υπάρχει, όταν η Βουλή ψηφίζει
τέτοιους βάρβαρους νόμους». Όπως
είπε η κα Παπαρήγα, θα ληφθούν
και άλλα μέτρα στην πορεία, ενώ
ταυτόχρονα γίνεται προσθπάθεια
να δημιουργήσουν στο λαό την
εντύπωση ότι υπάρχει ελπίδα.

Η ERT WORLD κερδίζει συνεχώς
έδαφος στο διεθνή χώρο, όχι μόνο
μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς,
αλλά
και όλων των Ευρωπαίων
Αγγλόφωνων πολιτών, αλλά
και
της Αμερικής και Αυστραλίας. Δύο κανάλια μεταδίδουν προς τις
κατευθύνσεις αυτές Αγγλόφωνα δελτία ειδήσεων που παρουσιάζουν
ο Νίκος Αγγελίδης και η Μαριάννα Πετράκη. Πρόκειται για την
και την που αναμεταδίδουν πολλά ενδιαφέροντα από τα τρέχοντα
προγράμματα των άλλων καναλιών της ΕΡΤ. Ηδη από την «ERT
World Australia» άρχισε να μεταδίδεται η ειδική εκπομπή “ Από την
Αυστραλία με αγάπη” (γράφουμε πιο κάτω).

Αναφερόμενη στην Εξεταστική για
το έλλειμα, δήλωσε ότι αυτή τη φορά
δεν παίρνει μέρος το ΚΚΕ γιατί
Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη: Από αριστερά προς τα δεξιά, Έλενα
αφορά μεθοδολογία, τα λογιστικά
Αλεβίζου, δημοσιογράφος, Νεκταρία Δρακουλάκη, διευθύντρια
πρότυπα της ΕΕ

παραγωγής, Μαριάννα Πετράκη, δημοσιογράφος, Νίκος Μεγγρέλης,
Με βάση τις συμφωνίες, τα διευθυντής ERTWORLD, Τιτίκα-Μαρία Σαράτση, αρχισυντάκτρια,
δικαιώματα του ελληνικού λαού είναι Τάκης Κουτουζής, δημοσιογράφος, Ειρήνη Κόκκοτα, σκηνοθέτης.
διακυβευμένα για 30 χρόνια, τόνισε
η κα Παπαρήγα, προσθέτοντας ότι
έρχεται η ΕΕ και δίνει 30 δισ. για
ανάπτυξη -πχ. για οδικούς άξονεςκαι τονίζοντας ότι πρόκειται για
έργα ανάπτυξης κερδών και όχι για
ανάπτυξη του λαού.

Σε ότι αφορά το αγγλόφωνο δελτίο που εκπέμπεται ΔευτέραΠαρασκευή στις 4.30 μμ, γίνεται μια συντονισμένη δουλειά.
Παραλαμβάνονται οι ειδήσεις από τη σύνταξη της ΝΕΤ, γίνεται
σύσκεψη για την αξιολόγησή τους, ποιες και πως θα εικονογραφηθούν
γίνεται μετάφραση και μοντάζ των εικόνων, υποτιτλισμοί όπου
χρειάζονται και στην ώρα του το δελτίο βγαίνει στον αέρα για
«Το Σύνταγμα τα χωράει όλα να κερδίσει περισσότερους τηλεθεατές. Το προγράμματα αυτά με
[...] Αυτό που πρέπει είναι να σχετικά βίντεο, μπορεί να βρει καθείς και στο www.ert.gr/webtv .

Η κα Παπαρήγα διερωτήθηκε «πώς
εμφανίζεται μια κυβέρνηση της
Αριστεράς; Θα πάει στην Κομισιόν
με εναλλακτική λύση στα πλαίσια
του ελληνικού αστικού πολιτικού
συστήματος και της ΕΕ; Δεν υπάρχει
τέτοια εναλλακτική», προσθέτοντας
ότι αυτά που λένε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
έχουν μεγαλύτερη σχέση με την
πραγματικότητα στα πλαίσια μιας
καπιταλιστικής οικονομίας.
Η εξαθλίωση οδηγεί σε μειωμένες
απαιτήσεις, προειδοποίησε η κα
Παπαρήγα, καλώντας το λαό να
διαμορφώσει άποψη, μέσα από
την εμπειρία του, τι εννοεί με τον
όρο αλλαγή κατάστασης: «Από κει

1938-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18 Φεβρουαρίου 2012,
ο ΜΕΝΤΖΑΦΟΣ Π. Γνωστός σε όλους ως Μάϊκ. Το τρισάγιο έγινε
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου
στις 22 Φεβρουαρίου 2012 στις 7 μ.μ.
και η κηδεία του έγινε την Πέμπτη 23
Φεβρουαρίου 2012.
Ετάφη στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στη σύζυγό του Ντάνα, στις αδελφές
του στην Ελλάδα ανηψιές, ανήψια και
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
Ο αήμνειστος Μάϊκ, και η απουσία του
από την λέσχη των ηλικιωμένων θα γίνει
αισθητή καθώς ο καιρός περνά.Ήταν ένας
όπως και άλλοι πολλοί που θυσιάζουν πολύ χρόνο για την λειτουργία
της λέσχης. Ήταν πάντα πρώτος στο κάλεσμα του Δ. Συμβουλίου.
΄Ετυχε σε έναν χορό των ηλικιωμένων να είμαστε στο ίδιο τραπέζι,
και με την συζήτηση κατάλαβα το πόσο χρήσιμοι είναι άτομα αυτού
του ακέραιου χαρακτήρα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην
ελληνική παροικία. Αιωνία του η μνήμη.

«Το κατεπείγον και οι πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου υπήρξαν
και επί Α. Παπανδρέου και Κ.
Σημίτη, στόχος είναι να προληφθεί
η άμεση αντίδραση [...] Μας
ενδιαφέρουν οι διαδικασίες, αυτό
όμως που υπογραμμίζουμε είναι
με τι ταχύτητα θα τρέξει ο λαός»,
σημείωσε η ΓΓ του ΚΚΕ.

ξεκαθαρίσει ο λαός πού οφείλεται
η κρίση, να συνειδητοποιήσει τις
αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας και να καταλάβει ότι μπορεί
να ζήσει δίχως κεφαλαιοκράτες, να
γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που
παράγει», δήλωσε η ίδια.

ΜΕΝΤΖΑΦΟΣ Π. “Mike”

και πέρα, αν ταυτιστεί με το ΚΚΕ,
είναι δεύτερο ζήτημα». Ένα μη
δημοκρατικό σύστημα ανατρέπεται
μόνο με επανάσταση, τόνισε.
Σε ερώτηση σχετικά με συμμαχίες,
η ΓΓ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι
σύμμαχοι γίνονται όσοι συμφωνούν
και εκτίμησε ότι και στη συμμαχία
της
ΕΕ
ήδη
σχεδιάζονται
διασπαστικές κινήσεις: «Το θέμα
είναι σε ποια κατεύθυνση και με
ποιο σκοπό δημιουργούνται οι
συμμαχίες».
Η άτακτη πτώχευση για το λαό
θα υπάρχει στην ατζέντα και
φέτος και του χρόνου και του
παραχρόνου, δήλωσε η ΓΓ του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα μιλώντας
στην
«Πρωινή
Ενημέρωση»
της ΝΕΤ, υπογραμμίζοντας ότι
«κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν
υπάρχει, όταν η Βουλή ψηφίζει
τέτοιους βάρβαρους νόμους». Όπως
είπε η κα Παπαρήγα, θα ληφθούν

και άλλα μέτρα στην πορεία, ενώ
ταυτόχρονα γίνεται προσθπάθεια
να δημιουργήσουν στο λαό την
εντύπωση ότι υπάρχει ελπίδα.
«Το κατεπείγον και οι πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου υπήρξαν
και επί Α. Παπανδρέου και Κ.
Σημίτη, στόχος είναι να προληφθεί
η άμεση αντίδραση [...] Μας
ενδιαφέρουν οι διαδικασίες, αυτό
όμως που υπογραμμίζουμε είναι
με τι ταχύτητα θα τρέξει ο λαός»,
σημείωσε η ΓΓ του ΚΚΕ.

Κ. Καρατσίκης

ΜΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1945-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 21
Φεβρουαρίου 2012 ο ΜΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Γεννήθηκε
στη
Φινικούντα Μεσσινίας, ήρθε στον
Καναναδά το 1967, μετά από μικρή
διαμονή στο Μοντρεάλ στις αδελφές
του Γεωργία (Mike) και Βάσω
(Σωτήρη), ήρθε στο Βανκούβερ το
1968 και δούλεψε στο εστιατόριο El
matador, και αργότερα το 1970 γνώρισε
την όμορφη γυναίκa του Aida. Είχε το
εστιατόριο Sunrise and Marpole pizza και ήταν πολύ αγαπητός
και ευγενικός σε όλους που τον γνώριζαν. Το τρισάγιο έγινε στον
καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στις 27 Φεβρουαρίου 2012 στις
6 μ.μ. Η κηδεία του έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2012 και η ταφή του
στο κοιμητήριο Valley View Memorial Gardens, Surrey, B.C.
Στα παιδιά του Tommy (Teresa) στα δίδυμα Ella and Mauro, Nick
(Sylvana), στην κόρη του Λίνα (Mike), στα εγγόνια του, συγγενείς
και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Αναφερόμενη στην Εξεταστική
για το έλλειμα, δήλωσε ότι αυτή
τη φορά δεν παίρνει μέρος το
ΚΚΕ γιατί αφορά μεθοδολογία, τα
λογιστικά πρότυπα της ΕΕ
Με βάση τις συμφωνίες, τα
δικαιώματα του ελληνικού λαού είναι
διακυβευμένα για 30 χρόνια, τόνισε
η κα Παπαρήγα, προσθέτοντας ότι
έρχεται η ΕΕ και
δίνει 30 δισ. για
ανάπτυξη -πχ. για
οδικούς
άξονεςκαι τονίζοντας ότι
πρόκειται για έργα
ανάπτυξης κερδών
και όχι για ανάπτυξη
του λαού.
«Το Σύνταγμα τα
χωράει όλα [...] Αυτό
που πρέπει είναι
να ξεκαθαρίσει ο
λαός πού οφείλεται
η
κρίση,
να
συνειδητοποιήσει
τις
αναπτυξιακές
δυνατότητες
της
χώρας
και
να
καταλάβει ότι μπορεί
να
ζήσει
δίχως
κεφαλαιοκράτες,
να γίνει ιδιοκτήτης
του πλούτου που

παράγει», δήλωσε
η ίδια.

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-2
Ο ΠΑΟΚ με τα γκολ του Λίνο και του Σαλπιγγίδη στο δεύτερο ημίχρονο και ανίκητο τον Χαλκιά,
που έπιασε μέχρι και πέναλτι, επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού στο άδειο ΟΑΚΑ και τον έριξε
από την κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Δικέφαλος

νίκησε
για πρώτη φορά τον
Παναθηναϊκό στην Αθήνα
μετά από 11 χρόνια και
έβαλε μπουρλότο στο
πρωτάθλημα, καθώς οι
πράσινοι έπεσαν από
την κορυφή, όπου πλέον
βρίσκεται ο Ολυμιακός.
Ηρωας ο Χαλκιάς που
έπιασε τα … άπιαστα,
ακόμα και πέναλτι.
Φωνάζουν οι πράσινοι
για την διαιτησία του
Βοσκάκη.
Κακό πρώτο
ημίχρονο.
Το πρώτο
ημίχρονο πέρασε
ανεκμετάλευτο για
τον Παναθηναϊκό,
αφού οι πράσινοι
δεν μπορούσαν
να απειλήσουν με
αξιώσεις την εστία
του ΠΑΟΚ, που
κρατούσε καλά
στο μετόπισθεν
και έψαχνε με
αντεπιθέσεις να
δημιουργήσει
πρόβλημα στην
άμυνα του
Τριφυλλιού.

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.

