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ΕΝΑΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΑΣ
ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
ΕΧΕΙ ΑΓΝΟΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Η επίδειξη της ανθρώπινης δύναμης μέσω της άρσης βαρών καταγράφεται από τα πανάρχαια
χρόνια. Οι Έλληνες απέδιδαν στους κορυφαίους των δυνατών αθλητών θαυμασμό και τιμές
ημίθεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μίλων ο Κροτωνιάτης, του οποίου τα κατορθώματα
εξυμνεί ο Παυσανίας στα “Ηλιακά” του. Δεν ήταν, όμως, ο πιο δυνατός. Ο Αιλιανός αναφέρει ότι
ο Τίτορμος ο Αιτωλός σήκωσε και μετέφερε σε απόσταση οκτώ οργιών έναν τεράστιο λίθο, τον
οποίο ο Μίλων μόλις που κατόρθωσε να τον μετακινήσει. Όταν, μάλιστα, είδε τον Τίτορμο να
μεταφέρει το λίθο, ο Μίλων αναφώνησε: “Ζευς, μη τούτον Ηρακλή ημίν έτερον έσπειρας;”, ήτοι:
“Δία, μήπως μας έστειλες τον άλλο Ηρακλή;”.
΄Ολως τυχαία, μια βραδιά
στο εστιατόριο ενός φίλου,
συνάντησα τον κ. Γιώργο
Κεφάλα και πάνω στη συζήτηση

αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα.
Ακούγοντας αυτά και παρ’ όλο
που τον είχα συναντήση σε
διάφορες ελληνικές εκδηλώσεις,
δεν γνώριζα τις ικανότητες του.
Διότι αν και

παροικία μας έχει έναν ομογενή
αρσιβαρίστα που τίμησε με
χρυσό μετάλλιο τον Καναδά και
την Ελλάδα.
Τον παρακάλεσα λοιπόν

AHEPA District #26 Family Continues the Tradition and Awards $6,000.00
in Scholarships
The AHEPA District #26 family gathered with friends and continued the tradition of recognising deserving students at the twentythird Annual AHEPA District #26 Family Christmas Dinner and
Scholarship Presentation. The AHEPA District #26 officers would
like to thank the many contributors who make this event possible.
We would like to thank the many
financial contributors who enable the Daughters of Penelope
to provide a scholarship as well
as the AHEPA District to provide
two scholarships. In particular
we would like to thank the Bonnis Family who generously contribute The Gus Bonnis Memorial Scholarship; the Daroukakis
family who contribute The Eleni
and Yiannis Daroukakis Memorial Scholarship and the Mesotopitis family who contribute The Antonia Sidiropoulos received the
Mesotopitis Family Scholarships. Ahepa Award by Honorable Steve
Aston Minister of Infrastructure &
This year the District recognised Transportation
MLA for Thompson
Manitoba
a life time member, Mr. Peter
Mouzakis, for his many years of
service and countless volunteer hours to the organisation and to the
community at large by presenting a scholarship in his honour.
The AHEPA District #26 congratulates the following recipients:
Peter Bizos, Matthew Katsionis, Andreas Pilarinos, Antonia Sidiropoulos, John Sidiropoulos and Kerrie Tsigounis. The AHEPA
District #26 presented a total of over$6,000.00 in scholarships this
year to these deserving recipients.
Please allow me now to introduce you to this year’s recipients.
Peter Bizos received a Real Estate Trading Services Diploma at the
Sauder School of Business at the University of British Columbia
and subsequently worked as a realtor for the Greater Vancouver
Real Estate Board; while working Peter managed to complete the
requirements for a Bachelor of Arts degree at UBC with a major
in History. He received various scholarships and was a three-time
recipient of a Millennium Scholarship.

Ο Γιώργος Κεφάλας φορώντας το μπουφάν από
την στολή της Καναδικής Ομάδας ‘Αρσης Βαρών.

πληροφορήθηκα ότι ειχε
ασχοληθεί με το άθλημα άρση
βαρών σε επίπεδο σοβαρό με
συμμετοχές σε συναντήσεις
που έγιναν στις επαρχίες του
Καναδά, και σε παγκόσμιες
συναντήσεις, στην Αυστραλία
ως Καναδός αθλητής και στην
Καλλιφόρνια ώς Έλληνας

κατοικώ στο
Βανκούβερ
πάνω από 40
χρόνια,

αυτόν τον άνθρωπο δεν έτυχε
να θυμάμαι καμμία ελληνική
οργάνωση, καμμία Κοινότητα
να τον κάλεσε όχι να τον
τιμήση, αλλά απλώς να αναφέρει
τα κατορθώματά του να τα
γνωρίσουμε όλοι και ιδιαίτερα
να τον γνωρίσουν από κοντά
τα νέα παιδιά, οι νεολαία, που
ασχολούνται με τα σπόρτς, ότι η

να συνατηθούμε μια μέρα
γιατί θα ήθελα να μάθω λίγα
περισσότερα για τον εαυτόν του
και για το πως κατόρθωσε χωρίς
βοήθεια και υποστήριξη να
πάρει χρυσά μετάλλια.
Αυτό με βασάνιζε, ώσπου μια
μέρα συναντηθήκαμε και μου
έφερε δυο τσιάντας, έπαθλα,
φωτογραφίες και το χρυσό
Μετάλλιο. Για μένα ήταν η
πρώτη μου φορά, που άγγιξα
χρυσό μετάλλιο.
Το ένα από τα χρυσά μετάλλια
το δώρησε στο Γυμνάσιο της
Πάρου απ’ όπου κατάγεται,
και του κάνανε μεγάλη τιμή
και διαφήμιση στην τοπική
εφημερίδα της Πάρου, όπως
(Συνέχεια ση σελίδα 3)

Peter was also Secretary of AHEPA Chapter #CJ6 for many years.
Peter is presently attending Bond University in Australia and working towards the completion of a Juris Doctor Degree.
Matthew Katsionis attended Simon Fraser University where he
majored in criminology and minored in archaeology, before transferring to Thomas Jefferson School of Law in San Diego. It is there
that he is currently completing his fourth year. He has received a
variety of recognitions for his achievements including the CALI
Excellence for the Future Award, the Jefferson Medal and the Witkin Award for Academic Excellence. When Matthew comes back
home during semester breaks he works as a teacher-on-call having
completed the requirements for an Independent School Teaching
Certificate. He also coaches basketball and helps train students in
martial arts.
Andreas Pilarinos is presently a fourth year undergraduate student
at Simon Fraser University. It is there that he is pursuing a Bachelor
of Science degree in infectious diseases which is offered by the
Faculty of Health Sciences. He is also completing the requirements
of a certificate in Hellenic Studies. His interests include access to
essential medicines and the role universities play in the availability
of life-saving innovations that they develop. He is on the Interna(Continued page 10)
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Σταματήστε τον πόλεμο στον Παπαδήμο!

Πλήρη στήριξη στον Λουκά
Παπαδήμο προσφέρει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας.
Ταυτόχρονα απευθύνει
αυστηρό μήνυμα στα κόμματα
να σταματήσουν τον πόλεμο
κατά του πρωθυπουργού. Στην
αφετηρία μιας εξαιρετικά
κρίσιμης χρονικής περιόδου
καλεί σε συστράτευση, ώστε
να αποφευχθεί «μια εθνική
καταστροφή»
Σε μια νέα δραματική
παρέμβασή του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, με την ευκαιρία του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του και της
τελετής των ευχών για τον νέο χρόνο, προσέφερε πλήρη στήριξη στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο,
απευθύνοντας ουσιαστικά έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του.
Στην αφετηρία μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου, που πολλά κρίνονται για την τύχη της χώρας, ο κ.
Παπούλιας εμφανίστηκε και πάλι να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να καλεί τους πάντες σε
συστράτευση για να αποφευχθεί μια εθνική καταστροφή.
Με το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του
ο κ. Παπούλιας δεν άφηνε περιθώρια
παρερμηνειών καθώς είχε επισημάνει
ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης
Παπαδήμου ήταν «σημαντικό βήμα,
που δεν πρέπει να μείνει μετέωρο»,
ενώ απευθυνόμενος προς «τα μέλη
της κυβέρνησης, τα κόμματα, τους
διαμορφωτές της κοινής γνώμης, τους
συνδικαλιστές, τον πνευματικό κόσμο,
τους επιχειρηματίες, τους κρατικούς
λειτουργούς» ζήτησε τη συναίνεση
όλων, την οποία όπως είπε θα
«εγγυηθεί ο ίδιος προκειμένου να βγει η
Ελλάδα από την κρίση».
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Ο Κ. Παπούλιας μόλις έχει δεχθεί τις ευχές του Λ. Παπαδήμου για τη νέα χρόνια
Την ώρα που η συζήτηση είτε για τον χρονικό ορίζοντα, είτε για τη συνοχή και το εύρος αρμοδιοτήτων
της κυβέρνησης, λειτουργεί ως τροχοπέδη όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά για την ίδια τη χώρα και
ακόμη και τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση δεν δείχνουν να στηρίζουν ομόθυμα το έργο
της, ο κ. Παπούλιας, επέλεξε τη χθεσινή ημέρα για να στείλει ακόμη πιο σαφή μηνύματα σε συνομιλία
που είχε με δημοσιογράφους μετά την καθιερωμένη τελετή ανταλλαγής ευχών στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ο κουρνιαχτός

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στο φύλλο του Δεκεμβρίου 2011 και στη σελίδα 11 χτύπησε
ο δαίμονας του τυπογραφείου και αντί του ονόματος Γιώργου
Παλούμπη αντιπροσώπου της εταιρείας ΤΣΑΝΤΑΛΗ,
γράψτηκε το όνομα του κ. Γιώργου Τσακούμη. Ζητούμε
συγνώμη σε όσους αθελά μας θίξαμε.

«Αισθάνομαι ότι με τον Λ. Παπαδήμο έχει κατακάτσει ο κουρνιαχτός, παρόλο που του γίνεται πόλεμος»
δήλωσε ο κ. Παπούλιας προσθέτοντας ότι «το βλέπει στις εφημερίδες με σχόλια που θα μπορούσαν να
μη γίνονται».

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
TA NEA
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ΕΝΑΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΕΧΕΙ ΑΓΝΟΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

σήκωνε μεγάλα βάρη και με

συνάντηση που έγινε στο

(Συνέχεια από σελίδα 1)
θα δείτε και στη φωτογραφία.
Το παράπονό του είναι ότι τις
τρανές αυτές επιτυχίες της
δυναμής του δεν της εκτίμησε

και δύο κορίτσια. Σχολείο πήγε
στην Πάρο μέχρι την Τετάρτη
Γυμνασίου. Από μικρός,
του άρεσε ο αθλητισμός, το

linken κοντά στη Στουγκάρδη.
Εκεί εργάστηκε σε ένα
εργοστάσιο ανταλλακτικών
αυτοκινήτων. Εδώ, μου
διηγήθηκε ένα περιστατικό της
δυναμής του, όταν χρειάστηκε ο
Επιστάτης του για να σηκώσουν
μια μηχανή αυτοκινήτου, ζήτησε
να φωνάξουν τον οδηγό του

ανυψωτήρα, ο Γιώργος του
είπε θα την σηκώσει αυτός
και όταν το έκανε όλοι στο

εργοστάσιο τον θαύμασαν και
του παρότρυναν να σχοληθεί με
το άθλημα της άρσης βαρών.

κανένας φορέας από την
ελληνική παροικία. Εκτός από
τον οικογενειακό του γιατρό
Δρ. Σήγκαλ που του ζήτησε
φωτογραφία του και την είχε
στο γραφείο του, καθώς επίσης
και ο πρώην ιατρός Βασίλης
Βλάχος όταν ήταν εν τη ζωή,
ήταν οι μόνοι που εκτίμησαν την
δυναμή του και τον ενθάρρυναν
να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Ο Γιώργος Κεφάλας κατάγεται
από το όμορφο νησί την Πάρο.
Γεννήθηκε το 1938 από μια

φτωχιά οικογένεια. Ήταν ο
μεγαλύτερος από τα δέκα παιδιά
που είχαν οι γονείς του, 8 αγόρια

τα λίγα Αγγλικά που ήξερε τον
ρώτησε και του είπε ότι ήταν
Ολυμπιονίκης και του έδειξε το
χρυσό μετάλλιο.
Ο Γιώργος,
ζήλεψε και άρχισε
να προπονείται
5 μέρες την
εβδομάδα από
τρείς ώρες την
ημέρα, ώσπου μια
μέρα τον είδε ένας
προπονητής της
άρσης βαρών, τον
πλησίασε και του
είπε “George, έχεις δύναμη αλλά
δεν γνωρίζεις την τεχνική».
Και άρχισε ο προπονητής
αυτός που εργαζόταν στο

τρέξιμο, να σηκώνει βάρη,
το ποδόσφαιρο. Μια μέρα
αποφάσισε να μπαρκάρει και
πήγε στη Σύρο όπου έβγαλε
Ναυτικό Φυλλάδιο. Πηγαίνοντας
στον Πειραιά και ψάχνοντας για
να μπαρκάρει, έπιασε δουλειά
σε ένα μηχανουργείο, όπου
δούλευει για το φαγητό του.
Αργότερα εργάστηκε ως οδηγός
ταξί, σιγά σιγά έγινε χειριστής
Στην Γερμανία εργάστηκε
περίπου τέσσερα χρόνια, και το
1971 στις 16 Νοεμβρίου, μαζί με

γυμναστήριο να του δείχνει
τεχνικά πως να σηκώνει βάρη.
Ο Γιώργος Κεφάλας παίρνει

την σύζυγό του εγκαταστάθηκαν
στο Βανκούβερ Καναδά, όπου
βρίσκονταν και τ’ αδέλφια του.
Μετά από μία εβδομάδα
στο Βανκούβερ ο αδελφός
του ο Νικόλας τον πήγε στο
Γυμναστήριο Western Gym
και άρχισε να γυμνάζεται
αλλά χωρίς τεχνικές γνώσεις.
Μια μέρα είδε έναν που

θάρρος βλέποντας την δυναμή
του να αυξάνεται σηκώνοντας
μεγαλύτερα βάρη.

Lethbridge Albertas λαμβάνει
μέρος στα 90 κιλά και σηκώνει
525 κιλά , και πήρε το χρυσό
μετάλλιο. Με την νίκη του
αυτή πήρε μεγαλύτερο θάρρος
και τίποτα δεν μπορούσε να τον
σταματήσει. Ήθελε να παχύνει
λίγο να ξεπεράσει τα 90 κιλά
για να αγωνισθεί στα 100 κιλά.
Όπως μου είπε, σηκωνότανε την
νύχτα να τρώει να ξεπεράσει
τα 92 κιλά για να συμμετάσχει
στους αγώνες των 100 κιλών.
Το 1998 λαμβάνει μέρος στον
παγκόσμιο συναγωνισμό World
Bench Press Championships
που διοργανώθηκε στις 21
και 22 Νοεμβρίου 1998, στο
Moreno Valley California,
αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα
και βγαίνει πρώτος.
Στη συνέχεια απηλαγμένος από
χημικές ουσίες λόγω των καλών
του επιδόσεων πήρε μέρος σε
επίπεδο χώρας. Εντάχθηκε
στην Εθνική Ομάδα Καναδά
και εκπροσώπησε τη χώρα σε
διεθνείς αγώνες με κορυφαία
συμμετοχή, που πήρε και την
πρώτη θέση, στην Αυστραλία το
1990 στους αγώνες του
Commonwealth Πέρθ της
Αυστραλίας αντιπροσωπεύοντας
τον Καναδά ο Γιώργος Κεφάλας
αγωνίζεται στο 100 κιλά και
παίρνει το χρυσό μετάλλιο για
τον Καναδά σηκώνοντας 546
κιλά. Το χρυσό αυτό μετάλλιο
το δώρησε στο Γυμνάσιο της
Πάρο, όπου τον τιμήσανε και η
τοπική εφημερίδα που αφιέρωσε
εγκωμιαστικό άρθρο για τον
αρσιβαρίστα Γιώργο Κεφάλα.
Η Ελληνική παροικία εκτός από
λίγα φιλικά πρόσωπα και από
μία ραδιοφωνική συνέντευξη,
όπως μας είπε που τον είχε

εκσκαπτικών μηχανημάτων.
Το 1960 γνωρίστηκε και
παντρεύτηκε την λατρευτή του
γυναίκα ΑγλαϊαΕυαγγελία.
Και ενώ όλα τώρα
πήγαιναν καλά
για το Γιώργο,
το 1967 έγινε το
Πραξικόπημα των
στρατιωτικών
στην Ελλάδα και
αναγκάστηκε
να φύγει ως
μετανάστης στη Γερμανία.
και μαζί με την γυναίκα του
εγκαταστάθηκαν στο Winter-

Άρχισε λοιπόν να συμμετέχει
σε τοπικού χαρακτήρα
διοργανώσεις και αυτό
τον έκανε γνωστό στους
διοργανωτές των άρση βαρέων
και το 1989 σε μια Πανκαναδική

πάρει ο Μάϊκ Γεωργιόπουλος,
σε καμμία άλλη ελληνική
οργάνωση ή κοινότητα δεν
αναφέρθηκε το όνομά του.
Τις επιτυχίες αυτές του
Γιώργου Κεφάλα,επισκίασε τα
τελευταία χρόνια η αρρώστια
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

4 Γνώμη

Χριστούγεννα στο Μπουλαβάγιο –
Ζιμπάμπουε
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ — By Elliniki Gnomi on December 30, 2011
Του Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε Σεραφείμ
Η εορτή των Χριστουγέννων είναι
για ολόκληρη την ανθρωπότητα,
και φυσικά για τους απανταχού
Έλληνες. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια
η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων
εορτάσθηκε και στον απανταχού
Απόδημο Ελληνισμό. Εντελώς
απρόβλεπτα ο π. Χαράλαμπος, ένας
ευσεβής συνταξιούχος κληρικός που
έρχεται κάθε χρόνο από την Ελλάδα,
για να μας βοηθήσει εκεί που δεν
έχουμε κληρικούς, αρρώστησε
με σοβαρό κρυολόγημα και δεν
μπορούσε να ταξιδέξει στο μακρυνό
Μπουλαβάγιο να εξυπηρετήσει τους
200 περίπου Έλληνες Απόδημους
και μαζί μ’ αυτούς κι άλλοι 100
περίπου Ρώσσοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι,
Ουκρανοί, Βούλγαροι, ως επίσης
και άλλοι περίπου 1000 Ορθόδοξοι
από τον τοπικό πληθυσμό. Έτσι ενώ
στο πρόγραμμα της Μητροπόλεως
ο
Μητροπολίτης
λειτουργεί
συνήθως στο καθεδρικό Ναό της
Αγίας Τριάδος στο Χαράρε, την
πρωτεύουσα του Ζιμπάμπουε, τα
σχέδια μας άλλαξαν. Αφού έχουμε
κληρικό στο Χαράρε, οδηγώντας ο
ίδιος μια απόσταση 900 χιλιομέτρων,
είχα την ευλογία να τελέσω τις θείες
ακολουθίες των Χριστουγέννων
κι οι πιστοί με πολύ ευλάβεια
να κοινωνήσουν των θείων και
Αχράντων Μυστηρίων. Μπορεί να
ταξίδευα ώρες με θερμοκρασίες από
35 βαθμούς κελσίου και μετά που
έβρεχε 16 βαθμούς, όμως η χαρά που
ένοιωθα ήταν ξεχωριστή. Την ώρα
που ήμουνα μόνος μου αισθανόμουν
ότι ήδη ήμουνα με όλους εκείνους
τους πιστούς που περίμεναν εκεί
στη ξενιτιά να ακούσουν τους
Χριστουγιεννιάτικους
ύμνους,
«Χριστός Γεννάται δοξάσατε».
Και
πράγματι
στις
θείες
Χριστουγιεννιάτικες Ακουλουθίες,
μικροί μεγάλοι, ήσαν όλοι εκεί να
εκκλησιασθούν και να κοινωνήσουν.
Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ
πριν 2011 χρόνια. Γεννήθηκε και
σήμερα στον Ιερό Ναό του αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου στο
Μπουλαβάβιο, μέσα στις καρδιές
των πιστών που ήρθαν μαζικά να
εκκλησιασθούν και να κοινωνήσουν.
Η εορτή των Χριστουγέννων γίνεται
αφορμή όχι μόνο για την εν Χριστώ
αιώνιο σωτηρία μας, αλλά και για
την διατήρηση και ενίσχυση της
ελληνορθόδοξης ταυτότητας των
Αποδήμων μας.
Στο τέλος της Χριστουγιεννιάτικης
Λειτουργίας
αναγνώσθηκε
η
Πατριαρχική
Εγκύκλιος
του
Αλεξανδρινού
Προκαθημένου
κ. Θεοδώρου που αναφερόταν
στη σημασία της εορτής των
Χριστουγέννων
με
ιδιαίτερη
αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας
μας και τη θέση της γυναίκας μέσα
στην κοινωνία κι ιδιαίτερα για το ρόλο
της μητέρας μέσα στην οικογένεια
και στην ευρύτερη κοινωνία. Για
τον σκοπό αυτό στο πρόσωπο της
κας Σοφίας Λεοντίου, τιμήθησαν
όλες οι γυναίκες κι όλες οι μητέρες
για τη μεγάλη τους προσφορά στην
Παροικία και στο Ιεραποστολικό
έργο του Πατριαρχείου μας. Μαζί
της τιμήθηκε κι ο σύζυγος της κ.
Παναγιώτης Λεοντίου, Πρόεδρος
της Κοινότητας, που πάντοτε με το
Συμβούλιο του και την οικογένεια
του φροντίζουν για την ομαλή
λειτουργία του Ελληνορθόδοξου
Ναού, του Ελληνικού Σχολείου και
του Ιεραποστολικού Κέντρου του
Αγίου Αυγουστίνου που εγκαινίασε
ο
σημερινός
Αλεξανδρινός
Προκαθήμενος και επαύξησε ο
προκάτοχος μου Μητροπολίτης
Γκάνας Γεώργιος. Το Ορθόδοξο
Ποιμαντικό,
Ιεραποστολικό
και φιλανθρωπικό έργο του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής στην Αφρικανική
Ήπειρον γίνεται αφορμή να
δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας,
το όνομα του Θείου Βρέφους της
Βηθλεέμ.

πολύ σημαντική
Ε λ λη ν ι κ ή
Κοινότητα
Μπουλαουάγιο
(Ζιμπάπουε)
Ο
Μητροπολίτης
Ζιμπάμπουε
Σεραφείμ
με
την οικογένεια
του Προέδρου
της Κοινότητας
κ. Παναγιώτη
Λεοντίου,
τη
σύζυγό
του
κα
Σοφία,
τον υιό τους
Κω ν σ τ α ν τ ί ν ο
και τον εγγονό τους Παναγιώτη
Το Μπουλαουάγιο είναι η δεύτερη
μεγάλη πόλη του Ζιμπάπουε με
πληθυσμό γύρω στις 700.000.
Η μεγαλύτερη πόλη είναι η
πρωτεύουσα της Χώρας, το Χαράρε
με 1.600.000 κατοίκους. Ολόκληρος
ο πληθυσμός της Χώρας είναι γύρω
στα 13.000.000. Ανάμεσα σ’ αυτούς
και γύρω στις 3.000 Έλληνες. Ο
αριθμός αυτός παλαιότερα ήταν
τριπλάσιος. Σήμερα λειτουργούν
τέσσερις Ελληνικές Κοινότητες,
του Χαράρε, του Μπουλαουάγιο,
του Γκουέρου – Σελούκουε και
του Μουτάρε που μαζί με τους
Συνδέσμους Ορθοδόξου Νεολαίας,
Ελλήνων Παλαιών Πολεμιστών,
Κεφαλληνίων, Ελληνίδων Κυριών
και της Ελληνικής Κυπριακής
Αδελφότητας συναποτελούν την
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
και Σωματείων Ζιμπάπουε, που
επικεφαλής της έχει ως Πρόεδρο
τη γνωστή σ’ όλη την Παροικία
μας κα Ελλού Κουμίδου από
την Αθηαίνου
της
Κύπρου.
Εκκλησιαστικά η Χώρα υπάγεται
στην Ιερά Μητρόπολη Ζιμπάπουε
με έδρα το Χαράρε. Στην ίδια
Μητρόπολη υπάγεται και η Αγκόλα.
Παλαιότερα ήταν και το Μαλάουϊ,
η Μοζαμβίκη και η Μποτσουάνα.
Η Μητρόπολη οργανώθηκε με
απόφαση της Ιεράς Συνόδου του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής το 1968. Μέχρι τότε
οι χώρες αυτές μαζί με την Ζάμβια
ανήκαν εκκλησιαστικά στην Ιερά
Μητρόπολη Ιωαννουπόλεως και
Πρετορίας. Άλλωστε κι ο πρώτος
Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και
Πρετορίας μακαριστός Ισίδωρος
είναι θαμμένος στο Κοιμητήριο του
Μπουλαουάγιο, όπου εσυνέβει το
μοιραίον κατά την εκεί ποιμαντική
του επίσκεψη το 1938.
Το Ζιμπάπουε απέκτησε την
ανεξαρτησία του το 1980. Στην
αρχή η χώρα ήταν γνωστή με το
όνομα Ροδεσσία. Από το 1890
μέχρι το 1965 ήταν Βρεττανική
Αποικία και στην συνέχεια την
κυβερνούσαν με την μορφή του
Απαρχάϊντ η μειοψηφία των λευκών
Βρεττανών Αποίκων μέχρι το 1980.
Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας
είναι το έϊτς, η φτώχεια, η ανεργία
κι η ανακατανομή της γης. Τα
προβλήματα αυτά επιδεινώνονται με
την πολιτική κατάσταση. Μια ειδική
Κοινοβουλευτική επιτροπή ετοιμάζει
νέο Σύνταγμα που θα οδηγήσει σε
νέες εθνικές δημοκρατικές.
Κατά την τελευταία επίσκεψή
μου στην Χώρα διαπίστωσα ότι
τα προβλήματα αυτά έχουν ακόμη
ενταθεί περισσότερο με απρόβλεπτες
ακόμη πολιτικές και οικονομικές
συνέπειες για τον πληθυσμό της
χώρας.
Στο Μπουλαουάγιο είχα την ευκαιρία
να συναντήσω τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Κοινότητας κ. Παναγιώτη
Λεοντίου ο οποίος μου έδωσε και τις
σημαντικότερες πληροφορίες για
μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής
της ιστορίας της σημαντικής
αυτής
Ελληνικής
Κοινότητας
που κατάφερε να κρατήσει την
Ελληνορθόδοξη ταυτότητα των

εκδηλώσεων κι άλλων συναφών
εκδηλώσεων και προγραμμάτων
που συνέβαλλαν στη διατήρηση των
ελληνορθόδοξων αξιών.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια κινήθηκε
κι η οργανωμένη πλέον Ελληνική
Κοινότητα του Μπουλαουάγιο η
οποία δεν αριθμούσε πέραν των 200
ατόμων. Με την εποπτεία της Ιεράς

της Ελληνικής γλώσσας και του
μαθήματος των Θρησκευτικών και
της Ελληνικής Ιστορίας.
Κατά τα έτη της ακμής της
Ελληνικής Κοινότητας κτίσθηκε κι
η σημερινή Αίθουσα Εκδηλώσεων
της Κοινότητας που συνεχίζει
να καλύπτει πολλές ανάγκες της
κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης
των μελών της.
Λόγω των παραπάνω σύγχρονων
κοινωνικών
και
πολιτικών
προβλημάτων που αναφέραμε και
των μεγάλων πολιτικών αλλαγών
στο Ζιμπάπουε πάρα πολλοί
Έλληνες έφυγαν προς άλλες χώρες,
ή επέστρεψαν στην Ελλάδα και
Κύπρο, με αποτέλεσμα σήμερα ο
αριθμός των μελών της Ελληνικής
Κοινότητας του Μπουλαουάγιο να
μη υπερβαίνει τα 250 μέλη.

Μελών της και μάλιστα των
νεωτέρων που γεννήθησαν εκεί.
Οι πρώτοι Έλληνες που έφτασαν στο
Μπουλαουάγιο, αναζητώντας μια
καλύτερη ζωή και μια οικονομική
εξασφάλιση για τους ίδιους και
τα παιδιά τους ξεκίνησαν από τις
γειτονικές χώρες του Ζιμπάπουε
όπως από Νότιο Αφρική, την
Μποτσουάνα και την Μονζαμβίκη.
Στις χώρες αυτές δεν φαίνεται
να τα πήγαν και τόσο καλά στις
οικονομικές τους δραστηριότητες.
Αυτή η κίνηση άρχισε περίπου το
1906. Κατά συνέπεια θα πρέπει να
δεχθούμε ότι ήδη οι πρώτοι Έλληνες
που έφθασαν στο Μπουλαουάγιο
θα είχαν ταλαιπωρηθεί με πολλές
κακουχίες και δυσκολίες για τρία με
πέντε χρόνια στις γειτονικές χώρες
που έφθασαν στην αρχή από την
Ελλάδα και την Κύπρο και στην
συνέχεια από την Μικρά Ασία μετά
τη μεγάλη Εθνική καταστροφή του
1922.
Η υπομονή τους, η εργατικότητά
τους κι η επιμονή τους, αλλά κι η
αγωνία τους κι η ευαισθησία τους να
διασώσουν την εθνική αξιοπρέπεια
τους και το φιλότιμον της
οικογενειακής περηφάνειας έπαιξαν
ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή τους,
έτσι ώστε να δραστηροποιηθούν
γόνιμα και δημιουργικά, να ενωθούν
και να οργανωθούν επιτέλους το
1929 σε οργανωμένη Ελληνική
Κοινότητα. Και πράγματι ως άλλοι
ήρωες κατάφεραν να ριζώσουν
στην περιοχή με την διατήρηση
και
στήριξη
της
Θρησκείας
τους και της Εθνικότητας τους.
Άλλωστε η σημαντική απόφαση
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής το 1927, μετά
από πρόταση του πρωτοπόρου
φωτισμένου μακαριστού Πατριάρχη
Μελετίου Μεταξάκη, να οργανώσει
ξεχωριστή Μητρόπολη για τις
χώρες της Νοτιότερης Αφρικανικής
Ηπείρου, την Ιερά Μητρόπολη
Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας με
έδρα το Γιοχάννεσπουργκ, είχε ως
αποτέλεσμα την ενθάρρυνση για
την οργάνωση και τη δημιουργία
νέων Ελληνικών Κοινοτήτων στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοτέρας
Αφρικής, εκεί που τούτο ήταν εφικτό.
Στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της
νέας Μητροπόλεως περιλαμβανόταν
και η τότε Ροδεσία.
Έτσι
η
δημιουργία
νέων
Μητροπόλεων εκ μέρους του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είχε ως
άμεσο αποτέλεσμα να ενθαρρύνει
ηθικά το ποίμνιον του Πατριαρχείου
μας, που στην πλειοψηφία τους
ήσαν Έλληνες, να αρχίσουν να
οργανώνουν και να δημιουργούν
Ελληνικές Κοινότητες με βασικό
σκοπό τη διατήρηση και την
προστασία της Ελληνορθόδοξης
ταυτότητας
των
ξενιτεμένων
Ελλήνων. Έτσι η λειτουργία κάθε
Ελληνικής Κοινότητας είχε ως
κύριον έργο της να συνεργασθεί
με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
για το κτίσιμο ιερών ναών,
ελληνικών σχολείων, κοινοτικών
αιθουσών εκδηλώσεων, οικίες για
τους ιερείς και τους δασκάλους,
οργάνωση θρησκευτικών, εθνικών,
πολιτιστικών
κι
αθλητικών

Μητροπόλεως
Ιωαννουπόλεως
και Πρετορίας και μάλιστα με
την προσωπική καθοδήγηση του
τότε
Μητροπολίτου
Ισιδώρου,
οι αξιωματούχοι της Κοινότητας
οργάνωσαν το κτίσιμο του ιερού ναού
του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
Ο Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως
Ισίδωρος, αν και είχε ως έδρα του το
Γιοχάννεσπουργκ, συνδέθηκε τόσο
πολύ με την Ελληνική Κοινότητα
του Μπουλαουάγιο, έτσι ώστε όταν ο
Θεός τον κάλεσε κοντά του, εσυνέβει
ο θάνατος του και στην συνέχεια η
ταφή του στο Μπουλαουάγιο. Τα
μέλη της Κοινότητας τον τίμησαν με
την ανάρτηση της προτομής του στο
προάυλιο του Ναού.
Το έτος 1936 ήταν ο δεύτερος
μεγάλος ιστορικός σταθμός στη
ζωή της Ελληνικής Κοινότητας του
Μπουλαουάγιο με την ολοκλήρωση
του Ελληνικού Σχολείου. Σημαντική
ήταν η συμβολή του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας για την ολοκλήρωση
του έργου διά του επισήμου εκεί
εκπροσώπου του Πατριαρχείου
εφημερίου
της
Κοινότητας
μακαριστού
Αρχιμανδρίτου
Δοσιθέου, ο οποίος κατάφερε
να ευαισθητοποιήσει ολόκληρο
τον Ελληνισμό της Ροδεσίας να
εισφέρουν γενναιόδωρα για το
κτίσιμο και την ομαλή λειτουργία
του πρώτου ελληνικού σχολείου
στο Μπουλαουάγιο που έμμελε μαζί
με την απρόσκοπτη λειτουργία του
ιερού ναού του αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου να συντηρήσουν και
να διασώσουν την ελληνορθόδοξη
ταυτότητα
των
Αποδήμων
Ελλήνων του Μπουλαουάγιο και
της ευρύτερης περιοχής που είχαν
εγκατασταθεί ξενιτεμένοι Έλληνες
από την Ελλάδα, την Κύπρο και την
Μικρά Ασία.
Η ομαλή λειτουργία του Ναού
και του Ελληνικού Σχολείου είχε
ως αποτέλεσμα ο Ελληνισμός
να ευημερεί και να προοδεύει,
φθάνοντας μάλιστα στην ακμή του
το 1970 με περισσότερους από 2000
Έλληνες στην περιοχή αυτή. Ήταν η
εποχή που ήδη το 1968 με απόφαση
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής οργανώθηκε
νέα Μητρόπολη, η Μητρόπολη
Ροδεσίας (η σημερινή Μητρόπολη
Ζιμπάπουε), που όπως τονίσαμε
αποσπάστηκε από την Μητρόπολη
Ιωαννουπόλεως για να οργανωθεί
καλύτερα το ποιμαντικό έργο
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
προς τους εγκαταβιώσαντας εκεί
Έλληνες με πρώτον Μητροπολίτη
τον μακαριστόν Κύριλλον, ο οποίος
ήδη επρόσφερεν τα μέγιστα εις τον
Ελληνισμόν της Νοτίου Αφρικής
ως
Ιερατικός
Προϊστάμενος
στο Καθεδρικό Ναό του αγίου
Κωνσταντίνου και της αγίας Ελένης
στο Τζοχάνεσπουργκ.
Στα χρόνια της ακμής και της
προόδου του Ελληνισμού στο
Μπουλαουάγιο, δίπλα στον Ιερό Ναό
του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
και στο Ελληνικό Σχολείο κτίσθηκε
οικία για τον εκάστοτε ιερέα του
Πατριαρχείου μας που υπηρετούσε
εκεί εκτός από εφημέριος, όταν
είχε τα απαραίτητα ακαδημαϊκά
προσόντα και ως διδάσκαλος

Σε πείσμα όμως του αριθμητικού
περιορισμού του Ελληνισμού, οι
ολίγοι που παρέμειναν στην περιοχή,
ενωμένοι με την πνευματική
καθοδήγηση και προστασία του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής, ακολουθώντας το
παράδειγμα των πρώτων Ελλήνων
που έφθασαν στο Μπουλαουάγιο,
συνεχίζουν να κάνουν το καλύτερο
για την ομαλή λειτουργία του
Ναού και του Ελληνικού Σχολείου,
κτίζοντας μάλιστα κι ένα καινούργιο
εμπορικό κτίριο για να έχουν
ένα σταθερό εισόδημα για να
καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του
Ναού και του Σχολείου. Μπορεί να
πληρώνουν ακόμη το χρέος για να
το ξοφλήσουν, αλλά με επικεφαλής
τον δραστήριον Πρόεδρο τους
κ. Παναγιώτη Λεοντίου από τον
Φαρμακά Κύπρου (ανηψιό του
μακαριστού Ηγουμένου της Ιεράς
Μονής Μαχαιρά Διονυσίου), είναι
υπερήφανοι για το κατόρθωμά τους.
Μάλιστα με πρωτοβουλία του κ.
Λεοντίου, κατάφεραν για πρώτη
φορά η Ελληνική Κοινότητα το
1991 να έχει το δικό της Ελληνικό
Κοιμητήριο για να αναπαύονται εν
Χριστώ οι ξενιτεμένοι Έλληνες που
παραδίδουν το πνεύμα τους μακρυά
από την πατρώα ελληνική γη. Στο
ίδιο Κοιμητήριο όπως αναφέραμε
είναι θαμμένος κι ο πρώτος
Μητροπολίτης
Ιωαννουπόλεως
μακαριστός Ισίδωρος, τον οποίο η
Ελληνική Κοινότητα με πρόταση
του κ. Λεοντίου ετίμησε με την
κατασκευή της προτομής του το
1995 στο προάυλιο του Ιερού Ναού
του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
Τα Αποκαλυπτήρια της Προτομής
έγιναν με μια λαμπρή τελετή από
τον μακαριστό Πατριάρχη Παρθένιο
το 1996 μαζί με τα αποκαλυπτήρια
της Πλάκας Τιμής των έξι Ελλήνων
Αεροπόρων
που
συμμετείχαν
ηρωϊκώς μαχόμενοι στο Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και ετάφησαν
στον ίδιο χώρο που αναπαύεται
ο
μακαριστός
Μητροπολίτης
Ισίδωρος.
Ένας άλλος σημαντικός θεσμός που
ελειτούργησε ωφέλιμα στη ζωή της
Κοινότητας ήταν η οργάνωση της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής από το
1987 που συμβάλλει δυναμικά στην
ομαλή λειτουργία του Ιερού Ναού.
Επίσης από το 1993 με την ηθική
ενθάρρυνση του Πατριαρχείου μας
οργανώθηκε και το Φιλόπτωχον
Συμβούλιο για να δραστηριοποιηθεί
η Κοινότητα και στο Φιλανθρωπικόν
έργον.
Σήμερα οι χώροι της Κοινότητας
προστατεύονται μ’ ένα τετραγωνικό
υψηλό τείχος, ένα ακόμη έργο
που ολοκληρώθηκε το 1992 επί
προεδρίας του κ. Λεοντίου, με
εισφορές των μελών της Κοινότητας,
όπως κι η Τιμητική Πλάκα για
τους πεσόντες εις τους εθνικούς
αγώνες του Έθνους, η προτομή του
Μητροπολίτου Ισιδώρου και το νέο
εμπορικό κτίριο.
Εις αναγνώρισιν της προσφοράς των
μελών της Ελληνικής Κοινότητας και
μάλιστα των μελών του Συμβουλίου
της διά την υπόθεσιν της προστασίας
της Ελληνορθόδοξης ταυτότητας των
Αποδήμων Ελλήνων της περιοχής
το Πατριαρχείο μας ετίμησε με το
παράσημον του Σταυρού του αγίου
Μάρκου τον σημερινό Πρόεδρο της
Κοινότητας κ. Παναγιώτη Λεοντίου.
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H
Noble Energy βρήκε στη Κύπρο,φυσικό αέριο και πετρέλαιο
5 Γνώμη
Ανακέφαλος
Η μεγάλη παρέλασηΑντώνης
για την
25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»
Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!
Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
την τιμήσουν την
Επέτειο τηςαερίου
Εθνικής
Ποσότητες
φυσικού
μας
Ανεξαρτησίας,
διοργανώνουν
ανακάλυψε η εταιρεία Noble
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με
Energy, η οποία ερευνά το
κορυφαία όλων την παρέλαση επί
“Οικόπεδο
12” στο
(Αφροδίτη),
της 5ης Λεωφόρου,
κέντρο του
επιβεβαιώνοντας
τις
εκτιμήσεις
Μανχάτταν
Η
τελευταία
πανομογενειακή
συγκέντρωση πριν την παρέλαση
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο
Σταθάκειο κέντρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης.
Στη εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος,
ο
οποίος
χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί
με υπερκομματικό πνεύμα χωρίς
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε
συνεχή επαφή με τον απόδημο
ότι
η κυπριακή
ελληνισμό»,
είπε στον οικονομία
χαιρετισμό
θα
πάρει
μια
μεγάλη
ανάσα
του. «Βρισκόμαστε
στην χειρότερη
τους
επόμενους
μήνες.
Όπως
ιστορική
μας στιγμή,
βαλλόμαστε
ανακοίνωσε
πρόεδρος
από δικά μαςο λάθη
κυρίως, της
από
λάθος χειρισμούς
οικονομία,
Κύπρου
Δημήτρηςστην
Χριστόφιας
από σπατάλες, 5αλλά
απόκυβικά
παγίδες
εντοπίστηκαν
με 8και
τρισ.
που
έστησε
το
διεθνές
τοκογλυφικό
πόδια φυσικού αερίου στην
σύστημα» ΑΟΖ.
είπε χαρακτηριστικά.
κυπριακή
Ο κ. Χριστόφιας
Στον χαιρετισμό του ο συνπρόεδρος
έκανε λόγο για “καλό μποναμά”
της επιτροπής παρελάσεως κ.
Κρίστοφερ είπε «Αυτή τη στιγμή
Σύμφωνα
τα εμείς
αρχικά
που βάλλεται με
η Ελλάδα,
ως
δεδομένα
προκύψει
Αμερικανοίπου
και έχουν
Ελληνοαμερικανοί
από
ερευνητική
γεώτρηση
πρέπειτην
να δείξουμε
τον καλύτερό
μας
εαυτό». ελέγχους
τους
αξιολόγησης

που διενεργήθηκαν, υπάρχει
Στην πανομογενειακή
κοίτασμα
φυσικού συνεδρίαση
αερίου
παραβρέθηκαν
οι Γενικοί
σε όγκο που και
εκτιμάται
ότι
Πρόξενοι της Ελλάδας και της
κυμαίνεται μεταξύ των 5 και
Κύπρου. Στον χαιρετισμό της η
8Γενική
τρισεκατομμυρίων
κυβικών
Πρόξενος της Ελλάδας
στην
ποδών,
με
μέσο
όρο
τα «Η
7
Νέα Υόρκη, κ. Μπαλτά είπε:
τρισεκατομμύρια
Ελλάδα πολεμά. Οι κυβικά
Έλληνες πόδια
δεν το
Πρόκειται
φυσικό
αέριο
βάζουν κάτω.για
Πρέπει
την Κυριακή
να είμαστεπάχους
όλοι στην
5η Λεωφόρο.
καθαρού
310
περίπου
Δεν μπορούμε
να αφήνουμεπεδίο
τους
ποδών.
Το συγκεκριμένο
Ιρλανδούς
να
μας
εντυπωσιάζουν
με
υδρογονανθράκων
εκτιμάται
την
δική
τους
παρέλαση»
κατέληξε.
ότι εκτείνεται σε περιοχή που
Με τη σειρά της η Γενική Πρόξενος
καλύπτει τα 40 τετραγωνικά
της Κύπρου κ. Κούλα Σοφιανού
μίλια
(103,6
τετραγωνικά
χαιρετώντας
τους παρευρισκομένους
χιλιόμετρα).
είπε πως «το μήνυμα της Κυριακής

Το βάθος της γεώτρησης έφτασε
τα 5861 μέτρα, σε βάθος νερού
είναι μέτρων.
να δείξουμε
πως ο Ελληνισμός
1689
Σύμφωνα
με το Sigέχει
μέλλον,
εύχομαι
του μπορεί
χρόνου
malive η ποσότητα αυτή
να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ
να εξασφαλίσει φυσικό αέριο
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ
που Ο
θαΕλληνισμός
καλύπτει τις
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ”
έχει
εγχώριες
ανάγκες
μέλλον και θα τους το αποδείξουμε
ενωμένοι». της Κύπρου, καθώς
και εξαγωγές για 150
χρόνια. Το κέρδος
για την Κύπρο με
βάση το συμβόλαιο
Φυσικού Αερίου θα
είναι 75% ενώ εάν
εξευρεθεί πετρέλαιο
που
είναι
πολύ
πιθανόν, το κέρδος
θα ανέλθει στο 85%.
Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι προβλέψεις,

ήταν μεγαλύτερες
(υπολόγιζαν περίπου 12 τρισ.
κυβικά πόδια), χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι τα αποθέματα δεν
είναι σημαντικά. Τι προβλέπει
το συμβόλαιο Το ερώτημα που
θα πρέπει ωστόσο να απαντηθεί
είναι αν θα προχωρήσει πρώτα η
εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού
αερίου. Το κόστος εξόρυξης
πετρελαίου είναι περίπου 30
δολάρια το βαρέλι και με βάση
μας εκτιμήσεις,
επέτειο.
της
η τιμή πώλησής
Η
απόφαση
αυτή
δυσαρεστήσει
του ξεπερνά
ταείχε
100
δολάρια
χιλιάδες
ομογενείς
που
το βαρέλι. Με τους πρώτους
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
υπολογισμούς στο βυθό του
οργανώσεων τους στις ΗΠΑ, να
Οικοπέδου 12 υπάρχουν 290 με
αναλάβουν εκείνοι τα έξοδα τόσο
300
βαρέλια.
με
στηνδισ.
πρεσβεία
τηςΣύμφωνα
χώρας στην
το
Sigma, η εξόρυξή
μπορεί
Ουάσιγκτον
όσο καιτου
στα
κατά
να γίνει μέσα σε έξι μήνες
και η πώλησή του άμεσα. Η
συμφωνία την οποία υπέγραψε
η κυπριακή κυβέρνηση με την
Noble, προβλέπει ότι η εταιρεία
θα επιλέξει από που αρχίσει, από
το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.
Μέχρι στιγμής η Noble, δείχνει
να προτιμά το φυσικό αέριο
και στη συνέχεια το πετρέλαιο,
καθώς το πετρέλαιο βρίσκεται σε
μεγαλύτερο βάθος.

Κύπρος: Ανέλαβε την προεδρία

της
Ε.Ε. σε θέματα ασφάλειας και άμυνας
Οι ομογενειακές οργανώσεις σε τόπους προξενεία μας. Το αίτημα
Νεα Υόρκη και Φλόριντα ανέλαβαν

αυτό δεν έγινε τότε αποδεκτό.

για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
Η
Κύπρος
από την
1821
που ανέλαβε
διοργανώνουν
τα 1η
εκεί

το υπουργείο Εξωτερικών, με
ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2011,

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ:TA
NEA- Κυριακή
01 στην
Ιανουαρίου
τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων
Φέτος,
εγκύκλιο2012
που έστειλε
Ιανουαρίου την προεδρία για θέματα
άμυνας και ασφάλειας στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Δανία
δεν μετέχει στον τομέα αυτό.
Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Δημήτρης
Ηλιάδης, δήλωσε ότι το υπουργείο του
είναι έτοιμο να ασκήσει με επάρκεια και σύνεση την προεδρία.

Στόχος, τόνισε, είναι να υπηρετήσει και η Κύπρος τη συλλογική
άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης και των λαών της.
Ο κ.Ηλιάδης, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στην πρωτοχρονιάτικη
δοξολογία, εξέφρασε αισιοδοξία ότι η νέα χρονιά ανατέλλει με
καλούς οιωνούς για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και για
το κυπριακό πρόβλημα.
ελληνικά

προξενεία.

Η

δεινή

προς όλες τις διπλωματικές και

«Με
σύνεση
και ενότητα
όλοι μπορούμε
μαζίπροξενικές
να φέρουμε
οικονομική
κατάσταση
της Ελλάδας
έμμισθες
αρχές, με θέμα
καλύτερες
μέρες
για τον
τόπο”, είπε «Εορτασμός
ο κ. Ηλιάδηςεθνικής
και υπογράμμισε
είχε αναγκάσει
πέρσι
το υπουργείο
επετείου από
Εξωτερικών
καταργήσει
τιςτης κυβέρνησης για το 2012, είναι
ότι
όραμα καινακορυφαίος
στόχος
δεξιώσεις-εκδηλώσεις
τηνεπανενωμένη.
εθνική
(Συνέχεια στη σελίδα 12)
μια
Κύπρος ελεύθερηγιακαι

Η Ελλάδα χρειάζεται ξένους
ειδικούς να τη βοηθήσουν
Του Hugo Dixon*
Η Ελλάδα θα πρέπει να προσκαλέσει ξένους ειδικούς και
να τους υποδεχθεί με ανοικτές αγκάλες. Δεν είναι σε θέση
να λύσει μόνη της τα προβλήματά της. Ο κρατικός της
μηχανισμός δεν λειτουργεί. Απαιτείται, επομένως, βοήθεια από
το εξωτερικό για να ξαναχτιστεί η διοικητική της μηχανή.
Πρώτα όμως, θα πρέπει να σταματήσουν οι Ελληνες να
βλέπουν τους ξένους ως εισβολείς και να τους αντιμετωπίσουν
ως σωτήρες. Τέτοια αλλαγή νοοτροπίας θα είναι δύσκολο
να επιτευχθεί, αφού αυτό που περνάει η Ελλάδα μοιάζει με
απομείωση της εθνικής της κυριαρχίας. Αλλά σκεφτείτε ποιες
είναι οι εναλλακτικές. Η Ελλάδα έχει χάσει την αξιοπιστία
της απέναντι στους δανειστές της. Βρίσκεται ακόμη στην
επιφάνεια μόνο και μόνο επειδή οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι
δεν έχουν ακόμη βρει τρόπο να τραβήξουν την πρίζα, χωρίς
να βυθιστούν και εκείνοι. Αλλά μπορεί τελικά πράγματι να
σκαρφιστούν κάτι για να ελαχιστοποιήσουν τις παράπλευρες
απώλειες, στην οποία περίπτωση θα κοπεί η χρηματοδότηση
στην Ελλάδα και γρήγορα η χώρα θα υποχρεωθεί σε έξοδο από
την Ευρωζώνη.
Ακόμη και αν δεν συμβεί όμως κάτι τέτοιο, η χώρα θα
συνεχίζει να σέρνεται από το ένα μισο-υλοποιημένο
πρόγραμμα λιτότητας στο άλλο. Μέρος της αποτυχίας της
οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ενα άλλο μέρος
όμως οφείλεται στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού.
Το Δημόσιο, τα δικαστήρια και οι εφορίες, απλώς δεν
λειτουργούν. Ο καλύτερος τρόπος για να συλλάβουμε
τι γίνεται είναι να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα έχει υποστεί
το οικονομικό ισοδύναμο ενός πολέμου ή μιας φυσικής
καταστροφής και τώρα πρέπει να κάνει έκκληση στο
εξωτερικό για βοήθεια. Χρειάζεται οικονομολόγους, νομικούς,
τραπεζίτες και διοικητικά στελέχη, όχι μερικές δεκάδες, αλλά
εκατοντάδες. Ιδανικά, οι περισσότεροι εξ αυτών θα πρέπει
να μιλάνε ελληνικά, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να
επιστρατευθεί η ταλαντούχος ελληνική διασπορά.
MACDONALD REALTY (1974) ltd
2105
West 38th
Avenue,αντί
Vancouver,
Αν λοιπόν οι Ελληνες πραγματικά
ζητήσουν
βοήθεια,
να
B.C.,
V6M
1R8
την αποδεχθούν απλώς με μισόλογα, αυτό θα μπορούσε να

αλλάξει και τη στάση των πιστωτών της χώρας. Η υπόλοιπη
ΓΙΑότι
ΤΙΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΑΣ
Ευρώπη ίσως να πάψει να πιστεύει
η Ελλάδα
είναι
TANIA
OIKONOMOY
χαμένη υπόθεση. Ισως να δεχθεί κιόλαςΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
να μετατοπιστεί
το κέντρο
βάρους του προγράμματος
από
τη λιτότητα στις
604-264-6633
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
μεταρρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε και τις πιθανότητες
επιτυχίας
της προσπάθειας ανάκαμψης.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΙΣ
ΚΑΘΕ του
ΕΛΛΗΝΑ
* ΕΜΠΕΙΡΗ
Ο κ. Hugo Dixon
είναι ΑΝΑΓΚΕΣ
ιδρυτής και διευθυντής
Reuters
Breakingviews.
Tel: 604-263-1911 (24 Hours) Fax: 604-266-3514

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ åý÷åôáé óôïõò áîéüôéìïõò ðåëÜôåò ôçò,
óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá

Με την συνδρομή ΚΑΛΟ
σας Η ΠΑΣΧΑ
ΓΝΩΜΗ
ΚΑΙ
θα συνεχίσει το δύσκολο
έργο της
ΚΑΛΗ
είναι καιρός να ανανεώσετε
την συνδρομή σας. ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ευχαριστούμε.
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Ρολό μοσχαρίσιο με πιπέρια

Βασιλόπιτα-κέικ

Συνταγή Ντίνα Νικολάου

Συνταγή Στέλιος Παρλιάρος
Φωτογραφίες Άλκης ΚαλούδηςΜια ιδιαίτερη βασιλόπιτα, για
το καλό, από τον Στέλιο Παρλιάρο.

ΧΟΙΡΙΝΟ
Συνταγή Εύη Βουτσινά
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Προσθέστε τη συνταγή στα αγαπημένα σας
άρθρα για να τη βρείτε εύκολα όταν θα τη
χρειαστείτε για τα γιορτινά σας μαγειρέματα.
Υλικά
• 1 χοιρινό μπριζολίκι 1.300 - 1.400 γρ.
(ζητάμε από τον κρεοπώλη να αφαιρέσει
το κόκαλο, να βγάλει ολόκληρο το κομμάτι
από τις μπριζόλες και να μας το περάσει σε
διχτάκι)
• περίπου 700 γρ. κολοκύθα (καθαρισμένη)*
• 1 μεγάλο κυδώνι
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
• αλάτι και πιπέρι
• 1 κουτ. γλυκού ξερό φασκόμηλο, τριμμένο
(αν δεν σας αρέσει, χρησιμοποιήστε
δεντρολίβανο)
• 1 γεμάτη κουτ. σούπας κόλιανδρος,
κοπανισμένος σε σκόνη
• 3-4 σκελίδες σκόρδου, τριμμένες (ή όσο
σκόρδο θέλετε)
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού λάδι
• 4 κουτ. σούπας βαλσαμικό ξίδι
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού λευκό ξηρό κρασί
Μερίδες 6
Προετοιμασία 30΄ Ψήσιμο περίπου 1 ώρα
και 15΄. Διαδικασία Προθερμαίνουμε
το φούρνο στους 180° C (στον αέρα
προτιμότερο). Ανακατεύουμε το φασκόμηλο
(ή το δεντρολίβανο) με τον κόλιανδρο και
το σκόρδο (αν το βάλουμε). Αλείφουμε το
κρέας με λίγο από το μετρημένο λάδι, το
αλατοπιπερώνουμε και το αλείφουμε με τη
μισή ποσότητα από το μείγμα μπαχαρικώνσκόρδου. Το βάζουμε σε ένα ευρύχωρο ταψί
και ρίχνουμε 1/2 φλιτζάνι νερό και το κρασί,
για να μην κολλήσει το κρέας και συγχρόνως
να το διαπεράσει η μυρωδιά του κρασιού.
Το βάζουμε να ψηθεί για περίπου 45 λεπτά. Παρακολουθούμε το
ψήσιμο και, αν σκουραίνει πολύ το χρώμα του, το σκεπάζουμε με
αλουμινόχαρτο ειδικό για ψήσιμο.

Στο μεταξύ, κόβουμε την κολοκύθα σε κομμάτια σαν σπιρτόκουτα,
το κυδώνι σε χοντρούτσικες φέτες και το κρεμμύδι σε φετάκια και
τα βάζουμε σε μια λεκάνη. Τα αλατοπιπερώνουμε, τα πασπαλίζουμε
με το υπόλοιπο μείγμα μπαχαρικών και προσθέτουμε το υπόλοιπο
λάδι. Τα ανακατεύουμε καλά και, όταν περάσουν τα 45 λεπτά του
ψησίματος, τραβάμε το ταψί και τα τακτοποιούμε γύρω-γύρω
από το κρέας. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 30-40 λεπτά ακόμα. Αν
κατά τη διάρκεια του ψησίματος σωθούν τα υγρά στο ταψί και
κινδυνεύσουν να κολλήσουν τα υλικά, ρίχνουμε λίγο ζεστό νερό και
σείουμε το ταψί.
Λίγο πριν ξεφουρνίσουμε το φαγητό, ραντίζουμε τόσο το κρέας
όσο και την κολοκύθα με το βαλσαμικό ξίδι. Ξεφουρνίζουμε το
ψητό, αφαιρούμε το διχτάκι, και το κόβουμε με κοφτερό μαχαίρι σε
ωραίες, λεπτές φέτες. Συνοδεύουμε το κρέας με την κολοκύθα, τα
κρεμμύδια και το κυδώνι.
Συνοδεύουμε με Το φαγητό έχει ήδη τη γαρνιτούρα του. Για ένα πιο
πλούσιο τραπέζι, μπορούμε να φτιάξουμε και τον πουρέ πατάτας
γκρατινέ με τυριά.
* Συμβουλή Αν δεν σας αρέσει η κολοκύθα και το κυδώνι,
παραλείψτε τα. Μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με πατάτες και
γλυκοπατάτες, όμως θα τα βάλετε στο ταψί νωρίτερα καθώς θέλουν
Πηγή: Γαστρονόμος
περισσότερο ψήσιμο.

Απλό στην παρασκευή του και εντυπωσιακό το
κρέας της Πρωτοχρονιάς, ιδανικό και για τον
μπουφέ.
Υλικά
• 1.800 γρ. μοσχαρίσιο νουά, σε ενιαίο κομμάτι
• 1 μπουκάλι ξηρό κόκκινο κρασί
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού μαύρες σταφίδες
• 3 - 4 κουτ. σούπας χοντροκοπανισμένα
ανάμεικτα πιπέρια
• 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 1 ξινόμηλο, καθαρισμένο και περασμένο στη
χοντρή πλευρά του τρίφτη
• 1 κουτ. γλυκού ξερό θυμάρι
• 1 δαφνόφυλλο
• 3 - 4 καρφάκια γαρίφαλο
• 4 - 5 κόκκοι μπαχάρι
• 1/2 λίτρο ζωμός λαχανικών ή νερό
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• αλάτι)

Υλικά
• 250 γρ. βούτυρο αγελαδινό, σε θερμοκρασία δωματίου
• 250 γρ. ζάχαρη άχνη, κοσκινισμένη
• 250 γρ. αμύγδαλα λευκά, αλεσμένα στο μπλέντερ σε
σκόνη (σε μεγάλα σούπερ μάρκετ βρίσκουμε και έτοιμη
αμυγδαλόσκονη)
• 6 μεγάλα αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
• 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο
• 1 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
• 100 γρ. σταφίδες ξανθές
• 100 γρ. δαμάσκηνα ξερά, χωρίς κουκούτσια, ψιλοκομμένα
• 100 γρ. σύκα ξερά, ψιλοκομμένα
• 200 γρ. κονιάκ
Μερίδες 16
Προετοιμασία 30΄ Αναμονή 1 βράδυ Ψήσιμο 1 ώρα
Διαδικασία Ξεκινάμε την ετοιμασία από την προηγουμένη:
Βάζουμε τα ξερά φρούτα (σταφίδες, δαμάσκηνα και σύκα) σε
ένα μπολ, τα περιχύνουμε με το κονιάκ και τα αφήνουμε να
μουλιάσουν για 1 βράδυ. Την επομένη, τα πολτοποιούμε όλα
μαζί πολύ καλά στο μούλτι ή στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν
ένας ενιαίος πολτός.
Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ με το σύρμα (ή σε ένα μπολ με
το μίξερ χειρός) το βούτυρο, την άχνη και την αμυγδαλόσκονη
μέχρι να φουσκώσουν και να σχηματιστεί μια λευκή κρέμα.
Χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα, ρίχνουμε τον πολτό
των ξερών φρούτων και συνεχίζουμε το χτύπημα για λίγο
ακόμη. Ρίχνουμε σταδιακά και τα αυγά. Σταματάμε το

Μερίδες 10
Προετοιμασία 30΄ Αναμονή 15΄ Ψήσιμο 2 ώρες
Διαδικασία Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ
το κρασί και μουσκεύουμε τις σταφίδες για
15 λεπτά, ώσπου να μαλακώσουν και να
φουσκώσουν κάπως. Αν θέλουμε, δένουμε
με σπάγκο μαγειρικής το νουά προσεκτικά,
ώστε να αποκτήσει ομοιόμορφο σχήμα.
Δένουμε σφικτά, αλλά σε αραιές αποστάσεις,
αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουμε το ειδικό
δίχτυ για ρολό, καθώς η πυκνή ύφανσή του δεν
θα επιτρέψει στα πιπέρια να κολλήσουν πάνω
στο κρέας.
Σε μια μεγάλη πιατέλα απλώνουμε τα ανάμεικτα
πιπέρια. Αλατίζουμε καλά το ρολό και το
κυλάμε μέσα στην πιατέλα, πιέζοντας καλά,
ώστε να κολλήσουν όσο περισσότερα γίνεται
(για να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία αυτή,
μπορούμε από πριν να αλείψουμε ελαφρώς το
ρολό με λίγο ελαιόλαδο).
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε πολύ
καλά το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Βάζουμε
στην κατσαρόλα το ρολό και το σοτάρουμε
ώσπου να ροδίσει από όλες τις πλευρές,
γυρίζοντάς το με προσοχή. Το μεταφέρουμε
σε μια πιατέλα και, στο λάδι που έμεινε στο
σκεύος, σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2 λεπτά.
Προσθέτουμε το τριμμένο ξινόμηλο, το
θυμάρι, τη δάφνη, τα γαρίφαλα και το μπαχάρι,
σοτάρουμε για 1 λεπτό ακόμη και σβήνουμε
με το κρασί, ρίχνοντας μέσα και τις σταφίδες.
Βάζουμε προσεκτικά το ρολό ξανά μέσα στην
κατσαρόλα, αφήνουμε το υγρό να πάρει μια
βράση σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε
ζωμό λαχανικών ή νερό, ώστε να καλυφθεί το
μεγαλύτερο μέρος του ρολού. Χαμηλώνουμε τη
φωτιά, σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για 1 ώρα
και 40 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει το κρέας,
γυρίζοντάς το από την άλλη πλευρά στο μέσον
της διαδικασίας. Αν χρειαστεί, στη διάρκεια του
μαγειρέματος προσθέτουμε λίγο ζεστό ζωμό.
Μόλις μαγειρευτεί το ρολό, το βγάζουμε με
προσοχή και το μεταφέρουμε σε πιατέλα.
Πετάμε από την κατσαρόλα το φύλλο δάφνης,
τα γαρίφαλα και τα μπαχάρια και περνάμε όλο
το υπόλοιπο περιεχόμενο από το μπλέντερ. Με
ένα ψαλιδάκι αφαιρούμε προσεκτικά το σπάγκο
από το ρολό, το κόβουμε σε λεπτές φέτες και τις
σερβίρουμε περιχυμένες με τη σάλτσα.
Συνοδεύουμε με τις πατάτες γκρατιναρισμένες
Πηγή: Γαστονόμος
με γιαούρτι.

χτύπημα, ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και
ανακατεύουμε πολύ καλά με μια κουτάλα.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°-180° C.
Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 30 εκ.
και αδειάζουμε μέσα το μείγμα. Ψήνουμε τη βασιλόπιτα για
1 ώρα. Περιμένουμε να κρυώσει προτού την ξεφορμάρουμε.
Για να βάλουμε το φλουρί, τυλίγουμε ένα νόμισμα σε ένα
μικρό κομμάτι αλουμινόχαρτο, αναποδογυρίζουμε την πίτα
και το βυθίζουμε προσεχτικά σε ένα σημείο στη βάση της.
Συμβουλή: Αν θέλουμε, μπορούμε να γλασάρουμε τη
βασιλόπιτα με ένα λευκό γλάσο που θα φτιάξουμε ως εξής:
Ανακατεύουμε 200 γρ. ζάχαρη άχνη με 2 κουτ. σούπας χυμό
λεμονιού και απλώνουμε το παχύρρευστο γλάσο πάνω στη
βασιλόπιτα. Διαφορετικά, μπορούμε να πασπαλίσουμε με
ζάχαρη άχνη.

7 Γνώμη

Ministry of Finance

B.C. raises threshold of
homeowner grant
VICTORIA - British Columbians who own homes worth up to
$1.285 million may be eligible to receive the entire homeowners’
grant this year, after the Province raised the threshold to accommodate rising property values.
BC Assessment estimates the value of all homes based on their
market value on July 1 each year. The Province then reviews the
information and adjusts the threshold of the homeowner grant to
make sure at least 95.5 per cent of eligible homeowners receive the
full amount. Those with homes valued above the threshold may still
be eligible for a partial grant.
The homeowner grant provides a maximum reduction in residential
property taxes on principal residences of $570 in the Capital, Greater
Vancouver and Fraser Valley regional districts and $770 elsewhere in
the province. An additional grant of $275 is available to those who
are age 65 or over, permanently disabled or a veteran of certain wars.
The government also announced in November 2011 plans to create a
further grant of up to $275 for low-income Canadian Forces veterans
with more recent service in the event they do not already qualify as
seniors or persons with disabilities. These details will be announced
shortly.
In Budget 2007, the homeowner grant program was also expanded
to include eligible low-income homeowners who, but for the high
assessed value of their homes, would have been eligible for the full
grant.
The homeowner grant is one of the ways the Province helps B.C.
residents with property taxes. The Province also provides property
tax deferral options for qualified individuals, including homeowners
over 55, persons with disabilities, and families with children.
The deferment programs are low-interest loan programs that allow
qualifying residents to defer all or part of their property taxes until
they sell or transfer ownership of their home, or it becomes part of
an estate. Application forms are available when property tax notices
are issued in spring.
Quotes:
Minister of Finance Kevin Falcon “The homeowner grant is one way our government can help support
families in the face of challenging economic times. Homeowners
who have seen their property values rise will continue to be protected as we increase the threshold.”
“We continue to see challenging economic times around the world.
By maintaining the homeowner grant, we continue to help families
with the costs of owning their homes.”

Η ομογένεια αποχαιρέτισε τον Νίκο Σταύρου
ένα από τα πιο άξια παιδιά της
Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2012 Γιώργος Μπίστης | Ουάσιγκτον
Με τον ερχομό του 2012 η ομογένεια αποχαιρέτισε ένα
από τα πιο αξιόλογα και αξιαγάπητα παιδιά της, τον
διακεκριμένο πολιτικό επιστήμονα Νικόλαο (Νίκο) Σταύρου,
που έκλεισε για πάντα τα μάτια στις 29 του Δεκέμβρη, σε
ηλικία 76 χρονών.
Φίλοι και συνεργάτες του μεταστάντος συγκεντρώθηκαν
ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε μεγάλη αίθουσα τελετών
της Ουάσιγκτον, όπου είχε εκτεθεί η σωρός του, για να
τιμήσουν την ζωή και το έργο του και να συμπαρασταθούν
τόσο στην χήρα του, την Κατερίνα Σταύρου, που με αγάπη
και αφοσίωση μοιράστηκε με τον Νίκο χαρές και λύπες
μιας πολύχρονης συμβίωσης, όσο και στα αδέλφια του, τον
Ηλία και τον Παύλο, που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν από
άλλα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συζύγους τους,
Ειρήνη και Φέη, αντίστοιχα, και μερικούς μακρινότερους
Φωτογραφία VOA Greek Nικόλαος Σταύρου σε στούτνιο της VOA
συγγενείς.
Το εγκώμιο του αξέχαστου ακαδημαϊκού έπλεξε στην σεμνή τελετή ο φιλέλληνας δημοσιογράφος Ντέϊβιντ Μπάϊντερ (David
Binder), ανταποκριτής της μεγάλης έγκυρης εφημερίδας Νιού Γιόρκ Τάϊμς στην Ουάσιγκτον, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι
ένα έγγραφο που έλαβε πρόσφατα, υπογεγραμμένο από τον Νίκο Σταύρου, θα το φυλά ως κόρη οφθαλμού γιατί το θεωρεί ως το
πολυτιμότερο έντυπο που έχει στην κατοχή του. Άλλη συγκινητική ομιλία ήταν του Τεντ Ντάγκνε (Ted Dagne), ενός άλλοτε
φτωχού μαύρου φοιτητή, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον Νίκο Σταύρου, που τον βοήθησε πριν από
25 χρόνια, τόσο σαν καθηγητής και φίλος όσο και σαν να ήταν πραγματικός γονιός του, να ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές
σπουδές του και να τον βάλει στον δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα. Κατά τον Τέντ, παρόμοια βοήθεια έδινε ο Νίκος και σε
πολλούς άλλους σπουδαστές που την χρειάζονταν.
Άλλοι που έτρεξαν μέσα στην βροχή και το κρύο για να αποχαιρετίσουν τον Νίκο Σταύρου ήταν ο Τζο Σέστακ (Joe Sestak),
φιλέλληνας, πρώην βουλευτής από την Πενσυλβανία και άλλοτε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας προώθησης ελληνικών
θεμάτων στο Κογκρέσο, ο επίσης πρώην βουλευτής και δριμύτατος επικριτής της ελληνικής χούντας κατά την επταετία 1967-74,
Λούσιεν Νέτζι (Lucien Nedzi), με τον οποίο ο Νίκος συνεργάστηκε στενά μαζί με μια φούχτα άλλων εξεχόντων ομογενών για
την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο Ρέη Γιούϊνγκ (Raymond Ewing), πρώην Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών
στην Κύπρο και βοηθός του Νίκου στην αρχισυνταξία της επετηρίδας Mediterranean Quarterly (Μεσόγειος), και ο Εντ Ντίλερι
(Ed Dillery), πρώην Επιτετραμμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Λευκωσία. Σχεδόν όλα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου της επετηρίδας αυτής, που υπό την διεύθυνση του μεταστάντος είχε εξελιχτεί σε μια αξιόπιστη πηγή σκέψης και
ενημέρωσης γύρω από πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν στην περιοχή της Μεσογείου, ήρθαν κι έδωσαν
αυτοπροσώπως τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του αείμνηστου ομογενούς.
Την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, φίλοι και συγγενείς συνόδευσαν τον Νίκο Σταύρου στην τελευταία του κατοικία. Στην κηδεία,
την Ελλάδα εκπροσώπησε η Πρόξενος Ιωάννα Κριεμπάρδη και την Κύπρο, ο ομόλογός της, Νεόφυτος Κωνσταντίνου. Άλλοι
ομογενείς τους οποίους είδαμε εκεί ήταν η Δέσποινα Σκεντέρη-Φουρνιάδη, δεξί χέρι του Νίκου στην επετηρίδα Μεσόγειος,
ο Τζιμ Μαρκέτος (Jim Marketos), ηγετικό στέλεχος του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, ο Μενέλαος Τζέλιος, (Menelaos
Tzelios), πρώην Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο Παναγιώτης Σίλης (Pete Silis), πρώην Πρόεδρος του
Ηπειρωτικού Συλλόγου της Ουάσιγκτον, οι καθηγητές πανεπιστημίου Ειρήνη και Νίκος Κυριακόπουλος, η πρώην οικονομική
σύμβουλος της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον Τζούλια Κλώνη (Julia Clones), η πρώην Πολιτιστική Σύμβουλος της
Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Λίλα Μάργιου (Lela Margiou), ο ανταποκριτής της Ελευθεροτυπίας στην Ουάσιγκτον
Δημήτρης Δήμας (Dimitris Dimas) και ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αντένα στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας (Thanasis
Tsitsas).
Ο Νίκος Σταύρου γεννήθηκε βορειοηπειρώτης σε μια μικρή περίοδο ειρήνης στην Γριάσντανη (Griazdani) της Αλβανίας και οι
πρώτες εντυπώσεις που δημιούργησε ήταν συνυφασμένες με ανθρώπους που, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν είχαν μάθει τίποτε άλλο
εκτός από πολέμους σε ολόκληρη την ζωή τους. Οι ιστορικοί του 20ου αιώνα μας έχουν προσφέρει τόνους υλικού σε σχέση με
τους πολέμους αυτούς οι οποίοι, κατά τον Νίκο, διατάραξαν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, κατέστρεψαν ακόμη περισσότερες,
αχρήστευσαν κράτη με πολύχρονη ιστορία, δημιούργησαν καινούργια, άλλαξαν γεωγραφικά σύνορα κρατών και επέβαλαν νέες
εθνικές ταυτότητες. Αλλά τα παιδιά αυτής της περιόδου πόνου, όπως την χαρακτηρίζει ο Νίκος Σταύρου, αφέθηκαν μόνα να βρούνε
τρόπους επιβίωσης και τρόπους αντιμετώπισης των εφιαλτών που εγκλειστήκαν στις ψυχές τους από τις φοβίες που προκάλεσαν
ενήλικες. Σε σχετικό δοκίμιο του, ο αείμνηστος ομογενής, επισημαίνει πως τα παιδιά δεν αποφασίζουν αυτά την ακριβή χρονική
στιγμή κατά την οποία έρχονται στην ζωή και ιδιαίτερα τα παιδιά της δικής του γενιάς δεν ήταν ποτέ σε θέση να ελέγξουν τις πρώτες
εντυπώσεις από την εμφάνισή τους στον κόσμο μας. Στιγμές αγνότητας και εφιάλτες ακολούθησαν από κοινού τις ζωές των νέων
της γενιάς αυτής «που έμελλε να έρθει στην ζωή σε μια εποχή κατά την οποία η τρέλα κυβερνούσε την Ευρώπη και η βαρβαρότητα
εδραίωνε την επαίσχυντη παρουσία της στην βουκολική εκείνη γωνιά της Βαλκανικής την οποία κάποτε έβλεπα σαν σπίτι μου»
έγραψε χαρακτηριστικά κάποτε ο Νίκος.
Όπως φαίνεται από το απόσπασμα αυτό ο Νίκος Σταύρου απεχθάνονταν τους πολέμους. Ήθελε να πρυτανεύει σε κάθε περίπτωση η
λογική και ολόκληρος ο κόσμος να ζει ειρηνικά. Ιδιαίτερα το εύχονταν αυτό για την Ελλάδα και την Κύπρο, δύο χώρες που τις είχε
βαθειά φυλαγμένες στην καρδιά του και πολύ περισσότερο στην σκέψη του. Όποτε τα νέα από την Ελλάδα ήταν ευχάριστα ο Νίκος
εμφανίζονταν παντού ευδιάθετος και γελαστός. Η τελευταία φορά που συνέβη τούτο ήταν στις μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004. Η αγάπη του για την Ελλάδα και η υπερηφάνεια του για την επιτυχημένη διοργάνωση της Ολυμπιάδας στην Αθήνα, είναι
έκδηλες σε τηλεοπτική συνέντευξη που μας παραχώρησε αμέσως μετά το μεγάλο εκείνο αθλητικό γεγονός.
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Μπάσκετ
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Πρωτάθλημα Α1: Αποκαθίσταται η
ισορροπία!

Πέταξαν καρέκλα σε επόπτη και διακόπηκε το ματς
Μόλις 15 λεπτά διήρκεσε ο αγώνας Κυπέλλου ανάμεσα σε Εθνικό Αστέρα και ΠΑΟΚ στην Καισαριανή.
Οπαδοί των γηπεδούχων εκτόξευσαν καρέκλα στον βοηθό Γουργιώτη, τον τραυμάτισαν στον ώμο
και ο διαιτητής Μιχάλης Βοσκάκης (ΦΩΤΟ) διέκοψε οριστικά το ματς. Κάλεσε στα αποδυτήρια τους
αρχηγούς των δύο ομάδων και
τους ανακοίνωσε ότι θα κλείσει
το φύλλο αγώνα, υπαιτιότητα
του Αστέρα. Αυτό -με βάση
τον κανονισμό- σημαίνει ότι ο
«δικέφαλος» κερδίζει το ματς
στα χαρτιά, εκτός και αν στις
πειθαρχικές επιτροπές πάει
(ξανά) περίπατο ο ΚΑΠ.
Βάσει του άρθρου 15,
παράγραφος 3ε του ΚΑΠ
προβλέπεται πρόστιμο 75.000
ευρώ, ποινή κεκλεισμένων των
θυρών μέχρι δύο αγωνιστικών,
μηδενισμός στο ματς και
αφαίρεση 3 βαθμών από το
πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.
Ο Γιώργος Χωριανόπουλος, αρχηγός του Αστέρα, εμφανίστηκε θυμωμένος από την απόφαση του
διαιτητή: “Αποφάσισε την οριστική διακοπή λόγω τραυματισμού του επόπτη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Εμείς οι ποδοσφαιριστές, τι φταίμε; Είμαστε απογοητευμένοι όλοι”.
Εν τω μεταξύ, οι περίπου 400 οπαδοί του ΠΑΟΚ έμειναν εγκλωβισμένοι για 40 λεπτά στο γήπεδο της
Καισαριανής. Φίλοι του Αστέρα τους περίμεναν έξω και χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία για να τους
διώξει και να αποχωρήσουν με ασφάλεια οι φιλοξενούμενοι.

Αποδοκιμασίες και πανό για τον Κοστάνσο

Πρόκριση του Ολυμπιακού με ακόμα δύο γκολ του Πάντελιτς
Δύο γκολ σημείωσε ο Μάρκο Πάντελιτς
στο ματς Κυπέλλου του Ολυμπιακού
με τον Πιερικό στην Κατερίνη. Ο
Σέρβος σέντερ φορ συνέχισε το
εντυπωσιακό σερί του και πλέον έχει
σκοράρει 7 φορές στα τελευταία τρία
παιχνίδια που έχει ξεκινήσει βασικός!
Άνοιξε το σκορ στο 30’ με πέναλτι που
κέρδισε ο (πολύ καλός σε όλο το ματς)
Μόνχε και διπλασίασε τα προσωπικά
του γκολ στις καθυστερήσεις του
πρώτου ημιχρόνου, πάλι μετά από
ενέργεια του Μόνχε. Ενδιάμεσα (35’)
είχε ισοφαρίσει ο Ελευθεριάδης με
κεφαλιά. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Αμπντούν στο 70’, αξιοποιώντας μπαλιά του Γέστε. Ο Βάσκος
ήταν από τους διακριθέντες και άφησε υποσχέσεις για το δεύτερο μισό της σεζόν.
Το ματς με τον Πιερικό ήταν η απόδειξη ότι ο Φράνκο Κοστάνσο δεν υπολογίζεται πλέον από τον Βαλβέρδε.
Ο Μέγερι έμεινε στην Αθήνα, όμως τη θέση του δεν πήρε ο Αργεντινός, αλλά ο Σήφης Δασκαλάκης,
που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί τα έβαλαν πάντως έτσι κι αλλιώς με
τον πρώην τερματοφύλακα της
Βασιλείας, αναρτώντας πανό με τη
φράση: “Κοστάνσο τουρίστα φύγε”.
ΣΚΟΡΕΡ: 35’ Ελευθεριάδης 30’ πεν., 45+1’ Πάντελιτς, 70’
Αμπντούν
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσιαύτης (Αρτα)
ΚΙΤΙΡΙΝΕΣ:
Ιντζόγλου
–
Δασκαλάκης, Ποτουρίδης
ΠΙΕΡΙΚΟΣ
(Σούλης
Παπαδόπουλος):
Καρακούτσης,
Πουρσανίδης,
Γιαζιτζόγλου,
Κωτσιόπουλος, Δήμου, Ιντζόγλου,
Τόσκας, Κοντέων, Ελευθεριάδης
(76’
Πουρτουλίδης),
Πέντα,
Μπλαζέφσκι (91’ Τσικαδέρης).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Δασκαλάκης,
Μοντέστο,
Μαρκάνο
(37’
Ποτουρίδης),
Παπαδόπουλος,
Παπάζογλου, Ορμπάιθ, Ιμπαγάσα
(46’ Τοροσίδης), Γέστε (87’
Φουστέρ),
Μόνχε, Αμπντούν,
Πάντελιτς

Το φετινό Πρωτάθλημα αρχικά φαινόταν
άκρως ανταγωνιστικό και ανατρεπτικό, όσο
περνάει όμως ο καιρός και φτάνουμε στο τέλος
της α’ φάσης, η ισορροπία αρχίζει σιγά σιγά να
αποκαθίσταται. Τα budget είναι μειωμένα σε
όλες τις ομάδες, αλλά το χάσμα ανάμεσα στους πρωτοπόρους και αυτούς που
έπονται, είναι αγεφύρωτο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην
έχουν στη διάθεσή τους όσα χρήματα θα επιθυμούσαν, αλλά λειτουργούν
κανονικά. Αντίθετα, οι μικρότερες ομάδες, όπως το Περιστέρι και το Μαρούσι
έχουν σημαντικά προβλήματα επιβιώσεις. Πολλοί παίκτες σε αρκετές ομάδες
είναι απλήρωτοι. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να αγωνίζονται και να δίνουν το
καλύτερο εαυτό, για τους ίδιους, τους συλλόγους τους και τους φιλάθλους.
Στα άκρως αγωνιστικά
τώρα, μετά το τέλος
της 9η αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος,
πρωτοπόρος
είναι
ο
Ολυμπιακός
με
17
βαθμούς.
Ο
Παναθηναϊκός
και
ο Κολοσσός Ρόδου
ακολουθούν με 15
βαθμούς. Τέταρτος είναι
ο Πανιώνιος. Καβάλα,
ΑΓΟ Ρεθύμνου και
Περιστέρι έχουν από 13
βαθμούς. Την όγδοη θέση μοιράζονται ο ΠΑΟΚ και ο Ηλυσιακός. Ο Άρης
Θεσσαλονίκης έρχεται δέκατος και μια θέση πιο πίσω είναι ο ΚΑΟ Δράμας.
Ο Ίκαρος Καλλιθέας έχει 9 βαθμούς και ουραγός της κατάταξης είναι το
Μαρούσι με ένα βαθμό λιγότερο.
Euroleague: Στη φάση του Top16 ο ΠΑΟ και ο ΟΣΦΠ!
Στην επόμενη φάση του
Πρωταθλήματος της Euroleague πέρασαν και οι
δύο Ελληνικές ομάδες! Ο
Παναθηναϊκός συνέχισε
τις νικηφόρες εμφανίσεις
του κερδίζοντας εύκολα
την KK Zagreb (94-76)
και την Zalgiris μέσα στο
Kaunas (59-94). Όταν βρέθηκε όμως απέναντι από την CSKA, στη Μόσχα,
δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με σκορ 91-75. Στην τελευταία αγωνιστική οι
«πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επιβλήθηκαν επί της Brose Baskets Bamberg με 71-66. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος στον όμιλό του και
πιθανοί αντίπαλοί του για την φάση των 16 είναι Fenerbahce Ulker, Unics και
Armani Milano ή Real, Bennet Cantu
και Galatasaray. Ο Ολυμπιακός στην
7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος
έχασε από τη Fenerbahce, στην
Τουρκία, με 86-70. Στις τελευταίες
όμως 3 αγωνιστές, οι Πειραιώτες
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό του και
κέρδισαν την Caja Laboral (84-82),
την Bennet Cantu (86-61) και την
Nancy μέσα στη Γαλλία, κάνοντας
έτσι και την πρώτη εκτός έδρας νίκη
τους στο φετινό Πρωτάθλημα. Οι
«ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν, επίσης,
δεύτεροι στον όμιλό τους και τα
σενάρια για την φάση του Top 16 είναι
τα εξής: ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει είτε την Real, την Unicaja Malaga
και τη Galatasaray, είτε την Barcelona, την Unicaja Malaga και την Armani
Milano.
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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Γιατί γιορτάζουμε τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου;
Πηγή:24grammata.com/ ιστορία

Τα Θεοφάνια: μια αρχαιότερη εορτή από τα Χριστούγεννα»
γράφει ο Δημήτριος Μόσχος, Λέκτορα Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας
Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
«Στις 6 Ιανουαρίου κλείνει ένα πλουσιότατο
σε λατρευτικά δρώμενα, παραδοσιακά έθιμα
και μακραίωνες συνήθειες Δωδεκαήμερο,
που συνδέεται με κεντρικά στοιχεία του
χριστιανικού Ευαγγελίου: την κατά σάρκα
γέννηση, την Περιτομή και τη Βάπτιση του
Ιησού Χριστού, που είναι βασικοί σταθμοί
της Ενανθρώπησης του Θεού στον κόσμο.
Παράλληλα, την 1η του έτους εορτάζεται και
η μνήμη του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας
μας, Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας
της Καππαδοκίας. Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων κάνουν το
διάστημα αυτό έναν πόλο εορταστικό και λατρευτικό στην καρδιά του
χειμώνα, που συμπληρώνεται από τον αντίστοιχο εαρινό, δηλαδή εκείνον
των πασχαλίων εορτών. Πώς προέκυψε όμως ιστορικά το εορταστικό αυτό
σύμπλεγμα;
1. Η αρχή των Θεοφανείων
Για τις εορτές και τη λατρεία των πρώτων Χριστιανών οι πηγές μας είναι
βέβαια τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, κατόπιν οι λεγόμενοι Αποστολικοί
Πατέρες, που υπήρξαν μαθητές και “ακουσταί” των Αποστόλων, όπως ο
Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Κλήμης Ρώμης και άλλοι, και κατόπιν άλλοι χριστιανοί
συγγραφείς του 2ου και 3ου αιώνα, καθώς και κείμενα κανόνων, προτροπών
και διδαχών που γράφτηκαν τότε.
Σ’ αυτά ξεχωρίζουμε το Πάσχα και την κυριακάτικη Θ. Λειτουργία, τις
καθημερινές προσευχές και το βάπτισμα των νέων Χριστιανών, που γινόταν
ομαδικά το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Για την περίοδο αυτή, του χειμώνα,
η πρώτη μαρτυρία που έχουμε είναι του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως στο
δεύτερο μισό του 2ου αιώνα (δηλαδή 150-210), που μας πληροφορεί ότι οι
οπαδοί του Βασιλείδη (που ήταν της αίρεσης των Γνωστικών) γιόρταζαν την
ημέρα “του βαπτίσματος του Κυρίου” με αγρυπνίες και αναγνώσματα, χωρίς
όμως να συμφωνούν όλοι για την ημερομηνία – άλλοι την τοποθετούσαν στις
6 κι άλλοι στις 10 Ιανουαρίου.
΄Οπως συμπεραίνουν νεώτεροι ειδικοί, από το διάστημα αυτό, ξεκινώντας
ίσως από την Αλεξάνδρεια, μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα σ’ όλη την Ανατολή,
την 6η Ιανουαρίου εορταζόταν μια τριπλή εορτή: η γέννηση του Χριστού, η
προσκύνηση των μάγων και η βάπτισή Του. Η λέξη “Επιφάνεια” καλύπτει και
τις τρεις εορτές, είναι η φανέρωση του Θεού ως βρέφους στους ανθρώπους
γενικά και στους Μάγους ειδικά, η φανέρωση της Θεότητας στον Ιορδάνη
με τη συμμαρτυρία του Πατρός και του Πνεύματος. Γιατί όμως στις 6
Ιανουαρίου;
Η προέλευση, πιθανότατα, είναι εξωβιβλική: είναι γνωστό, ότι αιγύπτιοι
λάτρεις ενός μυστηριακού θρησκεύματος εόρταζαν την εμφάνιση του
Χρόνου ή Κρόνου μέσα από τα νερά του Νείλου στις 6 Ιανουαρίου. Αυτή
ήταν μια από τις πολλές ειδωλολατρικές “Επιφάνειες”. Είναι φανερό ότι οι
Χριστιανοί ξεκίνησαν στην Αίγυπτο να δίνουν τη δική τους απάντηση για το
ποια είναι η πραγματική “Επιφάνεια” του Θεού μέσα από τα νερά: αυτή του
βαπτιζομένου Ιησού. Με το παράδειγμά Του και την εντολή Του αργότερα για
βάπτιση των πιστευόντων όχι μόνο πλέον “εν ύδατι” (όπως στην θρησκευτική
πρακτική πολλών ανατολικομεσογειακών θρησκειών, όπου το λιγοστό νερό
θεωρείται πάντα θεόσταλτο καθαρτήριο), αλλά και “εν Πνεύματι”, ο Χριστός
αναδείκνυε τη μοναδική ιστορική “Επιφάνεια” του Θεού σε μια ιστορία
ευθύγραμμη, που δεν επαναλαμβάνεται. Αντίθετα, η “Επιφάνεια” των νερών
ή του θεού-Ηλίου (solis invicti) στη Δύση, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο,
ήταν η αποθέωση της κυκλικής φυσικής ροής του κόσμου.
2. Η ανάδειξη της ημέρας των Χριστουγέννων
Το βέβαιο είναι ότι μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα τα Θεοφάνεια ή “Φώτα” ή
Επιφάνεια εμπεριείχαν και την εορτή των Χριστουγέννων, ένας συνδυασμός
που απαντά ακόμη και σήμερα στο εορτολόγιο της Αρμενικής Εκκλησίας.
Την εποχή του Μ. Βασιλείου (+ 379) και του Γρηγορίου του Θεολόγου
μαρτυρούνται στη Μικρά Ασία οι πρώτες περιπτώσεις χωρισμού των δύο
εορτών, όπου τα Χριστούγεννα άρχισαν να εορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου
από επίδραση της Εκκλησίας της Ρώμης.
Στη Ρώμη είχε αρχίσει από τις πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα (περί το
330-340) ο εορτασμός των Χριστουγέννων ως απάντηση στα ειδωλολατρικά
Βρουμάλια ή Σατουρνάλια, που ήταν η λατρεία του αναγεννώμενου
Ηλίου, όταν (περισσότερο εμφανώς στα βορειότερα κλίματα) άρχιζε να
ξαναμεγαλώνει η μέρα, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Οι Χριστιανοί στη
λατρεία του «ξαναγεννημένου Ήλιου» του φυσικού κύκλου, απαντούσαν
με τη γέννηση του «νοητού Ηλίου της Δικαιοσύνης». Περί το 375 άρχισαν
να εορτάζονται τα Χριστούγεννα και στη Συρία και το 386 ο Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, εξέφρασε στο Λόγο του “Εις την
γενέθλιον ημέρα του Σωτήρος” τη χαρά του, που επιτέλους η 25η Δεκεμβρίου
μπήκε επίσημα στο εορτολόγιο της πόλης. Μέχρι το 432 η εορτή είχε φθάσει
και στην Αλεξάνδρεια.
Ενώ στη Δύση τα Επιφάνεια συνδέονται μέχρι σήμερα, κυρίως, με την
προσκύνηση των Μάγων, στην Ανατολή εξακολούθησαν να εορτάζονται με
μεγάλη λαμπρότητα: στα Ιεροσόλυμα την εποχή εκείνη, μας πληροφορεί το
Οδοιπορικό της Αιθερίας (ταξιδιωτικός οδηγός μιας ευσεβούς Μαυριτανής
κυρίας στα τέλη του 4ου αιώνα) ότι επί μία εβδομάδα μετά τις 6 Ιανουαρίου
τελούνταν μία Λειτουργία κάθε μέρα σε συγκεκριμένους μεγάλους ναούς της
πόλης από τον επίσκοπο ή μοναχούς.
Οι γνωστές σε όλους μας ευχές του Μεγάλου Αγιασμού έχουν σαφώς
εξορκιστικό χαρακτήρα και καταδεικνύουν το θρίαμβο της νίκης του
ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού (άρα, τελικά, του ανθρώπου, που ενώνεται
με το Θεό) πάνω στον “γκρίζο” κόσμο πνευμάτων, κακοποιών στοιχείων,
αοράτων “αρνητικών” δυνάμεων (όπως λέμε σήμερα) κλπ. Πολύ σωστά
έχει, λοιπόν, συνδεθεί στη λαϊκή αντίληψη η έξωση των καλικαντζάρων
ή “παγανών” με τον αγιασμό των υδάτων. Βαθμιαία, το διάστημα των 40
ημερών πριν τα Χριστούγεννα και των 40 ημερών μετά, μέχρι την Υπαπαντή,
έγινε μια λαμπρή εορταστική αλυσίδα, που στις μέρες μας έχει, δυστυχώς,
εκφυλιστεί σε άλλοθι καταναλωτισμού».

Ανέκδοτα
Χτυπάει το τηλέφωνο σε μια
ραδιοεκπομπή.
- Χτες βρήκα ένα πορτοφόλι, είχε
μέσα 520 ευρώ, 2000 δολάρια, 600
λίρες Αγγλίας και
κάρτα του ιατρού Τσιλιμίρδα
Ιωάννη με διεύθυνση...,
τηλέφωνο..., κινητό....
Βάλτε του ένα καλό τραγούδι να τον
ευχαριστήσω τον άνθρωπο!
Η κυρία και ο ταύρος
Μια κυρία πηγαίνει στο Γιατρό.
- Γιατρέ μου θα ήθελα ο άνδρας μου
να γίνει πιο...πιο, ξέρετε εσείς, πιο
Ταύρος, τέλος πάντων..!
Και ο Γιατρός:
- Κυρία μου γδυθείτε... Ας
αρχίσουμε από τα κέρατα.
Στη ζυγαριά
Η σύζυγος στο σύζυγο:
- Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά
σου την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν
πρόκειται να δείξει λιγότερα κιλά η
ζυγαριά!
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
- Τότε γιατί τη ρουφάς;
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!
***
Πεθαίνουν δυο άνθρωποι ο ένας από
συγκοπή, ο άλλος από πνευμονία.
Συναντιούνται στον παράδεισο και
λέει ο δεύτερος στον πρώτο:
- Πώς πέθανες;
- Από συγκοπή. Εσύ πως πέθανες;
- Από πνευμονία. Πώς την έπαθες τη
συγκοπή;
- Ήμουν στο γραφείο και με παίρνει
ένας άγνωστος τηλέφωνο και μου
λέει: η γυναίκα σου σε κερατώνει.
Παρατάω τη δουλειά, παίρνω
το αμάξι και πηγαίνω στο σπίτι.
Μπαίνω στην κρεβατοκάμαρα...
τίποτα.. Στο μπάνιο τίποτα. Στο
πατάρι τίποτα. Στο γκαράζ τίποτα
και στη κουζίνα τίποτα και από τη
χαρά μου έπαθα συγκοπή.
- Πάρτα βλάκα! Αν άνοιγες το
ψυγείο τώρα θα ζούσαμε και οι δύο!
Η εξαφανισμένη σύζυγος
Πάει μια γυναίκα για ψώνια στην
αγορά, αλλά δεν γυρίζει ποτέ.
Ανήσυχος ο άντρας της, πηγαίνει
μετά από 3 ημέρες στην αστυνομία
για να δηλώσει την εξαφάνιση.
Μόλις όμως γυρίζει σπίτι, βλέπει
την γυναίκα του εκεί.
- Καλά βρε γυναίκα, που χάθηκες
τόσον καιρό;
- Άστα άντρα μου. Με έπιασαν τρεις
άντρες, με πήγαν σε μια ερημιά και
με βίαζαν επί 4 συνεχόμενες ημέρες!
- Μα καλά, αφού εσύ 3 μέρες
λείπεις;
- Ε, θα πάω και αύριο!
***
Ένας φουκαράς αποκοιμήθηκε μέρα
μεσημέρι στην πλαζ και ο ήλιος τού
κατάκαψε τα μπούτια. Τον πάνε στο
νοσοκομείο σε κακά χάλια.
Το δέρμα του ήταν κατακόκκινο,
γεμάτο φουσκάλες και οτιδήποτε
άγγιζαν τα μπούτια του και του
προκαλούσε φοβερό πόνο.
Ο γιατρός τού έγραψε ενδοφλέβιες
ενέσεις με νερό και ηλεκτρολύτες,
ένα ήπιο ηρεμιστικό και Βιάγκρα.
Ξαφνιασμένη η νοσοκόμα ρώτησε:
- Τι καλό θα τού κάνει το Βιάγκρα
σ` αυτή την κατάσταση;
Και ο γιατρός:
- Θα κρατάει το σεντόνι μακριά από
τα μπούτια του.
***
Μπαίνει ο σύζυγος αιφνιδιαστικά
στο σπίτι του και βλέπει την
γυναίκα του στο κρεβάτι με τον
καλύτερο του φίλο.
Βγάζει το πιστόλι και μπαμ μπαμ
καθαρίζει τον φίλο του.
Μετά από μια μικρή σιωπή, λέει η
γυναίκα του:
- Τάκη, έτσι όπως πας σε λίγο θα
μείνεις χωρίς φίλους!!!!!
Ο Billy ο αγρότης και ο γάιδαρος
Ο Billy πήγε στο Τέξας και αγόρασε
από ένα αγρότη ένα γάιδαρο έναντι

του ποσού των $100, ο αγρότης
συμφώνησε να του τον παραδώσει
την επόμενη μέρα.
Την επόμενη μέρα ο αγρότης του
είπε:
-Συγνώμη αλλά έχω άσχημα νέα, ο
γάιδαρος ψόφησε.
Ο Billy απάντησε:
-Τότε δώσε μου τα λεφτά μου πίσω.
Ο αγρότης είπε:
-Δεν μπορώ να το κάνω γιατί τα έχω
ήδη ξοδέψει.
Ο Billy είπε:
-Εντάξει, τότε δώσε μου τον νεκρό
γάιδαρο.
Ο αγρότης ρώτησε:
-Τι θα τον κάνεις?
Ο Billy απάντησε:
-θα τον βγάλω σε λοταρία.
Ο αγρότης του απάντησε με μια
δόση ειρωνείας:
-Αποκλείεται να βγάλεις σε λοταρία
τον ψόφιο γάιδαρο.
Ο Billy απάντησε:
-Φυσικά και μπορώ, απλά δεν θα πω
σε κανένα ότι είναι ψόφιος.
Ένα μήνα αργότερα ο αγρότης
βρέθηκε ξανά με τον Billy και
ρώτησε:
Τι έγινε με τον ψόφιο γάιδαρο?
Ο Billy είπε:
-Τον έβγαλα σε λοταρία. Πούλησα
500 εισιτήρια προς δύο δολάρια το
ένα και έτσι κέρδισα $998.
Ο αγρότης ρώτησε:
-Καλά κανένας δεν παραπονέθηκε?
Και ο Billy απάντησε:
-Μόνο ο τύπος που τον κέρδισε, και
για να μην φωνάζει του έδωσα πίσω
τα δύο του δολάρια.
Ο Billy τώρα δουλεύει για τη Goldman Sachs
Αναδημοσίευση από: KanePlaka
- Ανέκδοτα: Δεν ξέρω αν είναι
πραγματική ιστορία αλλά είναι
ενδιαφέρων
Ο Μητσάρας κατηγορούμενος...
Ο Μητσάρας είναι κατηγορούμενος
για βιασμό. Ο Δικαστής τον καλεί
να απολογηθεί:
-Πες μας κατηγορούμενε, τι έγινε το
μοιραίο βράδυ;
-Το λοιπόν, κύριε δικαστά, βλέπω
την μαντμουαζέλ στο πάρκο και
τη ρωτάω: ‘είσαι για μια βόλτα;’,
‘αμέ’ μου λέει και την πηγαίνω στο
πάρκο. Εκεί, περνάει από μπροστά
μας ένας κολουρτζής.
-Μανούλι, θες κολούρι, την ερωτάω.
-Όχι Μητσάρα μου, με απαντάει.
-Φίναααα!
Μετά από εκεί πάμε παραλία
μεριά να ακούσουμε τα κύματα να
πλατσουρίζουν, πέρα δώθε. Εκεί
παραπέρα ήταν ένας κολουρτζής.
-Μανούλι, θες κολούρι, την ερωτάω.
-Όχι Μητσάρα μου, με απαντάει.
-Καλώς!
Καθότι πρώτο ραντεβού κύριε
πρόεδρε, και ο Μητσάρας, τουτέστιν
εγώ, είναι ρομαντικός τύπος, είπαμε
να πάμε μια βαρκάδα. Εκεί που
νοικιάσαμε τη βάρκα περνούσε ένας
κολουρτζής.
-Μανούλι, θες κολούρι, την ερωτάω.
-Όχι Μητσάρα μου, με απαντάει.
-Ξηγημένα!
Ξανοιγόμαστε, λοιπόν, κανά δυο
μίλια στο πέλαγο, κύριε πρόεδρε και
τι μου λέει;
-Τι σου λέει άνθρωπέ μου;
-Μητσάρα, θέλω κολούρι.
Ε! Την γ...μ...ς κύριε πρόεδρε ή δεν
την γ...μ..ς?
Το σκυλί μου της επιτέθηκε και την
σκότωσε.
Ένας άνδρας έβγαινε από μια
καφετέρια με τον πρωινό καφέ
του, όταν παρατήρησε μια εντελώς
ασυνήθιστη τελετή κηδείας προς το
κοντινό νεκροταφείο.
Μια μεγάλη μαύρη πομπή
ακολουθείτο από μια δεύτερη
μεγάλη μαύρη πομπή περίπου στα
20 μέτρα πίσω από την πρώτη.
Λίγο πιο πίσω από τη δεύτερη
πομπή ήταν ένας άνδρας.
Περπατούσε μόνος, έχοντας δεμένο
ένα.....σκύλο σε ένα λουρί.
Πίσω από τον άνδρα με το σκύλο
ακολουθούσαν περίπου 200 άνδρες
που περπατούσαν στοιχισμένοι
εφ’ενός ζυγού.
Τον πρώτο άνδρα κυρίευσε η
περιέργεια οπότε πλησίασε με
σεβασμό το άνδρα με το σκυλί και
τον ρώτησε:
- Λυπάμαι για την απώλειά σας.
Μάλλον είναι κακή στιγμή να σας

ενοχλήσω αλλά είναι η πρώτη φορά
που βλέπω μια κηδεία σαν κι αυτήν.
Τίνος κηδεία είναι;
- Της συζύγου μου.
- Τι της συνέβη;
- Το σκυλί μου της επιτέθηκε και
την σκότωσε.
- Κι η δεύτερη πομπή, τίνος κηδεία
είναι;
- Είναι της πεθεράς μου.
Προσπαθούσε να βοηθήσει τη
σύζυγό μου όταν την άρπαξε το
σκυλί.
Μια οδυνηρή και στοχαστική
στιγμή σιωπής πέρασε μεταξύ των
δύο ανδρών.
- Θα μπορούσα να δανειστώ το
σκυλί;
- Κάτσε στη σειρά...
Μεγάλη κοιλιά του μπαμπά
Ο Τοτός μπαίνει ένα βράδυ ξαφνικά
στην κρεβατοκάμαρα των γονιών
του και βρίσκει την μαμά του να
είναι σκαρφαλωμένη πάνω στον
μπαμπά του και να πηγαίνει πάνω
κάτω.
Με το που τον βλέπουν οι γονείς
του σταματούν και η μητέρα του
γρήγορα «κατεβαίνει» και τυλίγεται
στα σκεπάσματα, και ακολουθεί ο
παρακάτω διάλογος:
Τοτός:
-Τι κάνατε εσύ και ο μπαμπάς;
Μαμά:
-Εεεε. ο μπαμπάς σου έχει μεγάλη
κοιλιά και μερικές φορές πρέπει να
ανέβω πάνω του και να την πιέσω
για να γίνει ίσια.
Τοτός:
-Χάνεις το χρόνο σου μαμά, όταν
εσύ πας για ψώνια η νονά μου
έρχεται, πέφτει στα γόνατα και του
την ξαναφουσκώνει...
Μέσα στη ντουλάπα
Ένας ξυλουργός έφτιαξε μια
ντουλάπα σ’ ένα σπίτι. Εκεί
κοντά στο σπίτι περνούσε τρένο.
Περνάει στιγμή το τρένο και κάτω η
ντουλάπα!
Παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα τον
ξυλουργό.
- Ξυλουργέ,η ντουλάπα διαλύθηκε!
- Μα δεν είναι δυνατόν.
Τελοσπάντων έρχομαι να σας την
ξαναφτιάξω.
Πάει ο ξυλουργός βίδες από ‘δω,
από’κει την έκανε την ντουλάπα
φρούριο!
Ξαναπερνάει το τρένο ξανά κάτω η
ντουλάπα! Ξαναπαίρνει τηλέφωνο
η γυναίκα.
- Ξυλουργέ,η ντουλάπα
ξαναδιαλύθηκε!
- Θα τρελαθώ! Τελοσπάντων
έρχομαι να σας την ξαναφτιάξω.
Την ξαναφτιάχνει ακόμα πιο καλά
από πριν και λέει στην γυναίκα
- Αυτήν την φορά θα μπω μεσ’ στην
ντουλάπα και θα δω από μέσα γιατί
διαλύεται.
Εν τω μεταξύ γυρνάει ο άντρας της
γυναίκας και της λέει
- Γυναίκα, πέρνω ρούχα και φεύγω
γιατί έχω ένα επείγον ραντεβού!
Ανοίγει την ντουλάπα και βλέπει
μέσα τον ξυλουργό.
- Τί κάνεις εσύ εδώ?
Και ο ξυλουργός:
Άμα σου πω ρε φίλε ότι περιμένω το
τρένο θα με πιστέψεις;
Ο Γιωρίκας και ο εφιάλτη
Πάει ο Γιωρίκας στο γιατρό και του
λέει:
- Γιατρέ μου, κάθε βράδυ βλέπω τον
ίδιο τρομαχτικά εφιάλτη. Κάποιος
με κυνηγά να με σκοτώσει.
Τρέχω, τρέχω, τρέχω και φτάνω
μπροστά σε μια μεγάλη πόρτα με
τεράστια κόκκινη επιγραφή.
Σπρώχνω για να ανοίξω την πόρτα,
σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά δεν
ανοίγει η ρημάδια!
Ο τύπος που με κυνηγά πλησιάζει
συνεχώς με το μαχαίρι στο χέρι.
Ουρλιάζω στον ύπνο μου και ξυπνώ
ιδρωμένος και κατατρομαγμένος.
- Μμμμ, ενδιαφέρον, και δεν
μου λέτε, σας παρακαλώ, μήπως
θυμάστε τι γράφει η επιγραφή πάνω
στην πόρτα;
- “ΕΛΞΑΤΕ”…
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AHEPA District #26 Family Continues the Tradition and Awards $6,000.00 in Scholarships
(Contin. from page1)
tional Co-ordinating Committee of Universities Allied for
Essential Medicines (UAEM)
whose primary focus is advocating for the implementation of
global access licensing policies

at universities. He currently
co-leads the Neglected Disease
Working Group and leads the
UAEM Chapter at Simon Fraser
University. He is currently organising a Canada-wide conference on the Canadian Institutes

of Health Research and their
lack of funding for globally
neglected tropical diseases that
affect the “bottom billion” of the
world. Many of these diseases
still require treatment with drugs
used in colonial times, some of
which are arsenic based.
He is an undergraduate
student Senator at SFU
and a member of the SFU
Research Ethics Board.
This board is responsible for reviewing any
research proposals that
involve human subjects
to ensure that all ethical measures are being
taken. He also sits on the
Senate Committee on
University Priorities and
in this capacity oversees
the implementation of
institutes and the accreditation process. Andreas plans
on applying to the University
of British Columbia’s Medical
school and hopes to complete a
Master in Public Health.
Andreas is an avid skier and
enjoys the world class facilities
available on our local mountains. He also volunteers with
the Urban Native Youth Association and is a mentor of an
aboriginal youth with whom
he shares a love for local arts
events such as pow-wows, plays
and the Vancouver Symphony
Orchestra.
Antonia Sidiropoulos is a
graduate of Lord Byng Second-

ary where she was on the honour
roll and principal’s list every
year throughout her high school
years. Antonia participated in
the Byng Link Project which is
a student-lead project designed

the coveted Principal’s List, a
distinction awarded to students
who earn straight “A” grades
meaning they have been granted
a perfect 4.0 grade point average.
Kerrie is a well-rounded individual, something the AHEPA
Scholarship Committee recognises and applauds. She participated in several clubs during her
senior year and was a member of
the graduate committee helping plan many events for the

graduating class. She volunteered at the BC Women’s and
BC Children’s Hospitals as well
as being a member of the Me to
We Club, focusing on the needs
of underprivileged children.
Kerrie is presently enrolled in
her first year at the University of
British Columbia with the goal
of completing a Bachelor of Science degree.
The AHEPA District #26 Scholarship Committee would like to
congratulate these students and
wish them well in all of their

to assist elementary students
with the transition into secondary school. Some of the skills
Antonia demonstrated as a result
of participating in this project
were: leading and presenting
workshops; planning and organising events; working in a
team environment; mentoring elementary students
and time management. She
played on the high school
soccer team as well as on
the Dunbar Club team. Antonia found time to work at
Café Crêpe as a barista and
hostess during her spare
time she volunteered for
Big Brothers.
Antonia is currently attending the University of British
Columbia and is in the
Sauder School of Business.
John Sidiropoulos attended the
University of Victoria for two
years and is presently a third
year student at the University of
British Columbia. He is working towards a Bachelor of Arts
degree with a major in psychology and a minor in business with

the longer term goal of a Master
in Business Administration.
John is an active member of the
Beta Theta Pi fraternity at UBC.
John maintains high academic
achievement in his university
courses while working at Café
Crêpe as a crêpe chef and enjoys
playing basketball or soccer
playing in the Greek Soccer
League and on various other
league teams.
Kerrie Tsigounis is a graduate
of Gladstone Secondary School
where she always strived to
maintain a high academic average. She was consistently on the
Honour Role and a member of

Mr. Paul Michael Governor of the Ahepa District #26

future academic endeavours and
we also salute their many contributions to the community. We
are proud of you and it has been
a privilege to get to know you.
On behalf of the AHEPA Family
Xρονιά πολλά!
For information about the
scholarship programme, contact
John Preovolos @ jpreovolos@
shaw.ca or Bernadette Falias @
falias01@telus.net
Contributed by Bernadette Falias
Scholarship Chairperson.
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TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

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

Καλή Χονιά σε όλους!!

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
O Αϊ Βασίλης είναι λέρα!

H ξανθιά και ο αϊ- Βασίλης!

Λέει ο μικρός Γιωργάκης, στον Αϊ-Βασίλη:
-Θέλω να μου φέρεις ένα αδερφάκι!
Λέει κι ο Αϊ-Βασίλης:
-Φέρε μου τη μαμά σου!!!!!

Τι λέει μια ξανθιά, όταν ανοίγει την
πόρτα του σπιτιού της και αντικρίζει
τον Αϊ-Βασίλη;
- Φύγε, είναι μέσα ο άντρας μου!!!

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Las Palmas by the Sea 3 ½ star
Feb. 2 departure
One Week all inclusive holiday
CAD 629 plus 332 in taxes

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure

Occidental Grand Xcaret
Preference Club 4 ½ star
Jan. 17 departure
One week all inclusive holiday
CAD 979 plus 332 in taxes

Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 6 Μαϊου 2012
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure

OceanBreeze Riviera Maya 4 star
Jan. 24 departure
One week all inclusive holiday
Includes unlimited golf
CAD 769 plus 332 in taxes

MEXICO
Riviera Maya

Vancouver Departure

Gran Bahia Principe Sian 4 ½ star
Jan. 24 departure
One week all inclusive holiday
Includes unlimited golf
CAD 799 plus 332 in taxes

MEXICO

Manzanillo
Vancouver Departure
Grand Bay Hotel Isla Navidad Resort 5 star
January 12,19 and 25 departures

$

749 +Ταχ

LONDON UK
Vancouver Departure

One week all inclusive holiday
Includes 3 spa treatments and 3 rounds of golf

CAD 799 plus 332 in taxes

Royal National Hotel 3 star
Jan. 24 departure
9 Day package includes flights,
hotel and transfers
CAD 499 plus 511 in taxes

Dominican REpublic

LONDON UK

Puerto Plata
Vancouver Departure

Grand Ambar by Lifestyle Cameleon
Gold 4 ½ star
January 13 and 20 departures
One week all inclusive holiday
CAD 699 plus 376 in taxes

Vancouver Departure

President Hotel 3 star
Jan. 24 departure
9 Day package includes flights,
hotel and transfers
CAD 529 plus 511 in taxes
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Ο άνθρωπος που δεν είχε ανάγκη τη ΔΕΗ!
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Μανόλης Κοκολάκης-ethnos.gr

Τρία χρόνια έχει να πατήσει το πόδι του σε βενζινάδικο και 16 χρόνια να του έρθει ο λογαριασμός της
ΔΕΗ και φυσικά ούτε τώρα του
ήρθε το... χαράτσι!
Πρόκειται για τον 50χρονο
«πολυμήχανο» ερασιτέχνη
ερευνητή Μιχάλη Καλογεράκη,
ένθερμο οπαδό της πράσινης
ενέργειας, ο οποίος έχει
εγκαταστήσει στο σπίτι του..........
στις Γούρνες Ηρακλείου τη
δική του «ΔΕΗ», το δικό του
παρασκευαστήριο καυσίμου,
αλλά και τους δικούς του
αυτοσχέδιους... αντιδραστήρες,
όπου προχωρεί σε διάσπαση
υδρογόνου και οξυγόνου.
Ο Μιχάλης Καλογεράκης,
ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός στο
επάγγελμα, έχει καταφέρει επί
χρόνια να έχει πλήρη ενεργειακή
αυτονομία στο σπίτι του με τη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα, στην αποθήκη
του σπιτιού του παράγει το οικολογικό καύσιμο από ζαχαροκάλαμο και σάπια φρούτα, το οποίο, σε
συνδυασμό με μια μικρή
μετατροπή στον κινητήρα της
μηχανής του, του έχει δώσει
μέχρι σήμερα πάνω από 25.000
δωρεάν χιλιόμετρα.
«Έχω μετατρέψει την αναλογία
καυσίμου - αέρα. Η βενζίνη
θέλει περισσότερο οξυγόνο για
να αναφλεγεί, ενώ το αλκοόλ
πολύ λιγότερο», δηλώνει
στο «Έθνος» ο ερασιτέχνης
ερευνητής προσθέτοντας ότι
η πατέντα του βασίζεται στην
επεξεργασία του οινοπνεύματος
από τα σάπια φρούτα και τη
ζάχαρη και στη μετατροπή που
έχει κάνει ο ίδιος στον κινητήρα
της μοτοσικλέτας του. Το τελικό
μείγμα, λέει, είναι σαν μια πολύ δυνατή ρακή, 75 βαθμών, και αν κάποιος το αραιώσει μπορεί να το πιει
χωρίς κανένα πρόβλημα.
Η παραγωγή, όπως αναφέρει, γίνεται «από χαλασμένα φρούτα που έχουν ζάχαρη ή και από
ζαχαροκάλαμα τα οποία χρησιμοποιώ. Λιώνουμε τα προϊόντα και βάζουμε λίγη μαγιά μαγειρικής και
νερό. Μέσα σε λίγα 24ωρα έχουμε έτοιμο καύσιμο για απόσταξη αλλά χρειάζεται να ρίξουμε ακόμα και
μαγειρική σόδα, η οποία διαλύει τα οξέα που είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, επικίνδυνα όμως για τα
μέταλλα. Στη συνέχεια ακολουθεί
η απόσταξη, η οποία γίνεται με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Δεν καίμε δηλαδή καύσιμο,
αλλά απλώς χρησιμοποιούμε
το περίσσευμα από τα
φωτοβολταϊκά».
Πειράματα
Καθημερινά, το σύστημα του
50χρονου μπορεί να παράγει
πάνω από 10 λίτρα καυσίμου, ενώ
έγινε γνωστό ότι τα ίδια καύσιμα
μπορεί, πέρα από το μηχανάκι,
να χρησιμοποιηθούν και για
τα αυτοκίνητα αρκεί να γίνει η
σχετική μετατροπή του κινητήρα
τους. «Εχω κάνει πείραμα τροποποιώντας κινητήρα εσωτερικής καύσης, το οποίο πέτυχε, αλλά δεν έχω
τα χρήματα να το χρησιμοποιήσω σε αυτοκίνητο», τονίζει.
Ο κ. Καλογεράκης έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στην αποθήκη του σπιτιού του τους δικούς του
αυτοσχέδιους αντιδραστήρες, μέσω
των οποίων το νερό παράγει ρεύμα και
θέρμανση.
«Όταν έχεις ήλιο, νερό, αέρα, έχεις τα
πάντα. Η χώρα μας έχει απλόχερα από
τον Θεό όλα αυτά τα πλεονεκτήματα
και θα πρέπει οι πολιτικοί μας σε αυτή
τη δύσκολη κατάσταση, που βρίσκεται
η χώρα μας, να δώσουν κίνητρα και
κατευθύνσεις για την πράσινη ενέργεια
ώστε να πάμε μπροστά», σημειώνει και
προειδοποιεί ότι «πολύ σύντομα θα έρθει
η ώρα που το νερό θα αντικαταστήσει τα
κλασικά υγρά και ορυκτά καύσιμα που
καταστρέφουν τον πλανήτη».
Εξηγεί, μάλιστα, πώς μπορεί να συμβεί
κάτι τέτοιο. «Ξεκινάμε με την κατασκευή
ενός πολύ αποδοτικού αντιδραστήρα από
ανοξείδωτο χάλυβα που θα διασπάσει
το νερό στα συστατικά του. Όταν λέμε
‘’αποδοτικό’’ σημαίνει ότι αποδίδει
με μία κιλοβατώρα 200 λίτρα αερίου
καυσίμου. Το υδρογόνο και το οξυγόνο
αποθηκεύονται σε μια δεξαμενή.
Από τη δεξαμενή μέσω διαφόρων
συστημάτων ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε ένα καυστήρα για θέρμανση, σε μια κουζίνα ή σε
ένα αυτοκίνητο. Η ενέργεια που χρειάζεται ο αντιδραστήρας για να διασπάσει το νερό δίδεται από
φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτρια. με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την απόλυτη σταθεροποίηση των
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας».
Ο Μ. Καλογεράκης κινεί το μηχανάκι του με καύσιμο που παράγει από ζάχαρη, ζαχαροκάλαμο και
σάπια φρούτα.

Κι αν τα ονόματα προκαλέσουν “σεισμό”;
03.01.2012 ΜΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Η ηγεσία του Αρείου Πάγου σήκωσε το γάντι που πέταξαν οι δυο
οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης,
και πλέον… τρέχει η αντίστροφη μέτρηση για ραγδαίες εξελίξεις, εν
αναμονή της χαρτογράφησης, με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις,
των πιέσεων που τους ασκήθηκαν, καθώς και των εμποδίων που
συνάντησαν στο έργο τους.
Πληροφορίες
αναφέρουν
ότι
είναι
εξαιρετικά
π ι θ α ν ό
ακόμη
και
την Πέμπτη
να
υπάρχει
ουσιαστικό
αποτέλεσμα
στην υπόθεση, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα ενδεχόμενα πλέον
φαντάζουν ανοικτά, υπαρκτά και… ζωηρά.
Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, βιώνοντας επί σειρά ετών τις
παθογένειες και τις στρεβλώσεις της λειτουργίας του πολιτεύματος,
που εν πολλοίς οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή αδιέξοδη θέση,
μοιάζει να έχουν κατανοήσει ότι στα χέρια τους «προσγειώθηκε»
μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλλουν καθοριστικά στην εθνική
στόχευση της επανεκκίνησης.
Να μπει δηλαδή τελεία στην εποχή των μεγάλων και μοιραίων
υστερήσεων, να ανασάνει «καθαρό αέρα» η κοινωνία, να…
μετρηθούμε όσοι δεν είχαν συμμετοχή στο «γλέντι» σε βάρος της
χώρας, και να ξεκινήσουμε την εθνική διαδρομή προς ένα καλύτερο,
περισσότερο συνειδητοποιημένο και κρυστάλλινο μέλλον.
Το ερώτημα που υπάρχει πλέον, αλλά είναι… βασικό, δεν αφορά
στο κατά πόσο οι οικονομικοί εισαγγελείς είναι έτοιμοι να
εκστομίσουν τα επίμαχα ονόματα. Ούτε στην έκταση που θα δώσει
στις αποκαλύψεις η ηγεσία της Δικαιοσύνης, και τις προφανείς
κυρώσεις που θα ακολουθήσουν.
Το πραγματικό ερώτημα βρίσκεται στο κατά πόσο η ελληνική
κοινωνία, όλοι εμείς, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτά τα ονόματα.
Με δεδομένη την πιθανότητα να προκαλέσουν συστημικό σοκ. Και
οι δονήσεις να σαρώσουν το σύστημα εξουσίας που δομήθηκε στην
Ελλάδα μετά το 1981. Ένα σύστημα εξουσίας μονοθεματικό. Του
βαθέως ΠΑΣΟΚ…
Πηγή: Statesmen

Οι παραδοσιακές μεταμφιέσεις στο
εορταστικό Δωδεκαήμερο (Χριστούγεννα
- Πρωτοχρονιά - Φώτα)και η αρχέγονη
προέλευση τους
Γράφει ο Γιάννης Τσιαμήτρος (εκπαιδευτικός-χοροδιδάσκαλος)
Δωδεκαήμερο ονομάζουμε την περίοδο των δώδεκα ημερών από τα
Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα. Είναι ημέρες γιορτινές, οικογενειακές
και σπιτικές αλλά και παλιότερα με πολλές δεισιδαιμονίες και

Μωμόγεροι στο Λιδωρίκι
αστρικές επιδράσεις με κορύφωμα τις φαντασιώσεις των
καλικατζάρων και των λυκανθρώπων και δρακόντων (σε άλλες
χώρες). Έχουμε ένα συνδυασμό πολλών προχριστιανικών και
χριστιανικών εθίμων. Τελούνται κυρίως με τρεις επιθυμητές
σκοπιμότητες όπως μας λέει ο γνωστός Λαογράφος Λουκάτος :
- Να χαρούν οι άνθρωποι την μετάβαση από τον χειμώνα, το σκοτάδι
τη μη γονιμότητα και τον φόβο στην άνοιξη, το φως την βλάστηση
και την χαρά. Αυτό επιδιώκεται με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο,
τους πολύχρωμους φωτισμούς, τις φωτιές, την αναμμένη εστία, το
κυνηγητό των καλικάντζαρων και τον αγιασμό των υδάτων.
- Να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι την ευτυχία για τον χρόνο που
έρχεται. Αυτό πραγματώνεται με τα κάλαντα, τις ευχές, τα δώρα,
τις βασιλόπιτες κλπ.
- Να τονώσουν το θρησκευτικό και οικογενειακό αίσθημα
και αυτό εφαρμόζεται με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, την
ωραία παραδοσιακή ψαλτική, τις νυχτερινές ακολουθίες και τις
οικογενειακές συγκεντρώσεις στο σπίτι με τα φαγητά κλπ.

13 Γνώμη
13 Γνώμη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Χριστουγέννων
Ηλικιωμένοι
του Μετροπολιτικού
Δεν είχεοιαλυσίδες,
«αξιοποίησε»
τη γυναίκα του!
ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΠαραμονές
ΣΑΕ ΚΑΝΑΔΑ

Βανκούβερ
μαζί με τις συζύγους
συγκεντρώθηκαν
στη Λέσχη τους
Αθάνατο των
ελληνικό
-αντρικό- μυαλό…
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ
στο Κιλάρνεη Μάρκετ 49τη Λεωφόρου Βανκούβερ και με φαγητά που
Το σκηνικό έγινε πριν λίγες ημέρες. Καθαρή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης
Τορόντο, 22 Μαρτίου 201
είχαν φέρει από το σπίτι οκακοκαιρίας,
καθένας,
μια
ευχάριστη
κάπουπέρασαν
στην Εθνική οδό
κοντά
στην Λαμία. Είχεεορταστική
χιονοθύελλα. Το
οδόστρωμα επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να κινούνται με αλυσίδες. Ο δρόμος
προ-χριστουγεννιάτικη
οικογενειακή βραδιά.
Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαι την ανάγκη
να
γλιστρούσε.
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.
Στιγμιότυπα απο την γιορτή μπρέκφαστ με τον Άγιο
Για τον
λόγο στο
αυτόν,
ας μην επιτρέψουμε
σε κανέναν
να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας
Βασίλη
κοινοτηκό
κέντρο του Αγίου
Γεωργίου,
αφήσουμε
το δίδαγμα
του 1821σχολίου,
να ενδυναμώνει
πατριωτική συνείδηση όλων και να αποτελεί οδηγό
και γιορτή
του Ελληνικού
που είχετην
μεγάλη
και καλό
σύμβουλο
λαό μας.
επιτυχία
και όλαστον
τα έσοδα
θα διατεθούν
για την κατασκήνωση Μεταμόρφωσης.
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.

Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε δεν είχε αλυσίδες. Ε, και; Βρήκε
αμέσως τη λύση. Τί
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;
Κάτι που τον έκανε...
μοναδικό!
Έντυσε καλά τη γυναίκα
του, της έβαλε κασκόλ
γύρω από το κεφάλι, της
κούμπωσε το μπουφάν
και την έβαλε να κάτσει
το καπό του αυτοκινήτου,
ώστε να πατάνε καλά οι
ρόδες του αυτοκινήτου.
Η διαδρομή κράτησε
περίπου στα 7 χιλιόμετρα,
όσο ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Η ιστορία μοιάζει με… ανέκδοτο, αλλά
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…

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

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Ιδιοκτήτης του καταστήματος BILL GLASS, Τζίμ Χαραλαμπίδης
και η οικογενειά του παραμονή Χριστουγέννων στο καταστημά τους
προσκαλούν φίλους και πελάτες, και για το καλό του χρόνου με μεζέδες
και αναψυκτικά σπάνε και μερικά πιάτα για γούρι.

“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”

3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
Μετά τις ζημιές που
προκλήθηκαν στο
κατάστημα από άγνωστα
άτομα προ καιρού,
άνοιξε και πάλι για την
εξυπηρέτησε
της πελατείας του.
Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στουςπελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

GreatProcessing
Gyros
& Pita Ltd.
& Manufacturing

Αριστερά και δεξιά:Τζιμ Χαραλαμπίδης και Βασίλης
Φιλιτόγλου, σπάνε πιάτα από την στίβα που είναι Gyros
πίσω τους
Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ για μια καλλίτερη χρονιά.

Fluffy Pita Bread

#8-13140 - 88th Ave, Surrey, B.C.,V3W 3K3
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980

Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται στους πελάτες
τους και σε όλη την ομογένεια

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

14 Γνώμη

Βηθλεέμ:«Μάχες»με σκουπόξυλα
ανάμεσα σε μοναχούς!
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

του Εισαγγελέα Εφετών, εν μέσω έντονων επευφημιών από υποστηρικτές
του,και θα κρατείται στην 6η πτέρυγα, όπου βρίσκονται όσοι έχουν
διαπράξει οικονομικά εγκλήματα.
Ο αρχιμανδρίτης έφτασε στο Εφετείο,αφού μεταφέρθηκε οδικώς από
το Άγιο Όρος, συνοδεία αστυνομικών, προκειμένου να εκτελεστεί το
ένταλμα προσωρινής κράτησής του από Εισαγγελέα Εφετών.Το ένταλμα
εκτέλεσε ο Εισαγγελέας Εφετών Κ.Τζαβέλλας παρουσία του συναδέλφου
του Αντ.Λιόγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος μοναχός
δεν επικαλέστηκε ενώπιον των δύο Εισαγγελέων πρόβλημα υγείας και
έτσι το διατακτικό που εκδόθηκε αφορά την μεταφορά του στις φυλακές
Κορυδαλλού.
Το βέβαιο πάντως είναι,πως δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα
χέρια και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να μείνει για πολύ στο κελί της
φυλακής.
Όπως δήλωσε o καθηγητής και συνήγορος υπεράσπισης του μοναχού, Αρης
Χαραλαμπάκης “οι επόμενες κινήσεις μας είναι αυτές που προβλέπει η
δικονομία. Αφού μελετηθεί το βούλευμα το οποίο δεν το έχουμε ακόμη στα
χέρια μας αλλά αναμένουμε να το πάρουμε μέσα στις επόμενες ώρες, θα
υποβάλλουμε μια αίτηση στην ανακρίτρια αντικατάστασης της προσωρινής
κράτησης με άλλους περιοριστικούς όρους, χρηματική εγγύηση ή και
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα”
Στο ερώτημα τι λέει ο ίδιος ο ηγούμενος για την προφυλάκισή του ο κύριος
Χαραλαμπάκης απαντά “είναι προφανές πως δεν το ικανοποίησε η εξέλιξη
της προφυλάκισης από την άλλη σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και
εκτελεί της αποφάσεις αυτές όπως ο οποιοσδήποτε νομιμόφρων πολίτης”.
Ανησυχούν οι Ρώσοι!
“Βαθιά ανησυχία” εκφράζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για την
απόφαση προφυλάκισης του αρχιμανδρίτη Εφραίμ, εκτιμώντας ότι δεν
γίνονται σεβαστές από τις δικαστικές αρχές της Ελλάδας οι αποφάσεις και
οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το καθάρισμα του Ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, εν όψει της γιορτής των Χριστουγέννων,
στάθηκε η αφορμή να πάρουν οι καλόγεροι τα σκουπόξυλα στα χέρια και να κονταροχτυπηθούν!
Με τις σκούπες στα χέρια Ελληνορθόδοξοι και Αρμένιοι μοναχοί ρίχτηκαν στη μάχη, κατηγορώντας
αλλήλους ότι παραβίασαν τους αυστηρά καθορισμένους χώρους αρμοδιοτήτων μέσα στο Ναό.
Οι μοναχοί άρχισαν να λογομαχούν για τις περιοχές που μπορούν να καθαρίσουν και κατέληξαν να
πετούν τα σκουπόξυλα ο ένας στον άλλο! Τελικά επενέβη η παλαιστινιακή αστυνομία που επέβαλε την
τάξη στο Ναό με γκλομπ!
Παρόμοια επεισόδια είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν στο Ναό της Γεννήσεως.
Το ετήσιο ραντεβού του γενικού καθαρισμού της Βασιλικής της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, τον
τελευταίο καιρό έχει γίνει μια ευκαιρία της έντονης διαφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Ορθόδοξης
και Αρμενίων Ορθοδόξων μοναχών Εκκλησιών, οι οποίες διεξάγουν εκδηλώσεις μέσα στην ίδια
Βασιλική.Αυτός ο γενικός καθαρισμός γίνεται ακριβώς πριν από την έναρξη της Ορθόδοξης γιορτής
των Χριστουγέννων που σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο πέφτει στις 7 Ιανουαρίου. Πριν από δύο
χρόνια παρόμοια επεισόδια έλαβαν χώρα, και η παλαι στινιακή αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει.

Στο κελί των φυλακών Κορυδαλλού ο Εφραίμ από το
κελί της Μονής Βατοπεδίου
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν πιστοί και πλήθος κόσμου τον ηγούμενο Εφραίμ έξω από τις φυλακές
Κορυδαλλού, ο οποίος έφθασε από την ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν.
Βαρύνεται με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απάτη, σε απιστία και σε ψευδείς βεβαιώσεις καθώς και
με νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομη δραστηριότητα.Τις ίδιες
κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο
μοναχός Αρσένιος, συνεργάτης
του Εφραίμ στην υπόθεση των
ανταλλαγών, ο οποίος αφέθηκε
ελεύθερος με την επιβολή
περιοριστικών όρων μετά την
απολογία του.
Η υπόθεση του Βατοπεδίου, για την
οποία κατηγορούνται συνολικά 32
πρόσωπα, ξεκίνησε να ερευνάται
από την Δικαιοσύνη τον Σεπτέμβριο
του 2008 μετά από παραγγελία
του τότε Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Γ.Σανιδά. Η διερεύνηση
της υπόθεσής «κόστισε» τη θέση
δύο Εισαγγελέων Εφετών ο οποίοι
παραιτήθηκαν από το Σώμα όταν
έκριναν πως η δικογραφία έπρεπε
να διαβιβαστεί στην Βουλή λόγω
εμπλοκής πολιτικών προσώπων,
αλλά δεν έγινε δεκτή η άποψη
τους. Εν τω μεταξύ έντονες είναι
οι αντιδράσεις δικαστικών και
νομικών οι οποίοι καταδικάζουν
τις παρεμβάσεις στο έργο της
Δικαιοσύνης από υποστηρικτές του
Εφραίμ.
Ο ηγούμενος Εφραίμ διανυκτέρευσε
το βράδυ της Τρίτης στη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,
μετά την εμφάνισή του ενώπιον

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Αλεξάντρ Λουκασέβιτς, σημειώνει
ότι είναι γνωστή η διερεύνηση της υπόθεσης για τις ανταλλαγές ακίνητης
περιουσίας μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και ελληνικού κράτους, που έγιναν
το 2007, «την ίδια στιγμή, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη δεδηλωμένη ετοιμότητα
του αρχιμανδρίτη Εφραίμ να συνεργαστεί με τα ανακριτικά όργανα και
την κατάσταση της υγείας του, μας προκαλεί βαθιά ανησυχία η απόφαση
των δικαστικών αρχών της Ελλάδας για φυλάκισή του πριν τη δικαστική
διερεύνηση, η οποία δεν συμβαδίζει με τις αποφάσεις και συστάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, που δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη
ιστοσελίδα του υπουργείου και αναμεταδίδεται από τα ρωσικά ΜΜΕ,
σημειώνεται επίσης ότι «το τελευταίο διάστημα μεγάλος αριθμός ανθρώπων
στη Ρωσία ανησυχεί για τις ανακοινώσεις, που φθάνουν από την Ελλάδα
σχετικά με την τύχη του ηγουμένου της μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος
Άθως αρχιμανδρίτου Εφραίμ».
Εν συνεχεία ο κ. Λουκασέβιτς υπενθυμίζει ότι ο κ. Εφραίμ βρέθηκε στη
Ρωσία πρόσφατα ως μέλος αντιπροσωπείας μοναχών του Αγίου Όρους, οι
οποίοι συνόδευσαν την Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου, τη μεταφορά της οποίας
διοργάνωσε το Ίδρυμα του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλιτου.
«Ένα από τα μεγαλύτερα χριστιανικά λείψανα για πρώτη φορά βρέθηκε
στα όρια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και κατά την 40ήμερη
παραμονή του σε πολλές ρωσικές πόλεις εκατομμύρια ορθοδόξων πιστών
κατόρθωσαν να προσκυνήσουν το ιερό αυτό λείψανο, το οποίο μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρύνεται από το Άγιον Όρος Άθως»,
σημειώνεται στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, στην οποία προστίθεται
ότι «είναι κατανοητό ότι πολλοί Ρώσοι τρέφουν βαθιά ευγνωμοσύνη προς
την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους Άθως, την αδελφότητα της Μονής
Βατοπεδίου και τον καθηγούμενό της για τη δυνατότητα που τους δόθηκε
να προσεγγίσουν αυτό το λείψανο».
Απάντηση Αθήνας
“Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις σε θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων”, υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών Γρ. Δελαβέκουρας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη
δήλωση του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ της Ρωσίας για την υπόθεση που
αφορά την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την προφυλάκιση του
ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ.
«Η Ελλάδα και η Ρωσία συνδέονται με βαθιά σχέση φιλίας και συνεννόησης
η οποία εδράζεται στις κοινές πνευματικές και πολιτιστικές αξίες των δύο
χωρών. Οι δύο λαοί, μετέχοντας στην κοινή παράδοση της Ορθοδοξίας, που
μεταλαμπαδεύθηκε από το Βυζάντιο στη Ρωσία, έχουν αναπτύξει ισχυρούς
μεταξύ τους δεσμούς, που μεταφράσθηκαν στο πέρασμα των αιώνων σε
άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης και αδελφοσύνης.
Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου με μακρά δημοκρατική παράδοση και
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπάρχει απόλυτος σεβασμός
στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και σαφής διάκριση των εξουσιών. Για
τα ανωτέρω θέματα η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαρκή ενίσχυση και εμβάθυνση των
ελληνο-ρωσικών σχέσεων».
Η επιστολή της Ιεράς Κοινότητας προς τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου για τον Εφραίμ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να ασκήσει
το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος για την αναίρεση του βουλεύματος
τού Συμβουλίου Εφετών με το οποίο αποφασίστηκε η προφυλάκιση του
ηγουμένου Εφραίμ, ζητάει η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους.
Με επιστολή της προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη
Τέντε, την οποία έχει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ανώτατο διοικητικό όργανο της
αγιορείτικης πολιτείας τον διαβεβαιώνει ότι «προκειμένου να διευκολυνθεί
το έργο της Δικαιοσύνης η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότητα παρέχει την
διαβεβαίωσιν και εγγυάται την παραμονήν του Γέροντος Εφραίμ εντός

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

15 Γνώμη
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Στο κελί των φυλακών Κορυδαλλού
ο Εφραίμ από το κελί της Μονής
Βατοπεδίου
(Συνέχεια από σελίδα 14)
Μονής».
Η επιστολή συντάχθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της Ιεράς Κοινότητας που ελήφη στην
χθεσινή σύνοδό της στις Καρυές. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η αποστολή άλλων δυο
επιστολών, η μια προς το ΥΠΕΞ στην οποία επικρίνεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις
δικαστικές αρχές και υποστηρίζεται ότι παραβιάστηκε ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Ορους
και η άλλη προς την αδελφότητα της μονής Βατοπεδίου με την οποία δηλώνεται η συμπαράστασή
της προς την «δοκιμασία του αδελφού Εφραίμ» αλλά και των μοναχών της μονής.
Στην επιστολή της προς τον κ.Τέντε η Ιερά Κοινότητα αφού εκφράζει «την μεγάλην έκπληξιν
ημών δια την έκδοσιν του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών προς άμεσον
προφυλάκισιν του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ματοπεδίου
Αρχιμανδριτου κ.Εφράιμ», αναφέρει μεταξύ άλλων:
«…προξενεί εις ημάς κατάπληξιν το γεγονός ότι το βούλευμα τούτο εξεδόθη και απεστάλη
προς εκτέλεσιν εσπευσμένως κατά τας παραμονάς της εορτής της γεννήσεως του Κυρίου Ημών
Χριστού. Εκδοθέντος μάλιστα συμφώνως προς αυτό του κατά νόμον εντάλματος προσωρινής
κρατήσεως υπό της ανακρίτριας διενεργήθη ήδη κατά την 24η τρέχοντος μηνός η σύλληψης
Καθηγουμένου πραγματοποιηθείσα εν τη Ιερα Μονή Βατοπεδίου κατόπιν κινητοποιήσεως
ισχυρας αστυνομικής δυνάμεως υπό τον αστυνομικόν διευθυντήν Χαλκιδικής, τη συμπράξει
εισαγγελικού λειτουργού της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ως εάν επρόκειτο
περί προσώπου άκρως επικινδύνου περί του οποίου δήθεν υφίσταντο υπόνοιαι απειθείας ή
αντιστάσεως».
Στο τέλος της ανακοίνωσης σημείωνεται: «…υποβάλλομεν επείγουσαν έκκλησιν και θερμοτάτην
παράκλησιν όπως ασκήσετε το όπερ εκ του νόμου έχετε δικαίωμα της αναιρέσεως του
προρρηθέντος βουλεύματος».
Με δεκάδες επιστολές,επίσης ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου προκειμένου να ασκηθεί αναίρεση επί του επίμαχου βουλεύματος. Οπως
διευκρινίστηκε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει δικαίωμα
παρέμβασης,
αλλά δεν
υπάρχει νομικό
προηγούμενο,
καθώς μέχρι
σήμερα δεν έχει
ασκηθεί αναίρεση
κατά βουλεύματος
με το οποίο
κατηγορούμενος
οδηγήθηκε στη
φυλακή.
Παπαϊωάννου:
Δεν θα παρέμβω
στην υπόθεση του
Εφραίμ
Ο υπουργός
Δικαιοσύνης,
Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου, αναφορικά με διαβήματα και αιτήματα πολιτών και φορέων, που δέχεται,
προκειμένου να παρέμβει στην υπόθεση της προσωρινής κράτησης του ηγούμενου της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι “ουδέποτε παρενέβην, ούτε
θα παρέμβω τώρα και στο μέλλον σε οποιαδήποτε υπόθεση αποκλειστικής αρμοδιότητας της
ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης”.
Καρατζαφέρης: Η απόφαση για Εφραίμ κρύβει σκοπιμότητες
«Η απόφαση για τον Εφραίμ, είναι έμφορτος ημεδαπών και αλλοδαπών σκοπιμοτήτων»
υποστήριξε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης. Όπως πρόσθεσε (υπήρξε)
«πρεμούρα για να μπει παραμονή των Χριστουγέννων, φυλακή ο Εφραίμ, (ενώ είναι) ελεύθεροι
πολλοί από αυτούς που έχουν διασπαθίσει το χρήμα του ελληνικού λαού».
ΣΥΡΙΖΑ: Απροκάλυπτη επέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας
«Η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης της Ρωσίας στο ζήτημα της προσωρινής κράτησης του
ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου είναι απολύτως απαράδεκτη, πολύ περισσότερο που ετούτη
τη φορά είναι επίσημη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών», παρατηρεί ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας.
Οπως αναφέρει, «οι σκοπιμότητες είναι εμφανείς και αφορούν την εσωτερική πολιτική
κατάσταση στη Ρωσία, αλλά και τις επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής της, καμία όμως
σκοπιμότητα δεν δικαιολογεί αυτήν την απροκάλυπτη επέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις της
Ελλάδας, και μάλιστα με ηγεμονικό ύφος και με υποδείξεις προς τις ελληνικές δικαστικές
αρχές». «Είναι απορίας άξιο για ποιον λόγο δεν υπήρξε αμέσως ανάλογη αντίδραση εκ μέρους
του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών», καταλήγει ο κ. Δρίτσας.
ΔΗΜΑΡ: Απαράδεκτες οι πιέσεις προς τη δικαιοσύνη
Για «απαράδεκτες πιέσεις» στην ελληνική δικαιοσύνη, «η οποία ανεμπόδιστα πρέπει να ασκεί το
έργο της» κάνει λόγο η Δημοκρατική Αριστερά και συμπληρώνει ότι «η ατιμωρησία και άλλων
υπαιτίων του σκανδάλου του Βατοπεδίου, που προέκυψε από το επίσης απαράδεκτο πολιτικόνομικό πλαίσιο, δεν δικαιολογεί συμψηφισμούς και μεροληψίες».

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος
Για εξιλαστήριο θύμα, έκανε λόγο ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, αναφερόμενος
στην υπόθεση προφυλάκισης του ηγούμενου Εφραίμ. Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τόνισε
ότι εμπλέκονται στην υπόθεση της μονής Βατοπεδίου πάνω από 32 πρόσωπα, ορισμένα
εξ αυτών πολιτικά. “Ο λαός μας αναρωτιέται μήπως είναι εξιλαστήριο θύμα ο Εφραίμ”και
επισήμανε ότι οι δικαιοπραξίες που έγιναν για τις εκτάσεις δεν έχουν πουθενά προσωπικό
στοιχείο ιδιοτέλειας του ηγουμένου και αυτό είναι σημαντικό.
Δηλώσεις Κύπριων Μητροπολιτών για τον ηγούμενο Εφραίμ
Δύο Κύπριοι
Ιεράρχες
σχολίασαν με
διαφορετικό
τρόπο την
απόφαση του
Συμβουλίου
Εφετών
Αθηνών
για την
προφυλάκιση
του ηγουμένου
της Μονής
Βατοπαιδίου.
Ο Πάφου
Γεώργιος
ανέφερε ότι όσοι επέλεξαν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο “δεν πρέπει να ασχολούνται με
δραστηριότητες, οι οποίες τους αποπροσανατολίζουν από το στόχο τους και σκανδαλίζουν τον
κόσμο”.
Αποπροσανατολίζουν και σκανδαλίζουν επίσης, είπε, “άμεσες δοσοληψίες, οικονομικές,
εμπορικές και κτηματικές, όπως και η περιφορά ιερών κειμηλίων ανά τον κόσμο με έμμεσο
στόχο το κέρδος”.
Αντίθετα, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ
εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απόφαση κατά του ηγουμένου Εφραίμ.
Διερωτήθηκε μάλιστα, “αν στην Ελλάδα έλυσαν τα υπόλοιπα τους προβλήματα και
κινδυνεύουν από τον γέροντα Εφραίμ”.
Ο Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος προέρχεται από την Μονή Βατοπαιδίου, εξέφρασε την
πεποίθηση ότι από τη δοκιμασία που περνά ο ηγούμενος Εφραίμ “θα διέλθει λαμπρότερος και
αγιότερος”.
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ καταδικάζει τις παρεμβάσεις στην υπόθεση Εφραίμ
Καταδικάζει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) Γιάννης Αδαμόπουλος
οποιαδήποτε παρέμβαση στην απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης για την προφυλάκιση του
ηγούμενου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ, παράλληλα δε αμφισβητεί, εμμέσως πλην
σαφώς, ότι η προφυλάκιση ήταν το αναγκαίο μέτρο.
Ειδικότερα, ο κ. Αδαμόπουλος σε δήλωσή του, αφού αναφέρει ότι είναι από το Σύνταγμα
κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία και η ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι
ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους,
υπογραμμίζει:
“Οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, από όπου και εάν προέρχεται από θεσμικούς ή εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδιώκουν για ιδιοτελείς λόγους να
τη χειραγωγήσουν - επιβάλλεται να αποκρουστεί. Πολλώ δε μάλλον όταν εξωτερικεύεται
ανερυθρίαστα και δίχως τον παραμικρό σεβασμό στις θεσμικές κατακτήσεις ενός ανεξάρτητου
και εθνικά κυρίαρχου κράτους, κατά τρόπο που καταλύει κάθε έννοια νομιμότητας και εθνικής
αξιοπρέπειας. Εξίσου καταδικαστέα είναι φυσικά και η αμετροεπής επιδίωξη παρέμβασης
στα δικαστικά τεκταινόμενα και στην ουσία μιας εκκρεμούς υπόθεσης, από παράγοντες με
σημαντική κοινωνική απήχηση, όπως είναι ορισμένοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι με
τον τρόπο αυτό υπερβαίνουν την αποστολή και τα καθήκοντά τους”.
“Η θεώρηση της προσωρινής κράτησης ως μέτρου εξαιρετικού χαρακτήρα, επιβαλλόμενου
υπό αυστηρά καθοριζόμενες και ρητά προσδιοριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις, είναι απόλυτα
συμβατή με τις επιταγές της αναγνωριζόμενης από το δίκαιό μας αρχής της αναλογικότητας
και αποτρέπει καταχρήσεις ενός θεσμού που θα απέβαιναν σε βάρος του κατηγορούμενου”.
“Ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί εάν ο ηγούμενος Εφραίμ είχε γνωστή διαμονή, εάν ήταν
ύποπτος φυγής και εάν ήταν δυνατόν να τελέσει νέες άδικες πράξεις από εκείνες που φέρεται
να διέπραξε. Πάντως, επί πέντε χρόνια βρίσκεται στο μοναστήρι του, πρόσφατα πήγε στη
Ρωσία και επέστρεψε και δεν υπάρχουν αναφορές περί εμπλοκής του σε άλλη υπόθεση.
Περαιτέρω, θα πρέπει και να προβληματιστεί κάποιος σχετικά με το αν υπήρχαν άλλα μέτρα
που θα διασφάλιζαν την παρουσία του σε ενδεχόμενη δίκη του, διότι ακόμη δεν υπάρχει κρίση
του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου περί αποχρωσών ή μη ενδείξεων ενοχής του. Εξ άλλου
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ηγούμενος Εφραίμ ευρίσκεται υπό την πνευματική εξουσία του
Οικουμενικού Πατριάρχη”.
“Η προσπάθεια για την ορθή απονομή του δικαίου είναι πολυσύνθετη και κινείται συνήθως
ανάμεσα σε λεπτές ισορροπίες, που καθιστούν πολλές φορές πιθανή τη διάπραξη υπερβολών.
Οι ανοίκειες επιθέσεις που κατά καιρούς έχει δεχτεί η Δικαιοσύνη, ιδίως από κάποιους
που λειτουργούν ανάλογα με τις πολιτικές ή και προσωπικές επιδιώξεις τους, για τη δήθεν
αναποτελεσματικότητά της σε συγκεκριμένες υποθέσεις, δεν επιτρέπεται να οδηγούν,
εντέλει, στη διαμόρφωση της δικαστικής κρίσης υπό το κράτος δημιουργίας εντυπώσεων και
ικανοποίησης του διαμορφωμένου από εξωθεσμικά κέντρα δήθεν λαϊκού αισθήματος, κατά
τρόπο που, φυσικά, δεν ικανοποιεί την ιδέα της Δικαιοσύνης, άλλα περισσότερο πολιτικά ή
και άλλα πιο ιδιοτελή συμφέροντα”.
“Αναγνωρίζουμε ότι κάθε εκκρεμής υπόθεση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, λόγω των
ξεχωριστών πραγματικών περιστατικών. Ωστόσο, οι ιδιομορφίες της εν λόγω υπόθεσης
και οι παρατηρηθείσες παρεμβάσεις, που ανάγουν το ζήτημα σε μείζονος σημασίας,
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενδελεχούς μελέτης και σχολιασμού του, πάνω στη βάση
συγκεκριμένων και θεσμικώς επαρκών νομικών επιχειρημάτων και σκεπτικού”.
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Εθνικό προσκλητήριο από Σαμαρά
04.01.2012 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΣ

Εκλογές 2012
Οι ΗΠΑ θέλουν να χρεοκοπήσουν την Ευρώπη
03.01.2012 ΜΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς θα χαράξει τις «κόκκινες
γραμμές» του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με φόντο
τις πρόωρες εκλογές, που η Συγγρού θεωρεί δεδομένες πριν από το
Πάσχα.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε χθες σύσκεψη με το
οικονομικό επιτελείο, παρουσία και του καθηγητή Ιωάννη
Μουρμούρα, ο οποίος τοποθετήθηκε σε θέση υφυπουργού
Οικονομικών της κυβέρνησης Παπαδήμου, προκειμένου να
επανεκτιμηθούν τα γεγονότα τα οποία διαμορφώνονται ενόψει
της έλευσης της τρόικας στην Αθήνα, στις 15 Ιανουαρίου, και τις
συζητήσεις που θα ξεκινήσουν για το Μνημόνιο ΙΙ.
Στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, ο
Αντώνης Σαμαράς θα παρουσιάσει τον πολιτικό σχεδιασμό της
Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο για τις πρόωρες εκλογές, με σαφείς
αναφορές στην επιχειρηματολογία που θα αναπτύξει η Αξιωματική
Αντιπολίτευση, καθώς και τις ιδιαίτερες παραμέτρους που θα έχει η
αναμέτρηση αυτή για τη Συγγρού.
Ενώ, θα τεθεί επί τάπητος και το πρόγραμμα των περιοδειών που θα
πραγματοποιήσει ο Αντώνης Σαμαράς σε ολόκληρη την επικράτεια,
σε κρίσιμες περιφέρειες, προκειμένου να φέρει το μήνυμα της
ελπίδας για την έξοδο από τη σημερινή κρίση.
Ουσιαστικά, ο Αντώνης Σαμαράς θα απευθύνει ένα εθνικό
προσκλητήριο προς τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κομματικών
γραμμών, διαφοροποιήσεων και περιχαρακώσεων, προκειμένου να
ζητήσει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση. Έτσι ώστε, η κυβέρνησή
του, που θα προκύψει από τη μάχη των επόμενων εκλογών, να
διαθέτει ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, ώστε να διαπραγματευτεί με
τους δανειστές της χώρας.
Πηγή:Statesmen

Στην
Αϊόβα,
όπου
πραγματοποιούνται σήμερα οι
πρώτες προκριματικές εκλογές
για το προεδρικό χρίσμα του
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος,
ενδεχομένως να «γεννηθεί» ο
επόμενος πλανητάρχης.
Υπό την προϋπόθεση ότι
ο Μιτ Ρόμνεϊ, Μορμόνος
επιχειρηματίας
και
άλλοτε
Κυβερνήτης
της
Μασαχουσέτης,
θα
είναι
εκείνος ο οποίος θα κερδίσει τη
μάχη, και τελικά τον πόλεμο,
απέναντι σε υποψηφίους που
κάθε άλλο παρά σε μεγάλο
κόμμα εξουσίας παραπέμπουν
και αρμόζουν.
Αν λοιπόν ο Μιτ Ρόμνεϊ είναι ο
υποψήφιος που θα αναμετρηθεί
με τον Μπαράκ Ομπάμα, το προσεχές φθινόπωρο, ενδεχομένως και να καταφέρει να… προσπεράσει, ώστε να
μπει εκείνος ως οικοδεσπότης στον Λευκό Οίκο, και να «ξεσπιτώσει» τον Αμερικανό νυν Πρόεδρο, μετά από
μόλις μια θητεία στην Ουάσινγκτον.
Τις πιθανότητές του θα τις αυξήσει σημαντικά, αν επιλέξει για υποψήφια Αντιπρόεδρο την Κοντολίζα Ράις, η
οποία θα διχάσει τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, που στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν χωρίς δεύτερη
σκέψη τον Μπαράκ Ομπάμα.
Και ακόμη, εφόσον συνεχίσει να κάνει δηλώσεις σαν και αυτές που φιλοξενούνται στην ιταλική εφημερίδα
«La Stampa», προειδοποιώντας ότι σε μια δική του θητεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα… ξεχάσουν την κοινή
προσπάθεια για στήριξη της ευρωζώνης, και θα εγκαταλείψουν το ευρώ στην τύχη του.
«Έχουμε τη δική μας κρίση να αντιμετωπίσουμε. Και δεν θα δώσουμε ούτε ένα δολάριο για να σώσουμε την
Ευρώπη. Γνωρίζω ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Ευρώπης θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια
οικονομία, και θα ήταν προς το συμφέρον μας να την αποφύγουμε, δεν είναι όμως δική μας δουλειά να συμβεί
κάτι τέτοιο. Οι Ευρωπαίοι έχουν την υποχρέωση να επιλύσουν την κρίση που αντιμετωπίζουν, με τα μέσα τα
οποία διαθέτουν. Τόσο η Γερμανία, όσο και η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους πόρους να αποπληρώσουν τα χρέη
τους, να επιλύσουν την κρίση εμπιστοσύνης, να επενδύσουν και να αρχίσουν να ανακάμπτουν και πάλι», ήταν
το… εγχειρίδιο της πολιτικής φιλοσοφίας του Μιτ Ρόμνεϊ, που δίνει σαφή εικόνα για το πώς θα είναι ο πλανήτης
μας, εφόσον υπάρξει πολιτική αλλαγή στον Λευκό Οίκο.
Φυσικά, ο Μορμόνος επιχειρηματίας υπερβάλλει, προκειμένου να αξιοποιήσει τα συναισθήματα εσωστρέφειας
και απομόνωσης, που φαίνεται να αναπτύσσονται ραγδαία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έστω και κάτω από το
πρίσμα αυτό ωστόσο, η ρητορική που αναπτύσσει είναι αρκούντως… τρομοκρατική για το μέλλον της Ευρώπης.
Επομένως, και για το μέλλον της Ελλάδας.

Πώς γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά στους Κινέζους,
Ινδούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους
Η Πρώτη μέρα του Νέους Έτους δεν είναι ίδια χρονικά για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν θρησκεύματα και χώρες, που ακολουθούν
άλλα ημερολόγια και βρίσκονται μερικά χρόνια μπροστά ή πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο.
Κινέζικη Πρωτοχρονιά
Η αλλαγή του χρόνου για τους Κινέζους καθορίζεται από το ηλιακό-σεληνιακό ημερολόγιο και όχι το δυτικό Γρηγοριανό, οπότε
η πρώτη ημέρα του χρόνου δεν είναι σταθερή και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ τέλη Ιανουαρίου και μέσα Φεβρουαρίου. Οι
Κινέζοι γιορτάζουν την επιστροφή της Γης στη ζωή. Η αργία της Πρωτοχρονιάς διαρκεί τρεις ημέρες και οι
εορτασμοί του Νέου έτους διαρκούν μέχρι και την δέκατη πέμπτη ημέρα του ηλιακού μήνα. Φυσικά, όπως δεν συμβαδίζουν με
τους δυτικούς στην ημερομηνία αλλαγής του χρόνου, έτσι υπάρχει και μια διαφορά στο έτος. Ενώ εμείς, θα καλωσορίζουμε το
2011, οι Κινέζοι θα μετρήσουν φέτος το έτος 4709! Όπως και να το κάνεις είναι προχωρημένα άτομα…
Η πρωτοχρονιά των Εβραίων
Η αλλαγή του έτους για τους Εβραίους, ξεκινά την πρώτη ημέρα του μήνα Tishri (συμπίπτει με τον μήνα Οκτώβριο του δυτικού
ημερολογίου), που είναι ο έβδομος μήνας του εβραϊκού ημερολογίου, οπότε εορτάζεται και η Rosh Hashanah, η Εβραϊκή
Πρωτοχρονιά. Οι εορτασμοί ολοκληρώνονται τη 10η ημέρα του μήνα, οπότε και εορτάζεται το Yom Kippur, η μεγαλύτερη
εβραϊκή αργία. Την ημέρα αυτή το Βιβλίο της Ζωής, κλείνει και δίνεται άφεση αμαρτιών, σε όλους όσους τη ζήτησαν. Οι
Εβραίοι των ΗΠΑ, αργούν μόνο την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, ενώ οι Εβραίοι του Ισραήλ, δεν εργάζονται και την δεύτερη
ημέρα της Πρωτοχρονιάς.
Οι Εβραίοι δεν εορτάζουν μόνο τον ερχομό του νέου έτους, που και γι’ αυτούς φέτος είναι το 5771, αλλά είναι και ημέρα κρίσης
και περισυλλογής, ενώ προσεύχονται για την ευημερία της οικογένειας και των φίλων τους. Στο Ισραήλ εύχονται: Shanah Tovah,
καλή χρονιά, ή Le-shanah tovah tikatevu, είθε να έχεις μια καλή χρονιά.
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«Από μηχανής θεός;» Πετρέλαιο στο Αιγαίο!..
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ — By Elliniki Gnomi on December 30, 2011
Του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου
Ο παγκοσμίως γνωστός όρος
«από μηχανής θεός» προέρχεται
από
την
α ρ χ α ί α
ελληνική
τραγωδία
όπου όταν η
εξέλιξη του
δράματος δεν
είναι δυνατή
προκύπτει η
«θεϊκή» παρέμβαση!
Στην
σύγχρονη
ελληνική
τραγωδία που εξελίσσεται στο
παλκοσένικο της Τρόικα και
έχει δραματικές οικονομικές,
πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές,
πολιτισμικές,
ίσως
και
επικίνδυνες εθνικές προεκτάσεις
θεωρώ ότι παραμονές του Νέου
Έτους 2012 (που, όπως πολλοί,
φοβάμαι, δεν θα είναι…Σωτήριο)
θα αναφερθώ σήμερα φίλοι της
μπλογκόσφαιρας.
Διαβάζοντας τη σημερινή μου
άποψη θα αναρωτηθείτε, γιατί
το βλέπω τόσο πεζά, πικρόχολα,
αρνητικά;
Μα ο τίτλος μου είναι εσκεμμένα
αποκαλυπτικός για το τι ζούμε,
τι φύκια μας σερβίρουν για
μεταξωτές κορδέλες και πώς τα
καταφέρνουν ενώ μας “οικτίρει»
και σε πολλές περιπτώσεις μας
«λυπάται» η παγκόσμια κοινή
γνώμη επειδή είμαστε ένας
ιστορικά σημαντικότατος λαός,
αυτοί να παρουσιάζουν τους
πάντες (εκτός εαυτών, δηλαδή
εκτός της κάστας των εγχώριων
και εις Εσπερία εκπαιδευθέντων
εκμεταλλευτών
μας)
ως
αμείλικτους
εκμεταλλευτές
και ΕΧΘΡΟΥΣ μας που ΔΕΝ
μας «οικτίρουν» αλλά μας…
»σιχτιρίζουν!»
Καθότι πέρα από τον θεατρικό
όρο υπάρχει και μια σειρά
άλλων όρων που γεννήθηκαν
στη χώρα μας, υιοθετήθηκαν
από αμέτρητους λαούς αλλά
είναι πλέον ΑΓΝΩΣΤΟΙ στη
σύγχρονη Ελλάδα και σε μας
τους Έλληνες!..

Εδώ γεννήθηκε η ΛΟΓΙΚΗ,
όρος παγκόσμια γνωστός, αλλά
εμείς ως Λαός οδηγούμεθα
σε παράλογες εκτιμήσεις από
εκείνους που με την βοήθεια
αργυρώνητων Μ.Μ.Ε. (Μέσων
Μαζικού Εκμαυλισμού) και
διαμορφωτές
της
κοινής
γνώμης μας διαφεντεύουν, μας
καθοδηγούν, μας αποκοιμίζουν
και ενώ απομυζούν και τις
τελευταίες πλέον σταγόνες
εθνικού πλούτου, αξιών και
υπερηφάνειας
φοβάμαι
ότι
τελικά θα μας παραδώσουν
στην οικονομική σκλαβιά αφού
αυτοί θα έχουν εισπράξει τα «30
αργύρια»!
Εδώ γεννήθηκε η ΗΘΙΚΗ και
αναρωτιέμαι αλήθεια πόση
ευαισθησία
απαιτείται
να
διαθέτει κανείς για να αντιληφθεί
ότι στη χώρα μας σήμερα τις τύχες
μας τις κρατά στα χέρια της μια
ομάδα, ένας ΚΥΚΛΟΣ ο οποίος
καθώς επεκτείνεται φυγόκεντρα
σε μερικούς ακόμη ομόκεντρους
κύκλους που συνολικά αριθμούν
κάποιες χιλιάδες οικογένειες
κατέλυσε κάθε έννοια ηθικής
λειτουργώντας
πασιφανώς,
εξοργιστικά και ανενδοίαστα…
ΑΝΗΘΙΚΑ;
Εδώ γεννήθηκε, και υιοθετήθηκε
από τους λαούς της γης, ο
όρος της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και
αναρωτιέμαι πόσο «ανεβασμένο
I. Q. απαιτείται για να
συνειδητοποιήσουμε ότι το
«μπάχαλο» που περιγράφει την
παροιμιακή για ΟΛΟΥΣ τους
άλλους λαούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και της γης, Ελληνική
Δημόσια Διοίκηση
Κ Α Θ Ι Ε Ρ Ω Θ Η Κ Ε ,
ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ
και
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ επιμελώς από
τους «εγχώριους» εκμεταλλευτές
μας (τους είχε αποκαλέσει
«ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΔΕΣ»
ο
τότε
Πρωθυπουργός
κ
Καραμανλής που είχε υποσχεθεί
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του ΚΡΑΤΟΥΣ

(αλλά το…ξέχασε) επειδή με
τέτοια έλλειψη ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
μπορούν αυτοί μέσα στην
δεδομένη ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΑ να
θησαυρίζουν;
Εάν υπήρχε ΟΡΓΑΝΩΣΗ στην
Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
πώς θα προέκυπταν οι γνωστές
σε όλους μας και απίστευτου
μεγέθους απάτες με ρεμούλες,
μίζες, κλεψιές, σε Νοσοκομεία,
Συνεταιριστικές
Οργανώσεις,
Δημόσια Έργα, Προμήθειες των
Ενόπλων Δυνάμεων, παροχές
συντάξεων σε πεθαμένους και σε
«τυφλούς» που οδηγούν ταξί και
άλλα πολλά;
Η σύγχρονη τραγωδία που
βιώνουμε είναι έργο αυτών που
με ισχυρές και παντοδύναμες
Μ Ο Ν Ο ΚΟ Μ Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ
Πράσινες και μπλε Κυβερνήσεις
μας Κυβέρνησαν τα τελευταία 37
χρόνια από την μεταπολίτευση
του 1974!..
Τώρα, οι ίδιοι αυτοί Πράσινοι
και
μπλε
λειτουργώντας
σε
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΓΑΣΤΗ
συνεργασία (εξαιρουμένου του
ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ) έχουν
βαλθεί να μας…ΣΩΣΟΥΝ!
Και κάθε φορά που τα «νέα» –
ΣΥΓΝΩΜΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – όχι
«νέα» αλλά «συμφωνημένα
μέτρα» τους μας οδηγούν
στην ανεργία, την ανέχεια, την
απόγνωση, την απώλεια Εθνικής
αξιοπρέπειας και Κυριαρχίας και
μαζί την εκχώρηση του Εθνικού
πλούτου «για πινάκια φακής»
ΞΑΦΝΙΚΑ από το γνωστό σε
όλους μας ΠΟΥΘΕΝΑ προκύπτει
ως «από μηχανής θεός» η
ΕΛΠΙΔΑ και η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
ότι…ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ είναι «τίγκα»
σε πετρέλαιο!
ΣΩΖΟΜΑΣΤΕ!..

ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του
εκτός Ελλάδος:
Κύριε Πιπερόπουλε, δάσκαλε,
υπάρχουν πετρέλαια στο Αιγαίο;
Διότι εάν υπάρχουν τι ακριβώς
σταματά τους πολιτικούς μας
που από το «thank you» σε
Αμερικανούς, Ευρωπαίους και
ΝΑΤΟ μέχρι τα συρτάκια και τις
κουμπαριές με τους Τούρκους τα
δίνουν ΟΛΑ…τζάμπα;
«Εάν
υπάρχουν
τεράστια
αποθέματα πετρελαίου στο
Αιγαίο»
είχα
απαντήσει,
ΛΟΓΙΚΑ,
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ,
ΗΘΙΚΑ…ΤΙΠΟΤΕ δεν μας
σταματά! Και ταυτόχρονα θα
γίνουμε
πλούσιοι
Έλληνες
και Τούρκοι, θα απαλλαγούμε
και
από
την
οικονομική
αιμορραγία τύπου «ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ» για Προμήθειες
των Ενόπλων Δυνάμεων και από
δολοφονημένους πιλότους μας
με τις ακατανόητες παραβιάσεις
στο Αιγαίο από χώρα-Σύμμαχο
στο ΝΑΤΟ!..

Εδώ «φαγώθηκε» ο Χουσεΐν
για τα…πετρέλαια και θα
υπήρχε πρόβλημα ΕΠΙΒΟΛΗΣ
«εμπορικού
συνεταιρισμού»
για
συνεκμετάλλευση
των
πετρελαίων
του
Αιγαίου
ή θα αντιστεκόντουσαν οι
πολιτικοί που μας έφτασαν στη
σημερινή τραγωδία από τέτοια
«Συνεργασία;»
«Εάν, πάλι, ΔΕΝ υπάρχουν
τεράστια αποθέματα πετρελαίου
στο Αιγαίο» αυτό σημαίνει ότι
με κάθε βήμα προς τη φτώχεια
και την Βαλκανιοποίηση της
Ελλάδας οι ΗΓΕΤΕΣ μας θα
επικαλούνται «τον από μηχανής
θεό» που ακούει στο όνομα…
Πετρέλαιο, χρυσός, ουράνιο στο
ελληνικό υπέδαφος!
Υπάρχουν ή όχι προσωπικά ΔΕΝ
το γνωρίζω!…
Πάντως
35
χρόνια
μετά
το:«Βυθίσατε το Χόρα» είναι
πλέον αναμφισβήτητα δεδομένο
ότι: «Βυθίσανε τη χώρα!»
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ…

Times: Πρόσωπο της Χρονιάς
ο πλανόδιος οπωροπώλης,
Μπουαζίζι
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Οι βρετανικοί Times ανακήρυξαν πρόσωπο της χρονιάς για το 2012
τον Μοχάμεντ Μπουαζίζι, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στην Τυνησία,
προκαλώντας την εξέγερση που ανέτρεψε δικτάτορες και αυταρχικά
καθεστώτα σε πολλά μέρη του αραβικού κόσμου.
ΣΟ οπωροπώλης, αυτοπυρπολήθηκε πέρσι, όταν η αστυνομία του
ζήτησε χρήματα για να του επιτρέψει να πουλήσει τα φρούτα του.
Η εφημερίδα αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ότι «ο Μπουαζίζι δεν
ήταν ένας επαναστάτης, αλλά η μοναχική του αντίδραση αποτέλεσε
καταλύτη για ένα κύμα από αντιδράσεις που μεταμόρφωσαν την μέση
ανατολή»,και η μοναχική διαμαρτυρία του χρησίμευσε ως καταλύτης
για ένα κύμα εξεγέρσεων που έχει αλλάξει τη Μέση Ανατολή

Με είχε ρωτήσει στο Αμφιθέατρο
2
του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας μερικά χρόνια
πριν βγω στη σύνταξη και ενώ
υπηρετούσα ως καθηγητής και
Πρόεδρος στο Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ένα
πολύ προικισμένο παιδί που ήδη
Ο θάνατος του Μπουαζίζι τον Ιανουάριο, προκάλεσε την οργή των
διαδηλωτών σε όλο το μήκος της Τυνησίας, οι οποίοι απαίτησαν την
ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος του Αλ Αμπιντίν Μπεν Αλί,
οδηγώντας τελικά στην αποχώρησή του από τη χώρα.
Αμέσως μετά, εκατομμύρια διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της
Αιγύπτου, της Λιβύης, της Συρίας και αλλού, για να αντισταθούν στην
καταπίεση, την διαφθορά, την φτώχεια και την ανεργία. Η Τυνησία
από τότε εκλέγει τους νέους ηγέτες της με ειρηνικές δημοκρατικές
εκλογές.
Όταν υπέκυψε στα τραύματά του τον Ιανουάριο, ξέσπασαν
διαμαρτυρίες σε όλη την Τυνησία εξαναγκάζοντας τον τότε πρόεδρο
Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι να εγκαταλείψει τη χώρα. Λίγο αργότερα
εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στην Αίγυπτο,τη
Λιβύη,τη Συρία και σε άλλες χώρες για να διαμαρτυρηθούν κατά της
καταστολής, της διαφθοράς, της φτώχιας, της ανεργίας.Οι εξεγέρσεις
ανέτρεψαν τα καθεστώτα στη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Υεμένη,
την Τυνησία, ενώ το καθεστώς του σύρου προέδρου Μπασάρ αλΑσαντ αποσυντίθεται και άλλοι απολυταρχικοί ηγέτες στην περιοχή
αντιμετωπίζουν τη λαϊκή οργή.
Σε μια συνέντευξή της τον Οκτώβριο, η μητέρα του Μπουαζίζι, η
Μανούμπια, κάλεσε τους νέους ηγέτες να τιμήσουν τη θυσία του γιου
της, βοηθώντας φτωχούς ανθρώπους όπως ήταν ο νεαρός Μοχάμεντ.
«Τίποτε δεν θα είχε συμβεί αν ο γιος μου δεν είχε αντιδράσει κατά της
σιωπής και της έλλειψης σεβασμού», είπε.
«Ωστόσο ελπίζω οι άνθρωποι που θα κυβερνήσουν, να μπορέσουν να
κρατήσουν το μήνυμα αυτό το μυαλό τους και να υπολογίζουν όλους
τους Τυνήσιους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φτωχοί».
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HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.

The 2012 programs
and event schedule is
as follows:

Programs
Floor Hockey - Monday January
9th (week 8)
Monday January 16th (week 9)
Monday January 23rd (week 10)
Monday January 30th (New session start) $75 for 10 weeks
**NEW! Yoga - Monday January 9th is the starting date pending a registration (participation)
of 10 people.
Upper hall
Cost 10 weeks $180.00 2 times
a week.
Drop in $18.00
Classes held Mondays &
Wednesdays from 7-8 a.m.
Starting January 9th, 2012

Maria Panos - Yoga Instructor
Boot Camp - Start date is not
available at this time
**NEW! Adult Conversational
Classes - Starting January 25th,
2012 (pending registration of 8
participants)
10 Classes $120.00
**NEW! Dodge Ball League starting January 11th, 2012
Every Wednesday (first 2 weeks
free drop in)
$5 participation fee
8pm - 10pm
Ages 16 and up
Boys & Girls
GOYA - starting Wednesday
January 11th, 2012
Every Wednesday 7 - 8pm
Ages 10 - 15 years old
Boys & Girls
**NEW! Seniors Kafenion Club

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΑΣ
(Συνέχεια από σελίδα 3)

- Starting January 18th, 2012
Wednesday nights
7:30 - 9:30pm
Upstairs balcony
This program is offered as a free
program to our Seniors members.
Tavli & various card games will
be offered!
Greek Soccer Program - starting
March 2012
Team applications are being accepted at this time
Each team must register a minimum of 20 participants
Drop in Basketball - Starting
January 24th
8pm - 10pm
Ages 15 and up
$5 drop in fee

Events

January

St. George’s Luncheon - January
8th, 2012
After Church services
This luncheon is to celebrate the
completion of the St.George’s
Church carpet fundraiser
$10

February
**NEW IDEA TO THE HCV!
Apokries Party - Friday February 10th, 2012
Masquerade costume party
Tickets on sale Monday January
9th, 2012
For tickets contact the Program
Coordinator at 604-266-7148

March
**NEW IDEA TO THE HCV!
The Inaugural Hellenic Gastronomic Event
Wine pairing with unique
authentic Greek cuisine from the
four corners of Greece
Six courses $100
(includes all wine & coffee or
tea)
Tickets on Sale February 1st,
2012

ΠΕΝΘΗ

ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN) ΧΡΗΣΤΟΣ
1935-2011

Πέθανε στις 9 Δεκεμβρίου 2011, ο ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Το 1960 ήρθε με την γυναίκα του από την Καλαμάτα στο
Μοντρεάλ Καναδά και αργότερα εγκαταστάθηκε στο
Βανκούβερ. Ο Γιάννης ήταν αγαπητός απ’ όλους όσοι τον
γνώριζαν. ‘Ηταν ενεργό μέλος στην Ελληνική παροικία,
και υπηρέτησε σαν σύμβουλος σε διάφορες ελληνικές
οργανώσεις. Το τρισάγιο έγινε στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Γεωργίουστις 13 Δεκεμβρίου 2011 και η ταφή του έγινε στι 14
Δεκεμβρίου 2011 στο κοιμητήριο Forest Lawn.
Στην σύζυγό του Έφφη, στην κόρη του Βάσω, στον σύζυγό της John, στα
εγγόνια του Αλέξανδρο και Μιχαήλ, και σε όλους τους συγγενείς και φίλους
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ “GUS”
1926-2011
Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου 2011 στο Βανκούβερ, ο
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στη Μεσήνη
Μεσηνίας εγκαταστάθηκε στον Καναδά το 1960. Το
τρισάγιο έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2011, η κηδεία του
στις 13 Δεκεμβρίου 2011 στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου και η ταφή του στο κοιμητήριο Forest Lawn του
Μπούρναμπη.
Στη σύζυγό του Σταυρούλα, στα παιδιά του Στέλλα
(Βασίλη), Jim (Nelly), Γεωργία (Πέτρος), Γιώργο (Andrea), Alex (Βούλα)
και στα 12 εγγόνια ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
1941-2011
Πέθανε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 στο Βανκούβερ, ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ. Το τρισάγιο έγινε στον Ιερό
ναό των Αγίων Νικολάου-Δημηρίου στις 20 Δεκεμβρίου
2011 και η κηδεία του έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2011, η
ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Valley View Surrey B.C.
Στον αδελφό του Bobby, στις αδελφές του Μαρία και
Αιμιλία και σ’ όλους τους συγγενείς και φίλου ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΡΓΟΥ
1917-2011
Πέθανε στις 19 Δεκεμβρίου 2011 στο Νοσοκομείο του
Σούρεη, η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΡΓΟΥ. Το τρισάγιο έγινε
στις 21 Δεκεμβρίου 2011, στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίου και Ελένης στο Σούρεη και η κηδεία της στις
22 Δεκεμβρίου 2011. Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο
Valley View Surrey.
Στα παιδιά της Κατίνα (Γιώργο) και στα εγγόνια της
Νούλα και Βασίλη, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΘΩΔΟΣ ΠΕΤΕΡ ΝΙΚΟΛΑΣ
1927-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ ανήμερα των Χριστουγένων 25 Δεκεμβρίου 2011,
ο ΠΕΤΕΡ ΘΩΔΟΣ. Γιός ενός από των πρώτων Ελλήνων στον Καναδά.
Ο ΠΕΤΕΡ ΘΩΔΟΣ έγινε γνωστός σ’ όλο τον Καναδά όταν το 1948 στο Greycup του Football που έπαιζε για την ομάδα Stampeders Calgary έκανε το
νικητήριο touchdown. Στη σύζυγό του Marjorie, στα παιδιά του, Mike, Matt
(Rita), Tia (John), στα εγγόνια του Taylor, AShlyn, Sierra, Dayton, Adam και
σ’ όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

April

της γυναίκας του που έμεινε
κατάκητη και επειδή έβλεπε
στα ιδρύματα που πλήρωνε να
την κοιτάζουν δεν την πρόσεχαν
όπως ήθελε, αγόρασε σπίτι δικό
του και την πήρε στο σπίτι όπου
την συντηρούσε για τέσσερα
ολόκληρα χρόνια ο ίδιος μέχρι
που πέθανε το 2002.
Η απώλεια της γυναίκας του
του στοίχησε πολύ γιατί την
αγαπούσε και όπως ομολόγησε
«ποτέ δεν άλλαξαν κουβέντα».
Τώρα ασχολείται με τον κήπο
του και τα λουλούδια. Όλοι οι

γειτόνοι και οι περαστικοί από
το σπίτι του θαυμάζουν την
ποικιλία των λουλουδιών και
τα κηπουρικά του. Αλλά και το
γυμναστήριο γυμναστήριο δεν
το ξεχνάει.
Την αγάπη που έτρεφε
ο Γιώργος Κεφάλας στη γυναίκα
του, στα λουλούδια και στον
κήπο αποθανάτησε το Σάββατο
28 Ιουλίου 2001 και η τοπική
εφημερίδα TRY-CITY Coquitlam, με μια φωτογραφία της
που τ’ έλεγε όλα.
Κώστας Καρατσίκης

**NEW IDEA TO THE HCV!
The Inaugural St.George’s
Panygiri
Live music
Real Panygiri style food and
drinks
Fun for the whole family

May
36th Annual Gold Plate Dinner
- Wednesday May 16th, 2012
Come and celebrate with us at
this special anniversary of one
of our community’s largest fundraising events that helps fund
many of the wonderful programs
and activities in our community!
Tickets will go on sale January
2012!
Great food and great prizes!
For more information contact
our offices at (604) 266-7148 or
hellenic@telus.net

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

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

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

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

Με νίκη ολοκλήρωσε την
πρώτη φάση της Ευρωλίγκας
ο Παναθηναϊκός
Χωρίς να εντυπωσιάσει σε κανένα σημείο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 71-66 της
Μπάμπεργκ και ολοκλήρωσε με νίκη την
πρώτη φάση της Ευρωλίγκας. Χωρίς να
έχει κανένα κίνητρο, αφού έτσι κι αλλιώς
θα τελείωνε στη δεύτερη θέση τον
όμιλο, πίσω από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας,
έδειχνε να εκτελεί... αγγαρεία κόντρα
στους πρωταθλητές Γερμανίας. Οι μόνοι
που ξέφυγαν από τη γενική μετριότητα
ήταν οι Διαμαντίδης, Βουγιούκας και
Καϊμακόγλου.
Τα δεκάλεπτα: 12-22, 30-38, 56-53, 7166.

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

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
(Ομπράντοβιτς):
Μάριτς, Μπατίστ
8, Σάτο 9,
Πατ Καλάθης,
Διαμαντίδης 14,
Βουγιούκας 12,
Νικ Καλάθης 7,
Κυρίτσης, Σμιθ 4,
Καϊμακόγλου 11,
Γιασικεβίτσιους
6 (ο Λόγκαν δεν
χρησιμοποιήθηκε
καθόλου).
ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ
(Φλέμινγκ): Σούπουτ
11, Τάντα 5, Τζένκινς
6, Πλάις 9, Ρόμπερτς
11, Τζέικομπσεν 2,
Τάκερ 10, Γκαβέλ 3,
Σλότερ 9.

Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

