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Μήνυμα για το νέο έτος

Παπούλιας: «Nα προλάβουμε τους
νεόκοπους κήρυκες του φασισμού»

374

Χριστουγεννιάτικη κάρτα στους
κακοποιούς της αστυνομίας
του Αμποτσφορντ
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Όλοι σε αυτή τη ζωή δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία.

Τελευταία ενημέρωση: 01/01/2013

Με αυτή τη λογική και ενόψει των εορτών, ο αρχηγός της αστυνομίας
σε επαρχιακή πόλη του Καναδά με μεγάλη εγκληματικότητα έστειλε
χριστουγεννιάτικη κάρτα στους κακοποιούς της πόλης του.

«Χρέος της Πολιτείας είναι να
δίνει το δημοκρατικό παρών
δυναμικά, χωρίς να αφήνει κενά
που τα εμπορεύονται νεόκοποι
κήρυκες μιας φασιστικής νέας
τάξης πραγμάτων», τόνισε στο
μήνυμά του για το νέο έτος ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος
Παπούλιας,
ενώ
παράλληλα έκανε αναφορά
στην
καταπολέμηση
της
φοροδιαφυγής.
«Προσωπικά,
αρνούμαι
να
δεχθώ ότι φαινόμενα φασιστικής
έμπνευσης ταιριάζουν σ’ ένα
λαό σαν τον ελληνικό, που
έδωσε χιλιάδες νεκρούς στους

αγώνες της Ευρώπης για την
απελευθέρωσή της από το
ναζισμό» δήλωσε ο Κάρολος
Παπούλιας.
Ο
ίδιος
τονίζει
ότι
η
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί μείζονα προτεραιότητα την οποία πρέπει
να πετύχουμε με «αμείλικτη,
ευέλικτη και δίκαιη φορολογική
νομοθεσία που θα στηρίζεται σε
διαφανείς και αποτελεσματικούς
μηχανισμούς εφαρμογής».
«Όσοι εξακολουθήσουν να
αγνοούν το καθήκον τους,
θα πρέπει, επιτέλους, να

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
Σαμαράς: «Το 2013 θα κερδίσουμε
το στοίχημα για το μέλλον»
Τελευταία ενημέρωση: 31/12/2012

Την εκτίμηση ότι το 2013
θα είναι η χρονιά κατά
την οποία η Ελλάδα θα
κερδίσει το στοίχημα για
το μέλλον και θα φανεί η
αναπτυξιακή προοπτική
εξέφρασε ο Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς στο
πρωτοχρονιάτικο μήνυμά
του. Η Ελλάδα, επισήμανε,
«διέψευσε τις Κασσάνδρες»
και όσους «μάς είχαν

ξεγραμμένους».
Τώρα πλέον η έμφαση θα

αναγκαστούν από την Πολιτεία
να το πράξουν άμεσα, και όχι
στο απώτερο μέλλον, και να
υποστούν τις κυρώσεις του
Κράτους Δικαίου».
Επισημαίνει ακόμα ότι «η
δημοσιονομική ισορροπία και
η διασφάλιση του σεβασμού
όλων απέναντι στην Ελλάδα
είναι πρωταρχικός όρος για να
ανακτήσουμε την πρωτοβουλία
στη διαμόρφωση του μέλλοντός
μας» και να απαλλαγούμε από
τον «πολιτικό ετεροκαθορισμό»
που φέρνει η οικονομική
εξάρτηση.

δοθεί στη δημιουργία θέσεων
εργασίας και σε μέτρα που
θα δώσουν ανάσες στην
οικονομία, υπογράμμισε
ακόμη ο πρωθυπουργός,
λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι το μεγάλο στοίχημα είναι
οι επενδύσεις τις οποίες
θα διεκδικήσει ο ίδιος με
προσωπικές ενέργειες.
Όπως επανέλαβε, στο
προσεχές διάστημα θα
πληρωθούν τα χρέη του
Δημοσίου προς τους ιδιώτες,
μία κίνηση που θα φέρει
ρευστότητα στην οικονομία.
Το 2013, επισήμανε ο
πρωθυπουργός, «θα μπουν
στην οικονομία περισσότερα
χρήματα από όσα θα βγουν»

Στην κάρτα εμφανίζεται ο ίδιος ντυμένος Αη Βασίλης, με αλεξίσφαιρο
γιλέκο και οπλισμένος, να ρωτάει τους παραλήπτες της σε ποια από
τις αη βασιλιάτικες λίστες θέλουν να είναι: σε αυτή με τα καλά παιδιά
που θα πάρουν δώρα ή σε εκείνη με τα κακά παιδιά που θα πάρουν
ένα σκέτο κούτσουρο;
Η κάρτα απευθύνεται στους καθ’ έξιν παράνομους, τους ληστές
και όσους είναι γνωστό ότι εμπορεύονται παράνομα ναρκωτικά,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμποτσφορντ,
κοντά στο Βανκούβερ.
Εκτός από ευχές για τις γιορτές, η χριστουγεννιάτικη κάρτα περιέχει
και έναν αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν
όσοι θελήσουν να αλλάξουν μια για πάντα τη ζωή τους.
Να μπουν, με άλλα λόγια, στη λίστα του Αη Βασίλη με τα καλά
παιδιά, ώστε να μη χρειαστεί να κάνει χρήση του όπλου του.
Η κάρτα έχει υπογραφεί από τον Chief Constable Abbotsford του
Bob Rich και δύο αναπληρωτές του.
Υπάρχει επίσης ένας αριθμός τηλεφώνου,όπου οι παραβάτες μπορούν
να καλούν και να αφήσει το όνομά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας
για να έχουν βοήθεια εάν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής.
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ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

MAHI 1st mission accopmlished!!

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Dear Friends of MAHI,

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

MAHI Society is extremely happy and proud to announce that
we managed to accomplish successfully our first mission of aid
to Greece.

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

We have sent a 20ft. container filled to capacity, with :

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

1- 150 large boxes of used and new pieces of clothing for
adults and children, pharmaceuticals, items of personal hygiene,
Household goods, toys and school items.

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

2- 3 tons of non perishable food items.

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

We have also distributed in Greece:

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ

1- Fresh meat for Christmas to
200 families

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

2- New clothes for Christmas to
200 children.
Here in Vancouver BC. we distributed food and warm clothing to the
homeless, blankets to the abused
women and to the Drug and Alcohol Recovery House.

clothing, with needed medication and a a
roof over their heads.

....... 9.1.1

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
We thank all of our donors and volunteers
of the Greek Community of Vancouver and
Toronto for supporting us with cash donations, with supplying food items and their
manual volunteer work.
We will be relying on your kind and charitable support and cooperation again in the
New Year, so that together we can make
sure that the homes for the elderly, for the infants and for the children with special needs
will continue to exist and provide their
people with a plate of food, with warm

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Merry Christmas
and a happy New Year.
Lots of Love,
Anna Zibarras
President

Golfo Tsakumis
Co- President
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ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Πρωτοχρονιάτικα έθιμα στον κόσμο
1 Ιανουαρίου 2013
Την Πρωτοχρονιά γιορτάζουμε σήμερα και περιμένουμε ότι το νέο
έτος θα μας φέρει αγάπη, ευτυχία, πλούτη και καλή τύχη. Θεωρούμε
πως είναι η στιγμή να ξεφορτωθούμε ό,τι μας βαραίνει, να πάρουμε
τις αποφάσεις μας και να αναθεωρήσουμε τα… κακώς κείμενα.
Αντιλήψεις, παραδόσεις και δοξασίες έχει ολόκληρος ο πλανήτης
για την πρώτη ημέρα του χρόνου και μάλιστα τις τηρεί ευλαβικά.
Ιρλανδία:
Οι
ελεύθερες γυναίκες
της χώρας ανυπομονούν για τη νύχτα
της Πρωτοχρονιάς
γιατί είναι η στιγμή
που θα τους φέρει
την
αγάπη
της
ζωής τους. Βάζουν
φύλλα από γκι κάτω
από το μαξιλάρι
τους
ελπίζοντας
να ονειρευτούν και να βρουν τον μέλλοντα σύζυγό τους. Επίσης,
γενικώς οι Ιρλανδοί πιστεύουν ότι έτσι ξεφορτώνονται την κακή
τύχη.
Δανία: Περίεργο είναι το έθιμο που τηρούν στη χώρα, σπάζοντας
δώρα στην πόρτα του γείτονα. Αντί να… ταλαιπωρούν τον…
διπλανό τους αντιθέτως αντλούν μεγάλη χαρά. Η οικογένεια που
συγκεντρώνει στην πόρτα της τη μεγαλύτερη ποσότητα σπασμένων
πιατικών θεωρείται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη καθώς έχει τους
πιο πιστούς φίλους.
Μεξικό: Το να μιλάνε σε πνεύματα είναι μέρος της μεξικανικής
παράδοσης και των δοξασιών. Οι Μεξικανοί θεωρούν ότι μπορούν
να επικοινωνήσουν με τις ψυχές με των νεκρών αγαπημένων τους.
Πιστεύουν πως η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι η καλύτερη
στιγμή για να το κάνουν αυτό και να ζητήσουν συμβουλή από τα
πνεύματα. Κι αυτό βέβαια δεν γίνεται ερασιτεχνικά στο σπίτι του
καθενός αλλά εξασκείται επαγγελματικά. Στο Τάος Ιν στο Νέο
Μεξικό 15 λεπτά διαλογισμού κι επικοινωνίας κοστίζει 15 δολάρια.
Επίσης, στη χώρα γιορτάζουν την ημέρα των νεκρών κάθε χρόνο
στις 2 Νοεμβρίου.
Φιλιππίνες: Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουν έθιμο να
φορούν ρούχα πουά και να τρώνε μόνο στρογγυλά φαγητά και
φρούτα! Πιαστούν έτσι ότι θα έχουν αφθονία καθώς ταυτίζουν το
στρογγυλό σχήμα με το σχήμα των κερμάτων και του πλούτου.
Σκωτία: Ένα επικίνδυνο φεστιβάλ διοργανώνεται κάθε χρόνο την
Παραμονή στη χώρα, καθώς κυρίαρχο στοιχείο είναι… η φλόγα.
Το φεστιβάλ ονομάζεται Hogmanay και διοργανώνεται στις 31
Δεκεμβρίου. Άνδρες παρελαύνουν στους δρόμους κρατώντας
φλογισμένες μπάλες τις οποίες στριφογυρίζουν πάνω από τα
κεφάλια τους. Σύμφωνα με τους ντόπιους οι μπάλες φωτιάς φέρνουν
εξαγνισμό και φως και θεωρείται έθιμο από τους Βίκινγκς.
Εκουαδόρ: Καίγοντας σκιάχτρα τα μεσάνυχτα γιορτάζουν τον
νέο χρόνο στο Εκουαδόρ. Καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα
κάθε οικογένεια στήνει το σκιάχτρο της, που το έχει φτιάξει από
εφημερίδες και ξύλο, και του βάζει φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο
θεωρούν πως καταστρέφουν όλα τα άσχημα πράγματα που
συνέβησαν τους 12 περασμένους μήνες. Έτσι γεμίζουν τη νέα χρονιά
με τύχη κι ευτυχία. Επίσης, συνηθίζουν να παίρνουν φωτογραφίες
που τους θυμίζουν κάτι άσχημο και να τις καίνε ώστε να ξορκίσουν
τις περυσινές κακές στιγμές.
Γερμανία: Με «Δείπνο για έναν» γιορτάζουν στη χώρα από το
1972! Κανείς δεν ξέρει για ποιον λόγο οι Γερμανοί παρακολουθούν
ακριβώς το ίδιο τηλεοπτικό σόου κάθε χρόνο τόσες δεκαετίες και
από πού ξεκίνησε η συγκεκριμένη παράδοση, αλλά ακόμη και
η φράση «ίδια διαδικασία κάθε χρόνο» είναι η ατάκα της εποχής
και οι Γερμανοί απολαμβάνουν πραγματικά το σόου, έστω και σε
επανάληψη.
Χιλή: Στο νεκροταφείο υποδέχονται οι Χιλιανοί την Πρωτοχρονιά.
Συγκεκριμένα στην πόλη Τάλκα οι κάτοικοι συγκεντρώνονται εδώ
και 15 χρόνια κάθε τέτοια μέρα στις 11 μ.μ. στο νεκροταφείο, που το
έχουν φωταγωγήσει με απαλό φωτισμό ενώ απαλή κλασική μουσική
ακούγεται από τα ηχεία. Θεωρούν πως οι αγαπημένοι τούς τους
περιμένουν στο νεκροταφείο και θα πρέπει να υποδεχθούν τον νέο
χρόνο μαζί τους. Η παράδοση ξεκίνησε το 1995 όταν μία οικογένεια
ντόπιων παραβίασε τον φράκτη για να υποδεχθεί την πρωτοχρονιά
στον τάφο του πατέρα τους κι από τότε περισσότεροι από 5.000
άνθρωποι συγκεντρώνονται στο τοπικό νεκροταφείο.
ΗΠΑ: Με φιλιά υποδέχονται οι Αμερικανοί τον νέο χρόνο καθώς
θεωρούν ότι έτσι το καινούργιο έτος θα είναι πολύ όμορφο!
Πιστεύουν ότι φιλώντας τον σύντροφό τους ή ακόμη κι έναν άγνωστο
δίπλα τους θα διώξουν τις κακές αναμνήσεις και την κακοτυχία του
παρελθόντος και θα σημαδέψουν μια νέα αρχή γεμάτη αγάπη και
έντονη ζωή.
Μεξικό-Βραζιλία-Βολιβία: Κι άλλες νοτιοαμερικανικές χώρες
υποδέχονται τον νέο χρόνο φορώντας χρωματιστά εσώρουχα, κυρίως
κόκκινα αλλά και κίτρινα ή άλλα ζωηρά χρώματα προκειμένου να
«πιάσουν» την καλή τύχη. Επίσης, πιστεύουν ότι έτσι θα έρθει
και ο έρωτας της ζωής τους. Το κόκκινο αντιπροσωπεύει έντονη
ερωτική ζωή και το κίτρινο επιθυμία για πολλά χρήματα και πλούτη.
Οι επιθυμίες των ντόπιων εκφράζονται μέσω του χρώματος που
επιλέγουν.
Λευκορωσία: Οι ανύπαντρες συναγωνίζονται για να δουν ποια θα
παντρευτεί μέσα στη νέα χρονιά. Στήνει η καθεμιά μπροστά της
έναν σορό καλαμποκιού και παίρνουν έναν κόκορα. Τον αφήνουν
να φθάσει μέχρι έναν από τους σορούς και σε όποια ανήκει, αυτή θα
είναι που θα παντρευτεί.

Μια σύντομη ιστορία των εθίμων της Πρωτοχρονιάς
Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς και τί πρέπει να κάνουμε εκείνη την ημέρα, μιας και η
γιορτή της Πρωτοχρονιάς αποτελεί μια από τις αρχαιότερες γιορτές του κόσμου, όμως πόσοι γνωρίζουμε από πού
προήλθαν αυτά τα έθιμα;
Η πρώτη μέρα του χρόνου συμβολίζει για τον καθένα ένα
νέο ξεκίνημα, την αρχή για μια νέα ζωή και κρύβει την
ελπίδα ότι αυτή η νέα ζωή θα είναι πολύ καλύτερη από την
προηγούμενη. Σύμφωνα με την παράδοση, ο παλιός χρόνος
παίρνει τη μορφή ενός γέρου, ο οποίος φεύγει από τον κόσμο
παίρνοντας μαζί του όλα τα κακά της προηγούμενης χρονιάς.
Από την άλλη πλευρά, ο νέος χρόνος προσωποποιείται σε
ένα όμορφο και ευχάριστο νέο που έρχεται γεμάτος δώρα.
Γι’αυτό και όλοι τον υποδέχονται περίλαμπρα, φορώντας
τα γιορτινά τους ρούχα και ετοιμάζοντας μεγαλοπρεπή
τραπέζια.
Εικάζεται ότι ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε ως θεσμός περίπου 4.000 χρόνια πριν, στην αρχαία
Βαβυλώνα και δεν γινόταν το χειμώνα, όπως σήμερα, αλλά την άνοιξη, κατά το πρώτο νέο φεγγάρι μετά την
εαρινή ισημερία. Και οι Ρωμαίοι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά, αυτοί όμως την πρώτη ημέρα του Μαρτίου. Αυτό
άλλαξε, το 46 π.Χ., με την άνοδο του Ιουλίου Καίσαρα στην εξουσία, ο οποίος αποφάσισε την αλλαγή του
υπάρχοντος ημερολογίου και έτσι καθιερώθηκε μέχρι σήμερα, η πρώτη ημέρα του χρόνου να θεωρείται η πρώτη
Ιανουαρίου. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ιανό, ο οποίος ήταν Θεός των Ρωμαίων και απεικονιζόταν
πάντα με δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο κοιτούσε προς τα πίσω, τον παλιό χρόνο, ενώ το άλλο κοιτούσε πάντα
μπροστά, προς το νέο έτος.
Ακόμη, το «ημερολόγιο» πήρε το όνομά του από τις γιορτές των Ρωμαίων, οι οποίες ονομάζονταν Calends
(calendar=καλεντάρι=ημερολόγιο) και σ’αυτές οι άνθρωποι συνήθιζαν να στολίζουν τα σπίτια τους και να
ανταλλάσσουν δώρα. Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η ορθόδοξη εκκλησία θέλοντας να διαχωρίσει τους
χριστιανούς από τους ειδωλολάτρες, καθόρισε διαφορετική ημέρα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, η οποία
αποτελεί σήμερα μια λαϊκή γιορτή με έθιμα διαδεδομένα σε όλη την Ελλάδα.
Η Πρωτοχρονιά έχει καθιερωθεί ως η ημέρα για το κυνήγι της καλοτυχίας. Το σπάσιμο του ροδιού, που λόγω των
πολλών σπόρων του παραπέμπει στην ευχή για πολλαπλασιασμό των αγαθών ή το κρέμασμα της αγριοκρεμμύδας,
φυτό μεγάλης αντοχής, καθώς και το ποδαρικό από άτομα που θεωρούνται καλότυχα, όπως τα μικρά παιδιά,
επιδιώκουν την προσέλκυση της τύχης για όλο το χρόνο. Στον ίδιο πράγμα αποσκοπούν, όμως, και όσοι παίζουν
χαρτιά ή τυχερά παιχνίδια εκείνη την ημέρα. Ακόμη, άλλες ενέργειες παλαιότερα, όπως τα φύλλα ελιάς στο τζάκι
ή οι κόκκοι σιταριού που καίγονταν, δίναν σημάδια πρόγνωσης του μέλλοντος.
Όσο για τη νόστιμη γαλόπουλα που όλοι περιμένουμε να γευτούμε στο εορταστικό τραπέζι, το έθιμο έφτασε στην
Ευρώπη από το Μεξικό το 1824 μ.Χ. και καθιερώθηκε όταν οι βόρειοι Ευρωπαίοι το δοκίμασαν και διαπίστωσαν
ότι το κρέας της ήταν πιο νόστιμο από τους φασιανούς, τις χήνες και τα παγόνια, που ήταν γνωστά μέχρι τότε.
Στην Ελλάδα, το παραδοσιακό φαγητό για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήταν το χοιρινό
κρέας.
Όσον αφορά στην παράδοση του Άγιου Βασίλη, ο άγιος αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον Santa Claus, δηλαδή
τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος έρχεται από την παγωμένη Λαπωνία και παριστάνεται ως ένα χαμογελαστός
παππούλης με κόκκινα ρούχα. Η εικόνα αυτή προήλθε από την Αμερική, όταν ο Αμερικανός σκιτσογράφος Τόμας
Ναστ, το 1862, σχεδίασε τη μορφή του για τις ανάγκες προώθησης του πολύ γνωστού σε όλου μας αμερικανικού
αναψυκτικού.
Αντίθετα, ο Άγιος Βασίλης των ορθόδοξων χριστιανών κατάγεται από την Καισάρεια και γιορτάζεται ανήμερα
την Πρωτοχρονιά. Είναι ο φιλάνθρωπος επίσκοπος, ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, ο οποίος για να προστατεύσει
την περιφέρειά του, την Καισάρεια της Καππαδοκίας, από την επιδρομή των αλλόφυλων, έκανε έρανο και μάζεψε
χρυσά νομίσματα και άλλα τιμαλφή, με σκοπό να τα δώσει στον εχθρό και να ανταλλάξει τη σωτηρία της περιοχής
του. Τελικά, ο εχθρός δεν κατόρθωσε να εισβάλλει στην Καισάρεια. Έτσι, ο Μέγας Βασίλειος είπε να φτιάξουν
μικρές πίτες-ψωμάκια, στα οποία αργότερα τοποθέτησε τα νομίσματα και τα τιμαλφή που είχε μαζέψει και τα
μοίρασε ξανά στους κατοίκους. Ο καθένας έπαιρνε ό,τι του τύχαινε από την πίτα που είχε διαλέξει.
Η ορθόδοξη εκκλησία συνέδεσε μ’ αυτόν τον τρόπο τον Άγιο Βασίλη με το έθιμο της βασιλόπιτας. Το έθιμο
της βασιλόπιτας, τέλος, είναι πανελλαδικό και υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα, καθώς σε αρχαίες γιορτές ή
σε εξευμενιστικές προσφορές προς τους νεκρούς και τα πνεύματα, παρασκευάζονταν εορταστικοί άρτοι για
καλοτυχία. Συγκεκριμένα, η βασιλόπιτα έχει τις ρίζες της σε αρχαία ελληνορωμαϊκά έθιμα, όταν στα Κρόνια
(εορτή του θεού Κ(Χ)ρόνου, που λατρευόταν στην Ελλάδα) και στα Σατουρνάλια (saturnalia) της Ρώμης
έφτιαχναν γλυκά και πίτες και έβαζαν μέσα νομίσματα, τα οποία όποιος τα έβρισκε θεωρούνταν τυχερός. Η πίτα,
που φτιάχνουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κόβεται παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ή και
άλλων συγγενών και φίλων, από το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, ενώ το
κόψιμο της πίτας μπορεί να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων μηνών του νέου χρόνου από διάφορους
συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα ή οργανισμούς.
Ακόμη, παρουσιάζονται διάφορες παραλλαγές στη συνταγή της βασιλόπιτας ανά την Ελλάδα, όπως
για παράδειγμα στη Θεσσαλία, όπου η πίτα φτιάχνεται από φύλλα και μέσα μπορούν οι νοικοκυρές να
τοποθετήσουν λίγο κλήμα, τριφύλλι, καλαμπόκι, φασόλι ή άχυρο. «Κάθε κομμάτι είχε και από κάτι και αυτό
που τύχαινε στον καθένα σήμαινε ότι θα έπρεπε να τον απασχολήσει ως καλλιέργεια το επόμενο έτος ή απλά ότι
θα πήγαινε καλά η συγκεκριμένη σοδειά τη χρονιά αυτή» σημειώνει ο κ. Ευάγγελος Καραμανές, ερευνητής του
Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
«Στη Μικρά Ασία, όπου το πλαίσιο ήταν πιο αστικό, συνηθιζόταν το γλύκισμα ή το γλυκό ψωμί ζυμωμένο
με διάφορα ζυμαρικά. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου ο πληθυσμός ήταν πιο αγροτικός, έφτιαχναν
τυρόπιτα ή κρεατόπιτα. Η πίτα ήταν το πιο συνηθισμένο φαγητό για τους ανθρώπους της περιοχής. Απλώς, στις
γιορτές ήταν πιο πλούσιο γιατί έβαζαν μέσα κρέας κότας».

7seas Fish Co., Ltd
Η οικογένεια του κ. Γιάννη Χήρα, η εταιρεία 7seas Co.,Ltd
και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την ελληνική παροικία

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ:12411 VULCAN WAY, RICHMOND B,C,.V6V 1J7
THL:604-247-1266 FAX: 604-247-1225 -WWW.7SEAS.CA
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
1) 2328 WEST 4TH AVENUE, VANCOUVER B.C., V6K 1P1
THL:604-732-8608 FAX: 604-732-8342
2) WHITE ROCK -UNIT 103-2990 152 STREET, SURREY, B.C.,V4P 1G6
THL:604-541-8558
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Γαρίδες σαγανάκι σε στυλ κρητικό και μοντέρνο
11.10.2012 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Συνταγή Χριστόφορος Πέσκιας
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Όταν ο Πέσκιας συνάντησε την κρητική
γαστρονομία, μαγικά πράγματα άρχισαν να
συμβαίνουν στην κουζίνα του. Δες, φτιάξε,
δοκίμασε γιατί.

Χοιρινά κότσια
μελωμένα και
εύκολα

Υλικά
•
1 κιλό γαρίδες, κατά προτίμηση
μεσαίες ή μικρές, φρέσκες ή κατεψυγμένες
•
1 κιλό ντοματίνια, κομμένα στα 2
ή στα 4, αν είναι μεγάλα
•
2 σκελίδες σκόρδου, σε λεπτά
φετάκια
•
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
•
4 μεγάλοι κρητικοί ντάκοι, σπασμένοι σε μικρά κομμάτια
•
τα φύλλα από 1 ματσάκι φρέσκο βασιλικό, ψιλοκομμένα
•
αλάτι, πιπέρι

27.12.2012
Συνταγή Νένα Ισμυρνόγλου (ΕΘΝΟΣ)
Εύκολο αλλά και εντυπωσιακό το κύριο
πιάτο της
γιορτής, σκέτο
λουκούμι.

Μερίδες 4

Υλικά

Προετοιμασία 20΄ Ψήσιμο 3΄ - 5΄

• 4 χοιρινά
κότσια*,
βάρους
περίπου 1.500
γρ. το καθένα, με το κόκαλο και την πέτσα (το
κάθε κότσι αρκεί για 2 μερίδες)
• 1/2 κουτ. σούπας ξερό φασκόμηλο, καλά
τριμμένο στο μούλτι (ή 1 κουτ. σούπας ξερό
δεντρολίβανο, τριμμένο)
• 1 κουτ. γλυκού ξύσμα από ακέρωτο λεμόνι
• 1/2 κουτ. σούπας χοντρό θαλασσινό αλάτι
• 1/2 κουτ. γλυκού φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
• 1/3 φλιτζ. τσαγιού πετιμέζι ροδιού** (ή ίση
ποσότητα από πετιμέζι ή μέλι, ανακατεμένο με
2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού)
• 40 ml ελαιόλαδο

Διαδικασία Καθαρίζουμε τις γαρίδες από τα κεφάλια και τα κελύφη. Μοιράζουμε τα υλικά σε
2 - 3 δόσεις. Θα τα τηγανίσουμε λίγα - λίγα σε μέτριο τηγάνι ή σε σαγανάκι, για να ψηθούν
γρήγορα και να μη μείνουν πολλή ώρα στη φωτιά. Για κάθε τηγανιά ρίχνουμε από 1 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο και σοτάρουμε λίγο σκόρδο σε μέτρια φωτιά για 20 δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε
ντοματίνια, τα αλατίζουμε και τα σοτάρουμε για 3 - 4 λεπτά, ανακατεύοντας με μια ξύλινη
κουτάλα, μέχρι να ιδρώσουν και να αρχίσουν να βγάζουν υγρά. Προσθέτουμε και τις γαρίδες και
τις ψήνουμε για 1 - 2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Τέλος, ρίχνουμε το βασιλικό και τον ντάκο,
που θα τραβήξει τα υγρά του τηγανιού. Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε. Επαναλαμβάνουμε
την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα υλικά.
Συνοδεύουμε με Ανοίξτε τα ροζέ κρασιά! Από όποια ποικιλία προτιμάτε, Αγιωργίτικο,
Μοσχοφίλερο, Ξινόμαυρο, αρκεί να είναι τραγανό με καλή οξύτητα και δροσερό!

Μερίδες 8
Προετοιμασία 30΄ Ψήσιμο 3 ώρες
Διαδικασία Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
200° C. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το
φασκόμηλο (ή το δεντρολίβανο), το ξύσμα,
το χοντρό αλάτι, το πιπέρι και το σκόρδο.
Προσθέτουμε 1 - 2 κουτ. σούπας από το πετιμέζι
ροδιού (ή το μείγμα πετιμεζιού ή μελιού με
λεμόνι) και ανακατεύουμε, κατά προτίμηση με τα δάχτυλα, μέχρι να
φτιάξουμε ένα σχετικά πηχτό μείγμα, χωρίς όμως να λιώσουμε το
αλάτι.
Γυρίζουμε ένα κότσι ανάποδα, δηλαδή με το κόκαλο προς τα κάτω
και το ψαχνό προς τα πάνω. Με τη λάμα ενός μαχαιριού κάνουμε
2-3 βαθιές τομές στο ψαχνό (προσεκτικά, χωρίς να τρυπήσουμε
τη χοντρή πέτσα) και σε κάθε τομή βάζουμε λίγο από το μείγμα
πετιμεζιού. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και με τα υπόλοιπα τρία
κότσια. Τυλίγουμε το καθένα ξεχωριστά σαν πακετάκι σε ένα κομμάτι
λαδόκολλας και στη συνέχεια το κάθε πακετάκι σε αλουμινόχαρτο,
σχετικά σφικτά, για να μη διαφύγουν οι ζωμοί κατά το ψήσιμο.
Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το υπόλοιπο πετιμέζι
ροδιού. Βάζουμε τα κότσια σε ένα ταψί που να τα χωράει όσο γίνεται
ακριβώς. Βάζουμε το ταψί στο μεσαίο ράφι του φούρνου και ψήνουμε
για 30 λεπτά. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 170°
C και ψήνουμε για 2 ώρες.
Βγάζουμε τα κότσια από το φούρνο, τα ξετυλίγουμε από το
αλουμινόχαρτο και τις λαδόκολλες προσεκτικά (για να μη χάσουμε
τυχόν νόστιμα υγρά από τα πακέτα) και τα ξαναβάζουμε στο ταψί
μαζί με τα τυχόν υγρά τους. Με ένα πινελάκι τα αλείφουμε με το
μείγμα λαδιού - πετιμεζιού και τα ψήνουμε για άλλα 30 λεπτά, μέχρι
να ροδίσει καλά η πέτσα τους. Αφήνουμε το ψητό να «ξεκουραστεί»
για περίπου 20 λεπτά προτού σερβίρουμε. Αν δεν μας αρέσει η
πέτσα, την χαράσσουμε και την αφαιρούμε μαζί με το υποδόριο
λίπος. Μοιράζουμε το μαλακωμένο, μελωμένο ψαχνό στα πιάτα και
συνοδεύουμε με μια καλή μουστάρδα και πατάτες φούρνου (μπορούμε
να τις ψήσουμε ταυτόχρονα με το φαγητό σε άλλο ράφι του φούρνου)
ή με πιλάφι που θα εμπλουτίσουμε με σταφίδες, βρασμένα κάστανα
και κουκουνάρια.
Συμβουλές
* Χοιρινά κότσια βρίσκουμε σε όλα τα καλά κεντρικά και συνοικιακά
κρεοπωλεία, αλλά καλό είναι να ρωτήσουμε από πριν τον κρεοπώλη
μας για να κάνουμε την παραγγελία μας, αν χρειάζεται. Το βάρος
τους κυμαίνεται από 1.300 έως 1.800 γρ. το καθένα, ανάλογα με το
μέγεθος, και το καθένα αρκεί για δύο μερίδες.
** Το πετιμέζι ροδιού είναι ένα γλυκόξινο και πυκνό μείγμα από
συμπυκνωμένο χυμό ροδιού και απλό πετιμέζι μούστου. Το βρίσκουμε
πλέον σε αρκετά παντοπωλεία και deli, συχνά με την ονομασία «ροιάς
έμβαμμα»

Xουνκιάρ Mπεγεντί: κοκκινιστό κρέας με
πουρέ μελιτζάνας για ηδονιστές Ανατολίτες
Προετοιμασία:
Το καλό είναι ότι το κρέας
γίνεται καλύτερο αν
προετοιμαστεί την προηγουμένη
γιατί δένει η γεύση. Για το
κοκκινιστό υπολογίστε συνολικά
γύρω στη 1 ½ ώρα και για τον
πουρέ που μπορεί να γίνεται
ταυτόχρονα, περί την 1 ώρα.
Σύνθετη συνταγή που απαιτεί
και μια σχετική επιμέλεια, αλλά
με μαγικό αποτέλεσμα που
αξίζει τον κόπο. Αν την κάνετε
πρώτη φορά, ακολουθήστε τα

βήματα και τις σημειώσεις.
Υλικά (για 6 άτομα)
για το τας κεμπάπ (κρέας
κοκκινιστό)
1.5 κιλό μοσχαρίσο κρέας για
μαγειρευτό (σπάλα, κιλότο
κ.λπ.) ή και αρνίσιο για την
αυθεντική εκδοχή της συνταγής
2 μικρά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
50 ml ελαιόλαδο
150 ml κρασί κόκκινο
200 ml ζεστό νερό

1 φύλλο δάφνη
1 μπαστουνάκι κανέλλα
3-4 κλωνάρια μαϊντανού δεμένα
με σπάγγο
½ κ.γ. μπούκοβο
1 κ.γ. ζάχαρη
400 γρ. ντομάτα τριμμένη
100 γρ. πελτέ ντομάτας
αλάτι, πιπέρι
για τον πουρέ μελιτζάνας
4-5 μελιτζάνες φλασκιές
100 γρ. βούτυρο
100 γρ. αλεύρι
150 γρ. κρέμα γάλακτος ελαφριά
(προαιρετικά)
1 λίτρο γάλα πλήρες
½ κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο
100 γρ. τριμμένο κασέρι
αλάτι, πιπέρι

Αρνίσια κεφτεδάκια με κύμινο και
ντιπ γιαουρτιού
29.10.2012 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Συνταγή Μανώλης Θλιβερός
Ο Μανώλης Θλιβερός μας ταξιδεύει στην εγγύς
Ανατολή με ένα φαγητό μερακλίδικο!
Υλικά
• 1 κιλό κιμάς από αρνίσιο μπούτι (θα πρέπει να τον
προμηθευτούμε από τον κρεοπώλη μας, καθότι τα
περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν κόβουν κιμά από
αρνί)
• 100 γρ. φρυγανιά τριμμένη
• 1 αυγό
• 1 μέτριο κρεμμύδι, τριμμένο στο μούλτι και
«στυμμένο» από τα υγρά του
• 1/2 κουτ. γλυκού γλυκιά πάπρικα
• 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο σε σκόνη
• 1/3 κουτ. γλυκού τσιμένι (αν θέλουμε)
• 2 κουτ. σούπας ξίδι (προτιμότερο μηλόξιδο)
• 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 3 κουτ. σούπας φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος
(σε μεγάλα σούπερ μάρκετ) ή μαϊντανός (με
διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα)
• αλατοπίπερο
• αλεύρι και λάδι για το τηγάνισμα
Για τη σάλτσα γιαουρτιού
•
•
•
•
•
•

300 γρ. γιαούρτι
ξύσμα και χυμός από 1/2 λεμόνι
1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
1 καρότο, τριμμένο
αλατοπίπερο

Διαδικασία Βάζουμε σε μια λεκάνη όλα τα υλικά του
κιμά και ζυμώνουμε πολύ καλά. Μπορούμε να κάνουμε
το ζύμωμα στο μίξερ με το «φτερό» για τις ζύμες.
Βάζουμε το «ζυμάρι» στο ψυγείο για 10-15 λεπτά, να
σφίξει λίγο και να αναμειχθούν τα αρώματα.
Στο μεταξύ, σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά
για τη σάλτσα γιουρτιού.
Βάζουμε ένα μεγάλο και βαθύ τηγάνι (ή μια κατσαρόλα)
με μπόλικο ελαιόλαδο (τουλάχιστον 2 εκ. από τον
πυθμένα του σκεύους) να κάψει σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, τα αλευρώνουμε
και τα τηγανίζουμε σε δόσεις. Δεν στριμώχνουμε πολλά
στο τηγάνι, γιατί τότε θα πέσει η θερμοκρασία του
λαδιού και θα «βράσουν» μέσα σε αυτό απορροφώντας
μεγάλη ποσότητα. Τα τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν
από όλες τις μεριές. Δοκιμάζουμε ένα για να δούμε αν
έγιναν και τα μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε
χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουν από τα περιττά λάδια.
Συνεχίζουμε μέχρι να τηγανίσουμε όλους τους κεφτέδες.
Προσέχουμε μήπως χρειαστεί να χαμηλώσουμε τη
φωτιά, για να μην αρπάξουν οι επόμενες δόσεις χωρίς
να γίνουν στο εσωτερικό τους. Επίσης, συμπληρώνουμε
λάδι αν χαμηλώσει πολύ η στάθμη του.
Συνοδεύουμε με αραβικές ή ελληνικές πίτες, ελαφρώς
λαδωμένες και ζεσταμένες στο φούρνο ή σε τηγάνι, και
του ντιπ γιαουρτιού**.
Συμβουλές
* Πρόκειται για τους σπόρους από το χορταρικό
«μοσχοσίταρο». Το βρίσκουμε σε σπόρους και σε σκόνη
σε καλά μπαχαράδικα. Χρησιμοποιείται και χαρίζει το
όνομά του στην πάστα μπαχαρικών που «ντύνει» τον
παστουρμά.
** Εναλλακτικά, μπορούμε να «κλείσουμε» τους
κεφτέδες με λίγη σάλτσα γιαουρτιού μέσα στις πίτες
σαν τυλιχτά σουβλάκια.
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Γ. Στουρνάρας: «Εντός στόχων, ίσως και λίγο
καλύτερα ο Προϋπολογισμός του 2012»
«Aς μην προτρέχουμε, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας»
είπε για τον Παπακωνσταντίνου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/01/2013 TO BHMA
του 2013 και
την
πορεία
της ελληνικής
οικονομίας
ο
Υπουργός
ανέφερε:

Αιφνιδιασμένος
από
τις
τελευταίες
εξελίξεις
που
αφορούν τον προκάτοχό του
στο υπουργείο Οικονομικών
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
εμφανίστηκε ο νυν υπουργός κ.
Γιάννης Στουρνάρας. «Δεν το
περίμενα. Ας περιμένουμε όμως
τη Δικαιοσύνη να καταλήξει, ας
μην προτρέχουμε. Υπάρχει και
το τεκμήριο της αθωότητας»
δήλωσε ο κ. Στουρνάρας στον
ραδιοσταθμό Alpha το πρωί της
Τετάρτης.
Αναφορικά
με τις εξελίξεις
στην υπόθεση της λίστας
Λαγκάρντ και σχολιάζοντας
τις πληροφορίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
βάζει και τον ίδιο στο κάδρο
στο αίτημα για προανακριτική ο
κ. Στουρνάρας ανέφερε:«Σε μία
Δημοκρατία καθένας κάνει ό,τι
τον φωτίσει ο Θεός. Εγώ έκανα
το καθήκον μου. Εγώ έφερα την
αυθεντική λίστα- δεν την έφερε
κάποιος άλλος- σε χρόνο ρεκόρ
και με άμεσες διαδικασίες. Αν
θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να με βάλει
στο κάδρο, ας με βάλει, δεν έχω
αντίρρηση»...
«Είμαστε εντός στόχων, μέσα
στο Δεκέμβριο ο στόχος για
ένα έλλειμμα της τάξης του
1,5 % του ΑΕΠ θα επιτευχθεί
- και ίσως είμαστε και λίγο
καλύτερα» σημείωσε ο κ.
Στουρνάρας για την εκτέλεση
του Προϋπολογισμού του 2012.
«Ο προϋπολογισμός για το 2012
δεν πήγε άσχημα. Δεν πρέπει
να το παραβλέπουμε αυτό.
Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά.
Η ύφεση έφτασε περίπου το
6,5%. Επιβιώσαμε όμως. Δεν
πρέπει να χάνουμε την ελπίδα
μας» δήλωσε και προχώρησε
σε προβλέψεις: «Πιστεύω ότι
θα πιάσουμε τους στόχους.
Όπως πιάσαμε τους στόχους του
2012, έτσι θα πιάσουμε και τους
στόχους του 2013. Μην ξεχνάτε
ότι βρισκόμαστε στο τέλος
μιας επίπονης δημοσιονομικής
προσαρμογής, η οποία έγινε
διορθώνοντας τραγικά λάθη μιας
δεκαετίας. Ξέρω ότι οι πολίτες
αυτή τη στιγμή περνούν πολύ
δύσκολα, βρισκόμαστε όμως
προς το τέλος της προσαρμογής
και αυτό πρέπει να μας δίνει
ελπίδα. Δεν είμαστε στην
αρχή, είμαστε στο τέλος.
Έχουμε καλύψει ήδη τα 2/3
της διαδρομής και τα επόμενα
2 χρόνια με τα μέτρα που
έχουμε πάρει, τελειώνουμε. Άρα
έχουμε δικαίωμα να κοιτάξουμε
το μέλλον με μεγαλύτερη
αισιοδοξία».
Συνολικά

για

τους

στόχους

«Υπάρχουν
π η γ έ ς
αβεβαιότητας,
αν
και
οι
τελευταίες
αναφορές
τις
τελευταίες
μέρες του 2012,
δίνουν
μία
πιο αισιόδοξη άποψη για τη
διεθνή οικονομία το 2013, απ’
ότι μερικούς μήνες πριν. Όσον
αφορά στην Ελλάδα έχουμε
ένα δύσκολο δρόμο μπροστά
μας, δεν έχω σταματήσει να το
τονίζω αυτό. Πετύχαμε αρκετά
με ό,τι είχαμε βάλει ως στόχους
στο τραπέζι για το 2012. Πήραμε
παραπάνω χρήματα από ότι
περιμέναμε, έχουμε μεγάλη
βοήθεια από τους εταίρους μας
σε ό,τι αφορά τη μείωση του
χρέους, μείωση επιτοκίων, πάει
αρκετά καλά ο προϋπολογισμός.
Με ενημέρωσε πριν από λίγο ο κ.
Σταϊκούρας ότι στο ενδεκάμηνο
σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης
έχουμε πλεόνασμα σε σχέση με
σημαντικό έλλειμμα πέρσι. Άρα
είμαστε εντός στόχων. Μέσα
στο Δεκέμβριο ο στόχος για ένα
έλλειμμα της τάξης του 1,5 %
του ΑΕΠ θα επιτευχθεί - και
ίσως είμαστε και λίγο καλύτερα.
Είμαι λίγο επιφυλακτικός, όμως,
μέχρι να δω και τα τελευταία
νούμερα.
Το 2013 έχουμε να εκπληρώσουμε
ορισμένες υποχρεώσεις για να
πάρουμε τις επόμενες δόσεις.
Μέσα στον Ιανουάριο το βασικό
είναι το «μίνι» φορολογικό.
Θέλουμε να ξεκινήσουμε με
μια ομάδα εργασίας και το
«μάξι» φορολογικό που θα
κατατεθεί Απρίλιο- Μάιο και
εκεί πραγματικά θα δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε για τη
φοροδιαφυγή, καθώς και για το
διοικητικό και ποινικό κομμάτι.
Επίσης, θέλουμε να πάρουμε
μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία,
να δούμε πώς θέλουμε να είναι
η Ελλάδα το 2020 ή το 2025
και με τι μέσα θα πάμε εκεί που
επιδιώκουμε.
Το 2013 έχει όλες τις
προϋποθέσεις να πάει καλύτερα
από το 2012. Ξεκαθαρίσαμε
με τη δόση. Το 2013 θα μπουν
περισσότερα χρήματα στην
οικονομία από αυτά που θα βγουν.
Επομένως θα δούμε, για πρώτη
φορά, μετά το δεύτερο εξάμηνο
το 2013 στοιχεία ανάκαμψης.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό
αυτό. Παραμένω αισιόδοξος αν και επιφυλακτικός. Είμαι ο
πρώτος που δηλώνω ότι το 2013
είναι μια δύσκολη χρονιά. Είναι
η χρονιά που θα αποδειχθεί εάν
μπορέσουμε να ξεφύγουμε προς
τον γκρεμό και να σωθούμε.
Έχουμε όλα τα στοιχεία να γίνει
αυτό και ελπίζω ότι το πολιτικό
σύστημα θα επιδείξει πράγματι
τη συναίνεση που πρέπει για να
μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό
το βασικό στόχο.

Με ψυχρή λογική, διαβλέπω
έντονα στοιχεία προσαρμογής
της
ελληνικής
οικονομίας
είτε
δούμε
το
ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, είτε
εξαγωγές, είτε εισαγωγές, είτε
ανταγωνιστικότητα. Η ελληνική
οικονομία βελτιώνεται. Όμως
αυτά τα αμιγώς τεχνικά στοιχεία
δεν είναι επαρκή για να πιάσουμε
τον κόσμο και να του πούμε πόσο
καλά πάμε. Ο κόσμος πράγματι
βλέπει ακόμη ύφεση, μεγάλη
ανεργία.
Οι άνθρωποι δεν θα ευημερήσουν
εάν δεν ευημερήσουν πρώτα
οι αριθμοί. Για να πάνε καλά
οι άνθρωποι πρέπει να πάνε
καλά και οι αριθμοί. Αυτό που
λέγεται είναι ένας λαϊκισμός
στην Ελλάδα, που ανάμεσα
σε όλους τους μύθους έχουμε
καλλιεργήσει και αυτόν.
Εγώ είμαι εδώ για λέω στον
κόσμο την αλήθεια και θα την
λέω. Βεβαίως και μπορώ να πω
ότι εάν το πρόγραμμά μας πάει
καλά δεν θα έχουμε νέα μέτρα.
Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα
μέτρα που έχουμε πάρει.
Η οικονομία το 2013 θα πάει
καλύτερα από το 2012. Άρα από
τη στιγμή που το 2012 «βγήκε»,
θα «βγει» και το 2013.
Έχει αλλάξει το κλίμα. Η
αναβάθμιση
της
ελληνικής
οικονομίας από διεθνείς οίκους
είναι εντυπωσιακή. Κάποιος
αναλυτής έγραψε ότι ήταν το
καλύτερο απρόσμενο νέο τα
τελευταία
χρόνια. Υπάρχει
αισιοδοξία. Κάποιος βέβαια
μπορεί να πει ότι αυτό ακόμη δεν
έχει μεταφραστεί σε χρήματα
στην τσέπη του κόσμου.
Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Η
Ελλάδα είναι ενταγμένη σε μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία
και τουλάχιστον οι προσδοκίες
αρχίζουν
και
βελτιώνονται
πολύ για τη χώρα μας. Για να
μεταφραστεί αυτό σε βελτίωση
της ευημερίας του κόσμου πρέπει
να περάσει λίγος χρόνος».
Για το φορολογικό και τη
φοροδιαφυγή ο κ. Στουρνάρας
σημείωσε:
-«Έχουμε
να
καλύψουμε
τα επόμενα 2 χρόνια
ένα
δημοσιονομικό κενό της τάξης
των 13,5 δισ. ευρώ και έχουμε
κάνει μια δίκαιη κατανομή.
Περίπου 11 δισ. θα προέλθουν
από δαπάνες και τα υπόλοιπα
από έσοδα».
-«Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα,
με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ,
το Νοέμβριο πήγαν αρκετά
καλύτερα από ότι περιμέναμε
και
αυτό
έχει
σημασία.
Προσπαθούμε εξάλλου να τα
εξοφλήσουμε τώρα, δηλαδή ό,τι
χρωστάει το Δημόσιο σε ιδιώτες,
προσπαθούμε με τη δόση που
έχουμε πάρει να τα εξοφλήσουμε
μέχρι το πρώτο εξάμηνο του
2013, αρκεί βέβαια τα Υπουργεία
να καταθέσουν συγκεκριμένα
στοιχεία».
-«Η φοροδιαφυγή, αλλά και
η
φοροαποφυγή, είναι ένα
μείζον θέμα γι αυτό και το
«μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο

προσπαθεί να μοιράσει τα βάρη
δικαιότερα, βάζει και τους
ελεύθερους επαγγελματίες να
φορολογούνται με διαφορετικό
τρόπο, από το 2015 και τους
αγρότες. Δεν μπορούμε μέσα σε
μερικούς μήνες να διορθώσουμε
τα λάθη από τη μεταπολίτευση
και μετά».

και δίνει δάνεια προς την Ελλάδα.
Έχουμε το ΕΣΠΑ, άρα έχουμε
όπλα μπροστά μας. Πρέπει να
επιταχύνουμε το πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων,
το
οποίο θα φέρει ξένα κεφάλαια.
Η ανεργία θα μειωθεί εάν
πάμε καλά στα υπόλοιπα, δεν
μειώνεται με “διαταγές”».

-«Το κράτος πρέπει να ελέγξει τα
πάντα, να γίνονται φορολογικοί
έλεγχοι. Όταν θέλεις να χτυπήσεις
τη φοροδιαφυγή το κάνεις με δύο
τρόπους: πρώτον με ελέγχους,
ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η πιθανότητα να μην πιαστεί
αυτός που φοροδιαφεύγει, και
δεύτερον με τις κατάλληλες
ποινές. Αν κάποιος γνωρίζει ότι
ακόμη και να πιαστεί δεν θα
του επιβληθεί καμία ποινή έχει
μεγάλο κίνητρο να φοροδιαφύγει.
Αυτό το δεύτερο το κοιτάζουμε
σε συνεργασία με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο
δικό μας θέμα».

Για την τοποθέτηση επιτρόπων
στις τράπεζες ο κ. Στουρνάρας
είπε:

Για τους στόχους που πρέπει
να επιτευχθούν ως το τέλος της
τετραετίας ανέφερε:
«Από το δεύτερο εξάμηνο του
2013 και ειδικά προς το τέλος
του έτους, τρίμηνο με το τρίμηνο,
θα έχουμε ένα θετικό ρυθμό
ανάπτυξης. Βέβαια δεν θα είναι
αρκετός για να μετατρέψει όλο το
2013 σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης,
όμως σαφώς ο κόσμος θα δει
τις συνθήκες στην αγορά να
βελτιώνονται. Κεφαλαιοποιούμε
τις τράπεζες. Η ΕΤΕπ αρχίζει
επιτέλους ύστερα από ένα χρόνο

-«Για να υπάρξει ομαλή
δανειοδότηση ο υπ’ αριθμόν ένα
παράγοντας είναι η ρευστότητα.
Η ρευστότητα είχε στεγνώσει
τελείως, κυρίως γιατί υπήρχε
ο φόβος ότι θα βγούμε από το
ευρώ, με αποτέλεσμα ο κόσμος
να παίρνει τα χρήματά του από
τις τράπεζες. Τώρα αρχίζουν και
επιστρέφουν. Από τον Ιούνιο
μέχρι σήμερα έχουν γυρίσει
περίπου 8-9 δισ. σε καταθέσεις.
Αυτός
είναι
ο
βασικός
παράγοντας για να υπάρξει
ρευστότητα στην οικονομία».

-«Θα γίνει σύντομα. Πρώτα θα
γίνει η ανακεφαλαιοποίηση και
κατόπιν το ΤΧΣ θα βάλει τους
επιτρόπους. Μην ξεχνάμε ότι
υπάρχουν ήδη επίτροποι στις
τράπεζες.
Δεν με ανησυχεί
ότι θα υπάρχει δυσκολία (στη
δανειοδότηση επιχειρήσεων). Οι
τράπεζες θα κάνουν τη δουλειά
που ξέρουν και έκαναν πάντα.
Θα δίνουν τα δάνεια τώρα με
λίγο μεγαλύτερη προσοχή στις
δυνητικές επισφάλειες.

Αντιμετώπιση της κρίσης με “μπουμπάρια” και
τραχανά (αποτελεσματικές συνταγές της Μάννας)

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ
ΤΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΙΑ
Έτσ ακούγουντει τα γρούνια. Του σφάζνει λοιπόν. Μόλις του
σφάξνει του κρεμάνει, άμα είν’ χασάπς του γδέρν κει πέρα,
άμα είν’ ατζαμήδες σαν τουν πατέρα σ’… Άμα είν’ μεγάλου
θα του γδάρς, άμα είν’ μικρό θα του μαδήεις.
Άμα δεν είν’ πολύ μεγάλου, είν’ είκουσ’ εικουσπέντε κιλά,
τριάντα… θάχς βρασμένου νερό και θα περιχύνς πάνου στου
δέρμα κι αμέσως του ξύνς. Του ξύνς, του ξύνς, ξύνητει πουλύ
εύκολα και φεύγ’ η τρίχα… του κρειμάμει, του κόβουμει, του
σκίζουμει έτσ στν κοιλιά, βγάζουμει τα εντόσθια απού μέσα,
τα πλένουμει, τα καθαρίζουμει… τα εντόσθια τα βγαίνουμε
κείν’ τν ώρα…
Ημείς φτιάναμει και τα μπουμπάρια ενώ στν Καρδίτσα απάν’
δεν ξέραν να ζήσνει οι χάν’… Με τ’ μάνα μ’ τα πλέναμει
στου ποτάμ, τα πλέναμει καλά καλά, τα γυρίζαμει ανάποδα
μη τ’ αδράχτ, τα ξαναπλέναμει κι μετά παγαίναμε και τα
γεμίζαμει.
Κόβαμει, τσακατίζαμει του πνεμόν… Βάζαμει κι ρύζ, κι
μυρωδκά απ’ τουν κήπου, μαϊντανό, πράσο, κρημμύδ παλιό,
αλάτ, πιπέρ κι λίγ κανηλίτσα κι τα γεμίζαμει τα παχιάντερα.
Αυτά τώρα επειδής… Και τν κοιλιά. Τν γεμίζαμει τν κοιλιά,
αλλά δεν
......
έχ’ μηγάλ κοιλιά του γρούν …Μικρή. Να τόσ’ δα. Άμα είν
γεμισμέν, τόσ’ δα. Σα χούφτα δηλαδή.
Και τα βάναμει στν κατσαρόλα και τα βράζαμει. Αλλά
συνήθως στου ταψί γίνητει ακόμα καλύτερα. Στ’ γάστρα. Έχ
λίπους του παχύ έντερου κι τραβάει του ρύζ να πούμε, τι
νόστιμα π’ γίνονται!! Στν Καρδίτσα άμα του ειπείς αυτό ση
κοροϊδεύνει, ση γελάνει…
Σ.Σ
Τώρα στν Ηυρωπαϊκή Ένωσ’ άμα δοκμάζανει τα μπουμπάρια,
δε θα τσ’ άρεθαν θαρείς ησύ; Αμ θα τσ’ άρεθαν λέει κι θα
λέγανει κι ένα τραγούδ, κι τα δάνεια τα γκαστρουμένα θα τα
βάζανει ηκεί π’ ξέρνει αυτοίν αντάμα μη τα κουλουδάχτλα,
αμ δε!
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Ορκίστηκε το 113ο
Κογκρέσο των ΗΠΑ
VOA News 04.01.2013
Το νέο Κογκρέσο των ΗΠΑ ορκίστηκε την Πέμπτη, ωστόσο θα
έρθει άμεσα αντιμέτωπο με την διαμάχη για το αυξανόμενο χρέος
της χώρας, καθώς επίσης με επίμαχες νομοθετικές προτάσεις για τον
περιορισμό των όπλων και την μεταναστευτική πολιτική.

Η Ευρωζώνη το 2013
Aνησυχίες εκφράζουν πολλοί ηγέτες για συνέχιση της κρίσης
Άννα Καραγιαννοπούλου
04.01.2013
Μετρημένοι
ήταν
πολλοί
Ευρωπαίοι ηγέτες στις ομιλίες
τους για την Πρωτοχρονιά,
προειδοποιώντας για συνέχιση
των οικονομικών δυσκολιών
στην Ευρωζώνη το καινούργιο
χρόνο.
Δεν
υπάρχει
αμφιβολία
ότι το 2012 ήταν έτος
αναταράξεων στην Ευρώπη
και η Γερμανίδα Καγκελάριος
Άγκελα Μέρκελ, έκλεισε τη
χρονιά προειδοποιώντας ότι
2013 θα είναι ακόμη δυσκολότερο.

Τα μέλη του Κογκρέσου που αποχώρησαν είχαν εμπλακεί σε μια
έντονη διαμάχη σχετικά με τις αυξήσεις φόρων και περικοπές
δαπανών πριν τελικά αποφασίσουν να αυξήσουν την φορολογία
στους πλούσιους αμερικανούς. Το νέο, 113ο Κογκρέσο, θα έρθει
αντιμέτωπο σύντομα με το πρόβλημα του ορίου χρέους της χώρας,
το οποίο πλησιάζει τα 16,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Στο πλαίσιο των τελετών ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκαν την
Πέμπτη, οι ρεπουμπλικανοί βουλευτές, που έχουν την πλειοψηφία
στην Βουλή των Αντιπροσώπων, επανεξέλεξαν τον Τζον Μπέινερ,
Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος σύμφωνα με την αμερικανική
νομοθεσία, είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Αντιπρόεδρο
της χώρας.
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι έχει την δυνατότητα
κάλυψης των οικονομικών της υποχρεώσεων για άλλους δύο μήνες,
ωστόσο μέχρι τότε θα πρέπει να έχει αυξηθεί το όριο χρέους της
χώρας αλλιώς θα υπάρξει έλλειψη ρευστότητας και αδυναμία
αποπληρωμής ορισμένων υποχρεώσεων της. Ο Πρόεδρος Ομπάμα
τονίζει ότι δεν θα διαπραγματευτεί με το Κογκρέσο για την αύξηση
του ορίου χρέους, αλλά οι ρεπουμπλικανοί βουλευτές υποστηρίζουν
ότι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις για το
κόστος δανεισμού, ώστε να πιέσουν τον Πρόεδρο να συμφωνήσει
σε περικοπές των δαπανών.
Τα μέλη του Κογκρέσου και ο Λευκός Οίκος θα πρέπει επίσης να
αποφασίσουν ποιες περικοπές δαπανών θα εφαρμόσουν, απόφαση
που ανέβαλλαν για δύο μήνες στο πλαίσιο του συμβιβασμού που
επετεύχθη αυτή την εβδομάδα για το φορολογικό.
Ο Πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου
για την δεύτερη θητεία του, έχει αναφέρει ότι σχεδιάζει να στείλει
στο Κογκρέσο νέα νομοθεσία για τον περιορισμό των όπλων μετά
την πρόσφατη επίθεση στο δημοτικό σχολείο του Κονέκτικατ.
Επιπροσθέτως, ο αμερικανός Πρόεδρος τονίζει ότι σχεδιάζει να
προωθήσει νέα νομοθεσία όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική
των ΗΠΑ.
Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο κ. Ομπάμα έχει με το μέρους
του ένα ελαφρώς μεγαλύτερο μέρος του Κογκρέσου, καθώς στην
Γερουσία οι δημοκρατικοί είναι πλειοψηφία με 55 μέλη έναντι 45
ρεπουμπλικανών. Στην Βουλή, οι ρεπουμπλικανοί συνεχίζουν να
έχουν την πλειοψηφία αλλά με μειωμένη αναλογία σε σύγκριση
με το προηγούμενο Κογκρέσο. Από τις 435 έδρες του σώματος οι
ρεπουμπλικανοί έχουν 234 και οι δημοκρατικοί 201.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αθήνα 4-1-2013
-Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν
να υπάρχουν στην καταβολή
του επιδόματος ανεργίας στους
ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενους
με αποτέλεσμα να βρίσκεται
κυριολεκτικά στον αέρα. Χθες
πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη
με εκπροσώπους των ταμείων
ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
αλλά και του ΟΑΕΔ, υπό τον
υπουργό Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ιωάννη Βρούτση, ωστόσο δεν
καθορίστηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την καταβολή
του επιδόματος. Ο κ. Βρούτσης
επανέλαβε ότι πρόθεσή του είναι
η καταβολή του εντός του πρώτου
τριμήνου του έτους, όμως έως τώρα
δεν έχει καθοριστεί ο φορέας που θα

το δίνει.
-Τελευταία ημέρα σήμερα για την
απογραφή των συνταξιούχων του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
-Επέκταση του συστήματος
αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων στο
σύνολο της χώρας σχεδιάζει το
υπουργείο Οικονομικών, με στόχο
να συμμετάσχουν στη φορολογητέα
ύλη τα αγροτεμάχια και τα ακίνητα
που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Οι
αναπροσαρμογές θα φέρουν μεγάλη
αύξηση των φόρων μεταβίβασης,
γονικών παροχών, κληρονομιών και
δωρεών στα εκτός σχεδίου.
-Αυξήσεις έως και 6,24 ευρώ
ανά MWh από 1ης Ιανουαρίου
αναγγέλλει η ΔΕΗ στις
επιχειρήσεις-πελάτες της, που

το

«Οι μεταρρυθμίσεις που εισαγάγαμε έχουν αρχίσει να επιφέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο πρέπει να
επιδείξουμε περισσότερη υπομονή. Η κρίση δεν έχει ακόμη περάσει», τόνισε η Γερμανίδα Καγκελάριος.
Ο καθηγητής Σπύρος Οικονομίδης, του London School of Economics, συμφωνεί με την συγκρατημένη
προσέγγιση της κ. Μέρκελ. Όπως λέει:
«Σε 10 μήνες θα γίνουν εκλογές στη Γερμανία και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα πριν
κλείσει ο κύκλος των εκλογών. Αν κερδίσει η Άγκελα Μέρκελ θα δούμε μια ποιο επιθετική Γερμανία
να ζητά σημαντικές αλλαγές στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα».
Αλλαγές στην Ευρώπη επιδιώκει και η Βρετανία, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στην Ευρωζώνη.
Μάλιστα πολλά μέλη του κόμματος του Βρετανού Πρωθυπουργού, Ντέηβιντ Κάμερον, θέλουν την
απόσυρση της Βρετανίας από την ΕΕ. Επιφυλακτικός ήταν και ο ίδιος ο κ. Κάμερον στην ομιλία του
για το καινούργιο χρόνο:
«Η Βρετανία σήμερα διεξάγει διεθνή αγώνα για να επιτύχει. Ανταγωνίζεται με χώρες όπως η Κίνα, η
Ινδία, και η Ινδονησία. Είναι ένας αγώνας για δουλειές και ευκαιρίες για το μέλλον. Όταν λοιπόν μας
λένε ότι μπορούμε να επιβραδύνουμε το ρυθμό μείωσης του χρέους μας, εμείς λέμε όχι».
Το πρόβλημα του χρέους συνεχίζεται στην Ισπανία, την Ελλάδα, και την Ιταλία, όπου επίκεινται
εκλογές το Φεβρουάριο. Ο Σόνυ Καπούρ, του οργανισμού οικονομικών αναλύσεων Re-Define λέει ότι
οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο άσχημες.
«Η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ συρρικνώνεται η πολιτική διάθεση και το πολιτικό
κεφάλαιο που διατίθεται για την αντιμετώπιση των εντεινόμενων οικονομικών προβλημάτων»,
σημείωσε ο κ. Καπούρ.
Και επιπροσθέτως της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι εκκρεμότητες
στις πολιτικές διαπραγματεύσεις για τα δημοσιονομικά προβλήματα των ΗΠΑ, κάνουν πολλούς
αναλυτές να ανησυχούν για σοβαρές επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο τη χρονιά που μόλις μπήκε.
είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση,
λόγω του επιπλέον κόστους με το
οποίο θα επιβαρυνθεί για την αγορά
δικαιωμάτων ρύπων και το οποίο
υπολογίζει σε περίπου 300 εκατ.
ευρώ για το σύνολο του 2013.
-Στα 155,89 δισ. ευρώ ανήλθαν
οι τραπεζικές καταθέσεις στις
ελληνικές τράπεζες το Νοέμβριο
του 2012, σημειώνοντας σε μηνιαία
βάση αύξηση κατά 643 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα
της Ελλάδος. Τον Οκτώβριο οι
καταθέσεις είχαν διαμορφωθεί στα
155,25 δισ. ευρώ.
Με πέναλτι-φόρου 22% θα
τιμωρούνται οι φορολογούμενοι για
το ποσό των αποδείξεων που δεν θα
καταφέρουν να συλλέξουν και είναι
αναγκαίες για την προβλεπόμενη
έκπτωση φόρου στη φορολογία
εισοδήματος.
-Οι φόβοι ορισμένων επενδυτών
περί κατάρρευσης της ευρωζώνης
αποδυναμώνονται, εκτίμησε χθες
από τη Λισαβόνα ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο, παραδεχόμενος
ωστόσο πως η κατάσταση στην
Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει
«δύσκολη».
-Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα
μοιραστούν οι δήμοι της χώρας, με
στόχο την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σύμφωνα με απόφαση

του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη
Στυλιανίδη.
-Σταθερός παραμένει ο κλοιός της
πιστωτικής ασφυξίας γύρω από
την ελληνική οικονομία, καθώς
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα
διαμορφώθηκε το Νοέμβριο του
2012 σε -4,6% από -4,8% τον
Οκτώβριο.
-Οδηγίες για τη βεβαίωση
χρόνου ασφάλισης πριν από τη
συνταξιοδότηση δίνει εγκύκλιος
του ΙΚΑ, διευκρινίζοντας ότι
θα χορηγείται δύο χρόνια πριν
από τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ η
αίτηση θα υποβάλλεται μόνο στο
υποκατάστημα του τόπου κατοικίας
του ασφαλισμένου.
-Στην είσπραξη 1,5 δισ. ευρώ
εντός του 2013 από ληξιπρόθεσμες
οφειλές στοχεύει η διοίκηση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Ιδρύματος, για
το 2012 επιτεύχθηκε ο στόχος που
είχε τεθεί, καθώς συγκεντρώθηκε
ποσό περίπου 1 δισ. ευρώ από
ληξιπρόθεσμες οφειλές.
-Το ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι έως
τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να
απογραφούν όλοι οι συνταξιούχοι,
σε διαφορετική περίπτωση θα
διακοπεί η καταβολή της σύνταξής
τους.
-Μειώσεις σε 1.150 φάρμακα
περιλαμβάνει το νέο διορθωτικό
δελτίο τιμών που εκδόθηκε από

το υπουργείο Υγείας και το οποίο
τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 7
Ιανουαρίου.
-Μείωση κατά 15,8% σε αξία και
κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν
κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου
- Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις
φαρμάκων στην εγχώρια,
εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά
τη μη εκτέλεση συνταγών επί
μακρύ χρονικό διάστημα, λόγω της
διένεξης των φαρμακοποιών με τον
ΕΟΠΠΥ.
-Το πρόβλημα της αιθαλομίχλης
είναι μεν σοβαρό για τη δημόσια
υγεία, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει κατάσταση όξυνσης που
να δικαιολογεί τη λήψη μέτρων
εκτάκτου ανάγκης, διαπιστώθηκε
κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης
στο ΥΠΕΚΑ.
-Στο 22,93% διαμορφώθηκε το
μέσο ποσοστό παραβατικότητας
στους χειμερινούς
τουριστικούς προορισμούς
-συμπεριλαμβανομένων των
χιονοδρομικών κέντρων- σύμφωνα
με τα αποτελέσματα των ελέγχων
του ΣΔΟΕ κατά την εορταστική
περίοδο.
-Σε πρωτοφανή χαμηλά
επίπεδα κινήθηκε η αγορά τη
χριστουγεννιάτικη περίοδο,
επιβεβαιώνοντας τις απαισιόδοξες
εκτιμήσεις των Ελλήνων εμπόρων
που προεξοφλούσαν ότι για
μια ακόμη χρονιά, ο τζίρος θα
κατακρημνισθεί.
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B.C. economy remains strong and
steady at close of 2012
VICTORIA - At the close of 2012, British Columbia’s job growth
remains strong and steady with a gain of 600 new jobs last month and
a drop in the unemployment rate to 6.5 per cent.
In December 2012, B.C. gained 4,300 full-time positions. Regionally,
Vancouver Island and Coast gained 3,300 positions, the Kootenays
gained 800 positions, the North Coast and Nechako region gained 400
positions and the Northeast gained 300. Of B.C.’s main metropolitan
areas, Kelowna reported a gain of 600 jobs and Victoria gained 1,500.
The construction sector continues to experience steady growth, showing strong gains of 14,800 jobs last month. Other areas of job growth
include educational services (+12,000 jobs) and wholesale and retail
trade (+6,900).
B.C.’s average hourly wage rate in December was up by 2.2 per cent
compared with December 2011. For B.C. youth under 25, the average
hourly wage in December was up by 5.8 per cent over last year.
Since December 2011, B.C. has added 19,400 jobs as a result of a gain
of 30,800 full-time positions combined with a loss of 11,400 part-time
positions. With 19,400 job gains since December 2011, B.C. ranks
fourth compared to other provinces, behind Quebec (+138,000 jobs),
Ontario (+100,300 jobs) and Alberta (+31,800 jobs).

Who is: Rania Hatzioannou
If something is happening in
the Renfrew-Collingwood area
of Vancouver, chances are very
high that Rania is involved!
Rania has served as Promotions Coordinator for Collingwood Days and the Renfrew
Ravine Moon festival, served
for 10 years as a Director of the
Collingwood Neighbourhood
House and is a current Director of Collingwood Community
Policing. She is President of the
Cyprus Community of BC and
a past volunteer of the Greek
Summer Festival as well as a past member of the City of Vancouver Family Court and Youth
Justice Committee. Currently, she manages to find time to help train a puppy round the clock
for the West Coast Assistance Team! Her work with the Collingwood Neighbourhood House
resulted in many new initiatives in the city of Vancouver including programs for the homeless,
families, and youth. She has gone above and beyond in her commitment to helping build her
community.

Quotes:
Pat Bell, Minister of Jobs, Tourism and Skills Training and Minister
Responsible for Labour “We are living in challenging economic times, but government has a
solid plan in place to help ensure that B.C.’s economy remains strong
and steady and that the province continues to attract new investors
and businesses.”
“Government continues to invest in infrastructure and programs that
will help British Columbians gain the skills they need to take advantage of the many job opportunities available in communities
throughout the province. Continued progress in job creation this
month demonstrates that B.C. remains on the right path.”
Quick Facts:
* Since August 2011, B.C. has added 42,400 jobs and ranks fourth in
job gains compared to other provinces, after Ontario (+110,400 jobs),
Quebec (+79,200) and Alberta (+54,400 jobs).
* The estimated investment for all major projects currently under construction - projects ranging from shipbuilding to natural gas, mining
to manufacturing and transportation to commercial/residential development – is approximately $80 billion, an increase of $11.7 billion
since June 2011.
* $48 billion is projected to be invested in liquid natural gas (LNG)
alone between 2013 and 2022.
* Two mines have begun production, one is under construction and
three more have received permits with construction expected to start
this year. Five mine expansions have been permitted.
* Venture capital investment grew by 71 per cent compared to the
same period in 2011, the largest gain in the country.

Home Owner Grant threshold rises with property values
VICTORIA - More than one
million home owners in British Columbia may be eligible
to receive the entire Home
Owner Grant again this year as
the Province is increasing the
threshold for the Home Owners Grant by $10,000 to $1.295
million to keep pace with rising
property value assessments, Finance Minister Michael de Jong
announced today.
BC Assessment estimates the
value of all homes based on their
market value on July 1 each
year. Government then adjusts
the threshold of the Home
Owner 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 Home Owner Grant provides a maximum reduction in
residential property taxes on

principal residences of $570 in
the Capital, Greater Vancouver and Fraser Valley regional
districts. The Northern and Rural
Area Homeowner Benefit, one
of the measures that keeps the
carbon tax revenue neutral, increases the Home Owner Grant
by $200 for home owners living
outside of those areas to provide
additional property tax relief
for northern and rural British
Columbians.
An additional grant of $275 is
available to those who are aged
65 or over, permanently disabled
or a veteran of certain wars. In
Budget 2012, the B.C. government expanded the program to
include low-income
Canadian Forces veterans in the
event they do not already qualify
as seniors or persons with disabilities.
In 2007, the Home Owner Grant
program also was expanded to

www.contemporaryrailings.com

include eligible low-income
home owners who, but for the
high assessed value of their
homes, would have been eligible for the full grant.
The Home Owner Grant is one
of the ways the Province helps
keep property tax rates affordable for B.C. families. The
Province also provides property
tax deferral options for qualified individuals, including home
owners 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.
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Μπάσκετ - Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός - Μπεσίκτας 77 - 64
Πρώτη νίκη για τους ερυθρόλευκους στην 2η αγωνιστική του Top 16
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/01/2013
		
Την πρώτη του νίκη στο
Top 16 της Ευρωλίγκας
πραγματοποίησε την
Παρασκευή το βράδι ο
Ολυμπιακός στο ΣΕΦ
επικρατώντας της Μπεσίκτας
με 77 -64.
Απέναντι στην θεωρητικά πιο
αδύναμη ομάδα του ομίλου, οι
«ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε
να πατήσουν το «γκάζι»
κυρίως στην τελευταία
περίοδο για να επιβεβαιώσουν
την ανωτερότητα τους και να
πάρουν μια σχετικά μεγάλη διαφορά, αφού λίγο πριν από το τέλος έφτασαν και στο +18.
Τα δεκάλεπτα: 20-13, 37-27, 57-46, 77-64.

Ηττα σοκ του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ από τον Λεβαδειακό
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2013
Ο Ζαν-Αλεν Μπουμσόνγκ επέστρεψε στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ύστερα από 3,5 μήνες και έγινε ο μοιραίος
παίκτης! Από δύο δικά του λάθη, ο Λεβαδειακός πέτυχε δύο γκολ με τον Στέλιο Βασιλείου και έφυγε για πρώτη φορά
στην ιστορία του νικητής από το ΟΑΚΑ (2-1).
Ο Παναθηναϊκός, ήταν φλύαρος είχε μεν την κατοχή της μπάλας, αλλά
οι σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε ήταν ελάχιστες. Τα λάθη των
παικτών του όμως ήταν πολλά. Το αποτέλεσμα, ήταν να χάσει για πρώτη
φορά εφέτος στην έδρα του και να αρχίσει το 2013 με τον χειρότερο τρόπο.
Σε ότι αφορά τον Μπουμσόγκ η συμμετοχή του στην ενδεκάδα ήταν η
έκπληξη που επεφύλαξε ο Ρότσα. Ο Γάλλος αμυντικός επέστρεψε στο
γήπεδο μετά από 3,5 μήνες, αφού η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί ήταν
στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, στην 4η αγωνιστική, στο ματς με τον Ατρόμητο!
Ο Μπουμσόνγκ έκανε και τα δύο λάθη που έφεραν τα γκολ του Λεβαδειακού και ο Στέλιος Βασιλείου έγινε ο παίκτης
του αγώνα. Οσο για τον Γάλλο, όταν ο διαιτητής Στυλιάρας σφύριξε τη λήξη, έμεινε στο γήπεδο και η απογοήτευση
ήταν φανερή στο πρόσωπο του.
Ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να προηγηθεί στο 12’ με κεφαλιά του Τοτσέ, αλλά δεν απείλησε στη συνέχεια ιδιαίτερα
και στο 38’ από λάθος του Μπουμσόνγκ, ο Βασιλείου «εκτέλεσε» τον Καρνέση ισοφαρίζοντας (1-1).
Στο β’ μέρος, οι Πράσινοι ήταν πιό επιθετικοί, αλλά δεν εκμεταλευτηκαν τις λιγοστές καλές φάσεις που είχαν για γκολ.
Μϊα κεφαλιά του Σισοκό (άουτ) και μία εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Τοτσέ (εξουδετέρωσε επίσης εντυπωσιακά ο
τερματοφύλακας του Λεβαδειακού, Κυριακίδης) ήταν οι σημαντικότερες.
Ετσι, ο Λεβαδειακός κατάφερε να πετύχει την ανατροπή στο 75’ από ένα ακόμα λάθος του Μπουμσόνγκ. Ο Ακόστα
έκλεψε τη μπάλα, σέντραρε και ο Βασιλείου σκόραρε δίνοντας στην ομάδα του τη μεγάλη νίκη.
Στο τέλος, δεν έλειψαν βέβαια και οι αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
Παναθηναϊκός: Καρνέζης, Σεϊταρίδης, Σπυρόπουλος, Μπουμσόνγκ, Πίντο, Βιτόλο, Ζέκα, Σισοκό, Μαυρίας (74’
Μπαρμπαρούσης), Κουίνσι (85’ Φορναρόλι), Τοτσέ.
Λεβαδειακός: Κυριακίδης, Μουλόπουλος, Μεντί, Γεωργίου, Λισγάρας,
Κόρμπος, Ζησόπουλος, Πόι (72’ Ακόστα), Ροτζέριο, Ρομέου (46’
Μαχαίρας), Βασιλείου (88’ Κουτσόπουλος).

Καλός στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός, 3-0 τη Βέροια
Κυριακή, 06 Ιανουαρίου 2013
Μέτριος στο πρώτο, αλλά σαφώς βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο ο
Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 3-0 τη Βέροια στο «Καραϊσκάκη» στην πρεμιέρα
του δεύτερου γύρου της Σούπερ Λίγκα και διατήρησε την διαφορά ασφαλείας
των 8 βαθμών που έχει από τον δεύτερο στη βαθμολογία ΠΑΟΚ. Τα γκολ
για τους Πειραιώτες σημείωσαν ο Μήτρογλου (54΄), Τζιμπούρ (86΄ πέν.) και
Πάντελιτς (91΄). Πολύ καλός ο νεοαποκτηθείς Πίνο που αναδείχθηκε σε MVP της
αναμέτρησης. Υποτονικός ήταν ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία Ολυμπιακός στο
πρώτο ημίχρονο, καθώς δεν μπορούσε να απειλήσει τη Βέροια, αν εξαιρέσουμε
δύο ευκαιρίες που δημιούργησε: Στο 4΄ από σέντρα του Μανιάτη, ο Τζιμπούρ
έπιασε το σουτ πάνω στην κίνηση, αλλά ο Λόπεζ απέκρουσε και στο 26’, όταν
ο Γκρέκο με κάθετη πάσα βρήκε τον Αλγερινό, αλλά αυτός καθυστέρησε και
τελικά πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα της Βέροιας.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, ενώ στον αγώνα πέρασε
και ο νεοαποκτηθείς Πίνο που πρωταγωνίστησε μάλιστα σε μια φάση στο 47΄
όταν το σουτ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Τέσσερα
λεπτά αργότερα από προσπάθεια του Τζιμπούρ, ο Ορέστες σταμάτησε τη μπάλα
πάνω στη γραμμή, ενώ στο 52΄ ο Μασάντο με απ΄ευθείας εκτέλεση φάουλ
έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι.

Euroleague: Και η παράδοση συνεχίζεται !
Για μια ακόμα χρονιά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρασαν με
σχετική ευκολία στην φάση του TOP-16 της Euroleague!
Ο Πρωταθλητής Ευρώπης
τερμάτισε δεύτερος στον όμιλό
του, καθώς στην πρώτη φάση είχε
8 νίκες και 2 ήττες. Επικράτησε
εντός αλλά και εκτός έδρας της
Caja Laboral (85 – 81 και 72 – 89),
της Cedevita Zagreb (79 – 77 και
62 – 84) καθώς και της Armani
Μιλάνο του πρώην ερυθρόλευκου
Γιάννη Μπορούση (71 – 84
και 82 – 81). Οι παίκτες του
Γιώργου Μπαρτζώκας ηττήθηκαν
από την Anadolu Efes στην
Κωνσταντινούπολη (98 – 72), αλλά
πήραν τη ρεβάνς στο παιχνίδι που
έγινε στον Πειραιά (75 – 53). Η
μοναδική ομάδα που υποχρέωσε
τον Ολυμπιακό σε εντός έδρας ήττα ήταν η Zalgiris Kaunas (61
– 79), την οποία οι
Πειραιώτες κατάφεραν
να νικήσουν την
8η αγωνιστική στη
Λιθουανία (63 – 77).
Ο Παναθηναϊκός ήταν
και αυτός δεύτερος
στον δικό του όμιλο
και είχε 6 νίκες και
4 ήττες. Στην πρώτη αγωνιστική έχασε από την Real στη Μαδρίτη
(85-78). Έπειτα, επικράτησε της Mapooro Cantu (78 – 76) στο
ΟΑΚΑ, αλλά και της Olimpija στη Λιουμπλιάνα (67 – 85). Δύο
ήττες συνόδευσαν τον «εξάστερο» στην 4η και 5η αγωνιστική. Η
Fenerbahce Ulker νίκησε στην Κωνσταντινούπολη τους παίκτες
του «τριφυλλιού» (73 – 64) και η Ρωσική Khimki μέσα στο ΟΑΚΑ
(67 – 79). Στις
νίκες επέστρεψε η
ομάδα του Αργύρη
Πεδουλάκη, τις
επόμενες τέσσερις
αγωνιστικές. Μεγάλη
και σημαντική νίκη
πέτυχε εναντίον της
Real Μαδρίτης (79
– 68) στο κατάμεστο
ΟΑΚΑ. Επιβλήθηκε,
επίσης, της Mapooro
Cantu στην Ιταλία (69 – 71), της Olimpija Λιουμπλιάνας (80 – 72)
αλλά και της Fenerbahce Ulker (69 – 55) του μέχρι πρότινος παίκτη
του Παναθηναϊκού Mike Batiste, ο οποίος αποθεώθηκε από τους
φιλάθλους της πρώην ομάδας του. Το τέλος της κανονικής περιόδου
βρήκε τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του
αγώνα με την Khimki, η οποία νίκησε στη Μόσχα με 78-77.
Για τη φάση του TOP-16, αποφεύχθηκε η μάχη των «αιωνίων». Ο
Παναθηναϊκός κληρώθηκε στο Group E, και θα αντιμετωπίσει τις
Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, Unicaja Malaga, Alba Βερολίνου,
Real Μαδρίτη, Brose Baskets Bamberg και CSKA Μόσχας και ο
Ολυμπιακός κληρώθηκε στο Group F και θα αντιμετωπίσει τις Caja
Laboral, Besiktas Istanbul, Barcelona, Montepaschi Siena, Maccabi
Tel Aviv, Fenerbahce Ulker Istanbul και Khimki. Μέσω αυτών των
αγώνων θα αναδειχθούν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης
που θα πάνε στο FINAL-4 του Λονδίνου.
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
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ΧριστιανισμόςΔημοκρατία
-Σωστή κοινωνία
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ο Χριστιανισμός αδελφωμένος με την ιδέα της αρχαίας
Ελληνικής Δημοκρατίας, δημιούργησε τις καλύτερες
κοινωνίες. Ευνομούμενες κοινωνίες, στις οποίες επεκράτησε
η απαράμιλλη χριστιανική διδασκαλία. Ο σεβασμός στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Η ελευθερία και η ισοτιμία του
πολίτη. Η φροντίδα της πολιτείας για τον πολίτη, γνωστή
σαν κοινωνική πρόνοια. Η αισιοδοξία και η ενατένιση του
μέλλοντος με εμπιστοσύνη και ελπίδα.
Στις περισσότερες δυτικές δημοκρατικές χώρες και σήμερα
επικρατούν τα στοιχεία που αναφέραμε ανωτέρω. Δυστυχώς
όμως, κάπου τα πράγματα ξεθωριάζουν και εκτροχιάζονται.
Το χειρότερο και πιο πρόσφατο παράδειγμα, είναι το
μακελειό στο Connecticut των ΗΠΑ. Εάν το γεγονός αυτό
ήταν ένα και μοναδικό, δεν θα υπήρχε λόγος μεγάλης
ανησυχίας. Δυστυχώς, είναι το δέκατο τέτοιο μακελειό στις
ΗΠΑ και μόνο μέσα στο έτος 2012. Αυτό λέει πολλά και
πρέπει να δούμε γιατί φθάσαμε εδώ που φθάσαμε.
Τα πράγματα είναι φως, φανάρι. Δυστυχώς, οι χριστιανικές
χώρες σήμερα είναι εν πολλοίς χριστιανικές μόνο κατ’όνομα.
Εγκατέλειψαν τον Χριστό. Σταμάτησαν να διαφωτίζονται
από την πίστη στον Χριστό και την διδασκαλία Του. Τα
παραδείγματα πολλά. Αναφέρουμε μόνο δύο. Τις εκτρώσεις
και τον γάμο των ομοφυλοφίλων.
Εγκαταλείψαμε τον Χριστό και ζούμε στην ζούγκλα της
τρομοκρατίας. Στην ζούγκλα του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού
και ονδόντα αντί οδόντος». Στη ζούγκλα τύπου μακελειού
του Connecticut. Στην ζούγκλα της μαφίας.
Τι πρέπει να γίνει; Η απάντηση είναι επιστροφή. Επιστροφή
στον Χριστό. Επιστροφή στην σωστή Δημοκρατία.
Επιστροφή χωρίς καθυστέρηση.
Τι σημαίνει αυτή η επιστροφή; Σημαίνει πίστη στον
Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύνα.
Πίστη στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία, Αληθινό Θεό
και μόνο Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου. Πίστη δι’
έργων ενεργουμένη. Ειλικρινή μετάνοια. Εφαρμογή της
συγχώρησης εκατέρωθεν. Δηλαδή να ζητούμε συγγνώμη
και να δίδουμε άφεση αμαρτιών. Σωστή μεταχείριση του
πλησίον, όποιος κι αν είναι αυτός.
Οι δυνατοί της γης και οι κυβερνήτες να αφήσουν τα
κροκοδείλια κλάματα και ειλικρινά να επιστρέψουν στον
Χριστό. Να είναι όχι μόνο υπουργοί, δηλαδή υπηρέτες του
λαού, αλλά και το παράδειγμά τους. Μοντέλο προς μίμηση.
Αγαπημένοι μου χριστιανοί, στην πρώτη του έτους
2013 καλώ όλους σας και τον εαυτό μου, με ταπείνωση,
ειλικρίνεια και μετάνοια, να επιστρέψουμε στον Χριστό.
Οταν εγκαταλείπουμε τον Χριστό, δεν βλάπτεται Εκείνος,
εμείς βλαπτόμεθα. Εκείνος δεν έχει καμμία ανάγκη, εμείς
έχουμε τις ανάγκες. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στον Χριστό,
για να μη ζούμε στη ζούγκλα της τρομοκρατίας, του
««οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος», του
μακελειού τύπου Connecticut. Να επιστρέψουμε ειλικρινά
στον Χριστό για να μην ιδούμε και να μην ζήσουμε τα
χειρότερα. Καθημερινα προσεύχομαι για όλους σας.
Προσεύχεσθε κι εσείς για μένα. Ολόψυχα σας εύχομαι ο
καινούργιος χρόνος να είναι ευτυχής, με υγεία, πρόοδο και
προκοπή, ευλογημένος από τον Θεό. Με επιστροφή όλων
μας στον Χριστό.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ανέκδοτα
Πόσο λίγο με ξέρεις...
Ένας άντρας και μια γυναίκα
γνωρίζονται πάνω από ένα τραπέζι
ρουλέτας στο Λας Βέγκας.
Ερωτεύονται παράφορα, και
μετά από ένα βράδυ γεμάτο σεξ
και αλκοόλ, οδηγούνται σε ένα
διανυκτερεύον παρεκκλήσι και
παντρεύονται.
Την επόμενη μέρα, αφού χαρούν
τον έρωτα τους, αποφασίζουν
να κάνουν ένα διάλειμμα και να
ξεκουραστούν στην πισίνα του
roof garden. Πράγματι, φτάνουν
εκεί και ξαπλώνουν νωχελικά σε
δύο ξαπλώστρες. Κάποια στιγμή, ο
άντρας σηκώνεται και λέει:
- Αγάπη μου, με συγχωρείς, πάω
λίγο να ξεμουδιάσω.
Ο τύπος ανεβαίνει στον χαμηλό
βατήρα για τις βουτιές.
Πλησιάζει στην άκρη, κάνει ένα
άλμα, περιστρέφεται μιάμιση
φορά γύρω από τον εαυτό του
και καταλήγει στο νερό εντελώς
κάθετα, χωρίς να πεταχτεί σχεδόν
ούτε σταγόνα. Οι παρευρισκόμενοι
το σχολιάζουν χαμογελαστά,
εκείνος βγαίνει από το νερό και
ανεβαίνει στον βατήρα των 3
μέτρων. Πηδάει, κάνει δύο τούμπες,
μια περιστροφή γύρω από τον
άξονα του και καταλήγει στο νερό
όπως και πριν, άψογα.
Οι υπόλοιποι έχουν πλέον
εντυπωσιαστεί, ο τύπος ξαναβγαίνει
και σκαρφαλώνει στον ψηλότερο
βατήρα, των 10 μέτρων. Καθώς
το πλήθος μουρμουρίζει με δέος,
ο τύπος πλησιάζει στην άκρη
με την πλάτη προς την πισίνα,
πηδάει, κάνει τρεις τούμπες και δύο
περιστροφές πριν καταλήξει στο
νερό, με μόνο έναν μικρό πίδακα να
αποκαλύπτει πως κάποιος βούτηξε.
Καθώς ο κόσμος τον
καταχειροκροτεί εκστασιασμένο,
ο τύπος επιστρέφει χαλαρά στην
ξαπλώστρα του, σκουπίζεται και
ξαπλώνει. Η νέα του σύζυγος του
λέει:
- Ξέρεις αγάπη μου, με
εντυπωσίασες.
- Είναι πολλά που δεν ξέρεις για
μένα, της απαντά εκείνος.
- Δηλαδή; τον ρωτά.
- Χρυσός ολυμπιονίκης
καταδύσεων στο Σίδνεϊ, της λέει με
το χαμόγελο του επιτυχημένου.
- Μπράβο αγάπη μου. Αλλά κι εγώ
πιάστηκα λίγο, λέω να ξεμουδιάσω
του λέει εκείνη και σηκώνεται.
Πλησιάζει την άκρη της πισίνας,
δοκιμάζει με το πόδι της διστακτικά
τη θερμοκρασία του νερού,
κατεβαίνει προσεκτικά από τη
σκάλα στο νερό και... αρχίζει να
κολυμπάει γρήγορα την πισίνα
πάνω-κάτω, πάνω-κάτω! Αυτό
συνεχίζεται για πέντε, δέκα, είκοσι,
τριάντα λεπτά, με την τύπισσα να
μην κόβει καθόλου ρυθμό αλλά
να συνεχίζει ακούραστη. Περίπου
μια ώρα μετά, και ενώ όλοι οι
παρευρισκόμενοι έχουν χαζέψει,
η τύπισσα που δεν έχει ούτε καν
επιβραδύνει, ξαφνικά πλησιάζει τη
σκάλα και βγαίνει, χωρίς να έχει
καν λαχανιάσει.
Μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο,
σκουπίζεται και ξαπλώνει δίπλα
στον καλό της, ο οποίος την κοιτά
απορημένος.
- Και εσύ με εντυπωσίασες, αγάπη
μου, της λέει.
- Είναι πολλά που κι εσύ δεν ξέρεις
για μένα, του απαντά ήρεμα αυτή.
- Δηλαδή; τη ρωτά. Και εκείνη,
ατάραχη:
- Ιερόδουλος στη
Βενετία........!!!!!!!!

Lifting!
Μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει
λίφτινγκ στο πρόσωπό της ως δώρο
για τα γενέθλιά της.
Ξοδεύει 5.000 ευρώ και αισθάνεται
ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το
αποτέλεσμα.
Στο δρόμο για το σπίτι, σταματάει
σε ένα περίπτερο για να αγοράσει
μια εφημερίδα. Προτού φύγει
ρωτάει τον περιπτερά:
- Πόσο χρονών με κάνετε;
- 32, της απαντάει.

- Κι όμως, είμαι 47! λέει με
ικανοποίηση.
Λίγο αργότερα, πάει στα McDonald’s και κάνει την ίδια ερώτηση
στην κοπέλα στο ταμείο.
Εκείνη απαντάει:
- Γύρω στα 29 σας κάνω.
Και η γυναίκα:
- Όχι, είμαι 47!
Τώρα πλέον πετάει στα σύννεφα.
Σταματάει σε ένα φαρμακείο
και αφού φτάνει στο ταμείο
και αγοράζει μέντες, ρωτάει το
φαρμακοποιό την ίδια φλέγουσα
ερώτηση.
Εκείνος απαντά:
- Εχμ, 30;
Για μια ακόμα φορά, λέει περήφανα:
- Είμαι 47, αλλά σας ευχαριστώ.
Στη στάση του λεωφορείου, ρωτάει
έναν ηλικιωμένο κύριο την ίδια
ερώτηση.
Εκείνος της απαντά:
- Κυρία μου, είμαι 78 ετών και η
όρασή μου δεν είναι όπως παλιά.
Όσο ήμουν νέος ωστόσο, είχα ένα
σίγουρο τρόπο για να διαπιστώνω
την ηλικία μιας κυρίας. Θα ακουστεί
σαν ασέβεια, αλλά απαιτεί την
τοποθέτηση των χεριών μου στο
εσωτερικό του σουτιέν σας. Τότε
θα είμαι σε θέση να πω την ακριβή
ηλικία σας.
Η κυρία το σκέφτεται όμως η
περιέργεια την έχει κυριεύσει, οπότε
λέει:
- Εντάξει, θα σας αφήσω.
Τότε ο παππούς βάζει και τα δύο
του χέρια κάτω από την μπλούζα
της κυρίας και μέσα από το σουτιέν,
ψηλαφίζει μεθοδικά και προσεκτικά
το στήθος της για αρκετή ώρα.
Μετά από 3 λεπτά, εκείνη του λέει:
- Εντάξει φτάνει..., πόσο ετών είμαι;
Κάνει ένα τελευταίο ζούπηγμα
αυτός, βγάζει τα χέρια του και της
λέει:
- Κυρία μου, είστε 47 ετών.
Όλο έκπληξη τον ρωτάει:
- Απίστευτο! Πώς το καταλάβατε;
- Ήμουν από πίσω σας στα McDonald’s.

Μονωτική
-Μωρό μου , πήρα δυο ταινίες για
να δούμε το βράδυ...
-Mια για σένα και μια για μένα..
-Αλήθεια με σκέφτηκες αγάπη
μου??
-Ε, φυσικά..
-Τι ταινία μου πήρες??
-Μονωτική....

Χριστουγενιάτικο δώρο

χαρούμενη μέρα της ζωής της ! “
, απαντάει η μητέρα της,όσο πιο
απλά μπορούσε.
Το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη,
λέει :
- “ Τότε ο γαμπρός γιατί φοράει
μαύρα; “

Tι θα κάνεις τις γιορτές
Μια γυναίκα επισκέπτεται τον
άνδρα της στην φυλακή:
-Αν δεν σε πειράζει, μωρό μου, λέω
να ξεσκάσω λίγο τώρα στις γιορτές!
Τα Χριστούγεννα θα πάω σε ένα
πάρτι που κάνει ένας παλιός φίλος,
δηλαδή, τι πάρτι, οι δυο μας θα
είμαστε μόνο...
και την Πρωτοχρονιά θα πάμε μαζί
εκδρομή στο εξοχικό του.
Εσύ αγάπη μου, τι σχεδιάζεις να
κάνεις τις γιορτές;
-Απόδραση και φόνο.

Oι παντρεμένοι πάνε για
ψάρεμα
4 παντρεμένοι άντρες πήγαν για
ψάρεμα.
Μετά από λίγο άρχισαν να
συζητούν μεταξύ τους...
1ος - Δεν θα πιστέψετε τι έπρεπε να
κάνω για να μπορέσω να έρθω για
ψάρεμα αυτό το σαββατοκύριακο!
Υποσχέθηκα στην γυναίκα μου ότι
θα βάψω όλο το σπίτι μέχρι το
επόμενο σ/κ…
2ος - Αυτό δεν είναι τίποτα! Εγώ
έπρεπε να της υποσχεθώ ότι θα
χτίσω μια καινούρια πέργκολα για
την πισίνα..
3ος - Καλά, με δουλεύετε; Εγώ
της υποσχέθηκα οτι θα κάνω
πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα,
συμπεριλαμβανομένων και των
ηλεκτρικών συσκευών..
2ος - Εσύ μεγάλε γιατί δεν μιλάς;
Δεν νομίζεις πως πιστέψαμε ότι δεν
της υποσχέθηκες τίποτα εσύ;;;

Χριστούγεννα αγόρασα στην πεθερά
μου για δώρο έναν τάφο σε ένα
ωραίο νεκροταφείο. Τον επόμενο
χρόνο δεν της αγόρασα δώρο. Όταν
με ρώτησε γιατί, της είπα: -Ε, μα
δεν χρησιμοποίησες ακόμα το δώρο
που σου έκανα πέρσι

4ος - Εγώ παιδιά, έβαλα το
ξυπνητήρι σήμερα το πρωί να
χτυπήσει στις 5:30, κι όταν άρχισε
να βαράει, γυρίζω στην γυναίκα
μου και της λέω:
- “Ψάρεμα ή Sex;” και αυτή μου
απαντάει...:
- “Πάρε ένα πουλόβερ μαζί σου…”

500 ευρώ

Η Μεξικανή Υπηρέτρια

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς
μπαίνουν μαζί, από τον 5ο όροφο
του Χίλτον, ο Άγιος Βασίλης,
ένας έντιμος πολιτικός και ένας
γενναιόδωρος δικηγόρος.
Πατάνε το κουμπί του ασανσέρ για
το ισόγειο, και βλέπουν ταυτόχρονα
στο πάτωμα ένα χαρτονόμισμα των
500 ευρώ.
Ποιος από τους τρεις το σήκωσε και
το πήγε στη ρεσεψιόν;
Ο Άγιος Βασίλης, φυσικά. Οι άλλοι
δύο δεν υπάρχουν, παρά μόνο στη
φαντασία μας!

Η Μεξικανή υπηρέτρια ζήτησε
αύξηση αποδοχών.
Η Κυρία ήταν πολύ αναστατωμένη
γι’ αυτό και αποφάσισε να της
μιλήσει για την αύξηση.
Τη ρώτησε λοιπόν: “Μαρία, γιατί
θέλεις αύξηση μισθού;”
Μαρία: “Λοιπόν, σενιόρα,
υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους
οποίους θέλω την αύξηση. Το
πρώτο είναι ότι σιδερώνω καλύτερα
από σας”
Κυρία: “Ποιος σου είπε ότι
σιδερώνεις καλύτερα από μένα;”
Μαρία: “Ο σύζυγός σας το είπε”
Κυρία: “Α. ναι;”
Μαρία: “Ο δεύτερος λόγος Κυρία
είναι ότι είμαι καλύτερη μαγείρισσα
από σας”
Κυρία: “Ανοησίες, ποιος είπε πως
είσαι καλύτερη μαγείρισσα από
μένα;”
Μαρία: “Ο σύζυγός σας το είπε”
Η Κυρία, όλο και περισσότερο
ταραγμένη: “Α, το είπε;”
Μαρία: “Ο τρίτος λόγος είναι ότι
είμαι καλύτερη...... στο σεξ από
σας”
Η Κυρία, πραγματικά βράζει τώρα
και τα δόντια της τρίζουμε.
Κυρία: “Ο σύζυγός μου σου το είπε
και αυτό;”
Μαρία: “Όχι σενιόρα ... ο
κηπουρός”.
Κυρία: “Λοιπόν, πόσα θέλεις;”

Eίχαμε πόλεμο;
Ήταν δύο γειτόνισσες και λέει η μία
στην άλλη:
- Ήσουν άρρωστη;
- Όχι, γιατί ρωτάς;
- Ε να, είδα το γιατρό να
μπαινοβγαίνει σπίτι σου.
- Γιατί, σε σένα όταν μπαινόβγαινε
ο στρατηγός, είχαμε πόλεμο;

O γαμπρός γιατί φοράει
μαύρα;
Ένα κοριτσάκι, παρακολουθώντας
για πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει
στην μητέρα του :
- “ Γιατί η νύφη φοράει λευκά ; “
- “ Γιατί το λευκό είναι το χρώμα
της χαράς και σήμερα είναι η πιο
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Breakfast With Santa - A
Successful Paidiko Syllogo
Event
On Saturday, December 15,
2012, the main hall of the Hellenic Community of Vancouver
was transformed into a winter
wonderland to welcome a very
special guest - Santa Claus! Approximately 70 children and 100
adults attended “Breakfast with
Santa” hosted by the Paidiko Syllogo (Hellenic Children’s Association) to enjoy a buffet breakfast,
have their photos taken with Santa Claus, make crafts, decorate
cookies, and have some holiday
fun with friends and family.
Santa Claus brought with him
some North Pole cheer as he
made the rounds to greet all the
boys and girls, sing Christmas
carols and ask the children what
they wanted for Christmas. The
event was organized entirely by
volunteers with all ticket and
raffle proceeds going towards the
revival of the Paidiko Syllogo, an
important program for children
under age 12 within the Hellenic
Community.
Local businesses and community
members shared in the Christmas
spirit by generously donating toys
and gift certificates to the raffle
draw. Thank you to Toy Box,
Kidsbooks, Helen’s Grill and
Frank & Sons.
A special thank you and acknowledgement goes to the main event
organizers: Matena Kravariotis,
Matina Michoulas, photographer Taso Papaspyros, Katerina
Doumakis, Dessie Papageorgiou,
Georgia Tsoromocos,Effie Kerasiotis, Theodora Association,
Hellenic Community of Vancouver staff and board members, and
the dozens of volunteers who
assisted with decorating, selling
tickets, and organizing the event
details.

ceeds donated to Paidiko Syllogo.
This was a very special community event and feedback has been
extremely positive. The intention is
to host future events and activities
for the children throughout the year.
If you are interested in participating,
volunteering or bringing your child
to Padiko Syllogo, please email pai-

dikosyllogo@gmail.com for more
information. Your contact information will be used to notify you of
upcoming events.
Written By Paidiko Syllogo (Hellenic Children’s Association)

Χειροπέδες σε 7 Αλβανούς γιατί κατέβασαν
και πάτησαν την Ελληνική σημαία

Also, thank you to Fran
Kerasiotis for providing beautiful
wreaths to sell with all the pro-

Όπως κάθε χρόνο ετσι και φέτος σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ελευθέριος και Ελευθερία Κομνηνος

Τρία παιδιά από την Αλβανία κατέβασαν δύο ελληνικές σημαίες,
τις έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τις πατούν κάνοντας άσχημες
χειρονομίες, ενώ ο ένας από αυτούς κατέγραφε το κατόρθωμα με
κινητό. Όλα έγιναν στα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής. Οι τρεις
ανήλικοι έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας που τους κατηγορεί για
προσβολή συμβόλων του Ελληνικού Κράτους. Μαζί με τους νεαρούς
όμως βρέθηκαν στο κρατητήριο άλλα τέσσερα άτομα, οι κηδεμόνες
τους με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

Mexico
Los Cabos

Vancouver Departure
Melia Cabo Real 4 star
January 5 and 12 departures
One Week all inclusive holiday
CAD 759 plus 350 in taxes

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

Mexico
Cancun

Vancouver Departure
Villa del Palmar 4 star
January 7 and 14 departures
One week all inclusive holiday
CAD 1029 plus 339 in taxes

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Mexico

Puerto Vallarta

Vancouver Departure
Holiday Inn Resort 4 star
January 5 departure
One week all inclusive holiday
CAD 979 plus 348 in taxes

Dominican Republic
Punta Cana

Vancouver Departure
Barcelo Punta Cana Prestige class 4 ½ star
December 19 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1459 plus 386 in taxes

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Cruise the Caribbean with Nick and Maria Panos of the Omega Carlson Wagonlit Travel

A 15 Day Caribbean adventure on board MSC’s Luxurious
Poesia.
Leave Vancouver on United Airlines via Chicago to Fort Lauderdale on 15 February 2013
Where you will overnight and then begin a relaxing 2 week cruise
to the eastern and western Portions of the Caribbean.
This package includes:

2 weeks cruise on board the MSC Poesia in a superior Balcony room.
1 Night stay at the Hilton Fort Lauderdale Marina Hotel.
Transfers from the airport to the hotel, hotel to the port and the port to the
airport. Air fare from Vancouver on United round trip
Price per person CAD 1890.00 plus approximately 480.00 in taxes and port
charges.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
Εκδόσεις: ΚΑΛΕΝΤΗΣ
Σε ένα χωριό του Ζαλόγγου, που στην κορφή του οι Σουλιώτισσες
ετοιμάζονται να ορμήσουν
στον ουρανό χορεύοντας, ζει η
Φιλάνθη με συντροφιά το γάτο
της τον Κέρβο, τα έμψυχα
και τα άψυχα του τόπου της.
Η ξαφνική επίσκεψη της
εγγονής της φέρνει χαρά στον
κόσμο της, γρήγορα όμως
θα καταλάβει ότι η θλίψη
θαμπώνει το πρόσωπο της
αγαπημένης της Ανθής… Και
τότε θα ψάξει να βρει και θα
της διηγηθεί το παραμύθι με
τις ξεχασμένες λέξεις, εκείνο
που όλοι οι άνθρωποι ξέρουν,
μα στη βουή της ζωής το
λησμονούν. Γιατί η Φιλάνθη και η Ανθή ξέρουν πως όποιος κρατάει
τα παραμύθια στην καρδιά του δε λογαριάζει το κακό κι όλα τα
ελπίζει.
Μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους, τυλιγμένη με την αύρα του
παραμυθιού. Μια αφήγηση που εγείρει όλες τις αισθήσεις και μας
επανασυνδέει με τον εαυτό μας, τις ρίζες μας, την αλήθεια.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΜ ΠΟΥ ΕΙΔΑ!
Οι ανακαλύψεις του Έγκμοντ Κλαβιέ
Συγγραφέας και Εικονογράφος: Κατερίνα Κρις
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ
Έχεις σκεφτεί ποτέ μια… φανταστική ιδέα; Ε τότε είναι σίγουρο
πως όταν τη σκέφτηκες έκανες «…χμ!». Άρα σίγουρα ξέρεις πώς
είναι να κάνεις «…χμ!»
Αλλά με τίποτα δεν μπορεί να
ξέρεις πως είναι να βλέπεις Χμ!
Θα χρειαστεί να διαβάσεις πολύ
προσεκτικά αυτή την… χμαπίθανη
ιστορία ώστε να πάρεις μια ιδέα
για το πώς βλέπεις ένα Χμ πάνω
στο τετραδιάκι σου και να έχεις τη
σιγουριά πως δεν ήταν ιδέα σου.
Ένα βιβλίο αστείο και διαφορετικό,
που μιλάει για την έμπνευση, για
τη γραφή, για την ανάγνωση. Όταν
το διαβάσεις θα κοιτάς το μολύβι
σου με διαφορετικά μάτια και
είναι σίγουρο πως θα σε κοιτάει κι
εκείνο!

Η Τροχαία στο κυνήγι των χρεών
Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012
Μπλόκα στους δρόμους για όσους δεν πληρώνουν Στο κυνήγι των
οφειλετών του Δημοσίου επιστρατεύτηκε η Ελληνική Αστυνομία,
η οποία με μπλόκα στους δρόμους αναζητά πλέον όσους έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έπειτα από απόφαση των υπουργείων
Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, περιπολικά και μοτοσικλέτες της
Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας, εφοδιασμένα με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο Taxis, στήνουν μπλόκα
σε οδηγούς και διενεργούν ελέγχους όχι σχετικούς με το δίπλωμα
αλλά τσεκάροντας τα χρέη τους. Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα,
κάθε οδηγός που ελέγχεται οφείλει να επιδείξει την αστυνομική του
ταυτότητα. Ο αριθμός της μπαίνει στο τερματικό και στην οθόνη

Τα ξύλα που καίνε στην Αθήνα είναι επικίνδυνα
για την υγεία και στέλνουν στα ύψη τη ρύπανση
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Το παρήγορο είναι ότι δεν είναι
τοξικά, όταν πρόκειται για καθαρό
και στεγνό ξύλο. Η αιθαλομίχλη είναι
ένα είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης
που προκαλείται απο μείγμα καπνού
και ομίχλης στον αέρα.Το μείγμα
αυτό περιέχει επιβλαβή αέρα και
σωματίδια τα οποία αν μείνουν όμως
για πολύ καιρό πάνω από μια περιοχή
προκαλούν σοβαρά προβλήματα στον
ανθρώπινο οργανισμό.
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει τις
τελευταίες ώρες, μία φωτογραφία που ανέβηκε στο Facebook και δείχνει την πανοραμική θέα της Αθήνας, με
τον καπνό που έχει δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα από τα… τζάκια.
Η φωτογραφία, που αναπαράγεται σε όλο και περισσότερα προφίλ στο Facebook, αναρτήθηκε από τον χρήστη
Γιάννη Λάριο (Υianni Larios).
Η εν λόγω φωτογραφία αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το πρόβλημα που υπάρχει πλέον στις γειτονιές
της Αθήνας από την παρατεταμένη χρήση των τζακιών.
Μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η Αθήνα της ντροπής. Σημερινή φωτογραφία, πριν λίγο. Η χωρίς κανένα
σχεδιασμό, μανδαρινικής εμπνεύσεως παράλογη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φέρνει το 1/4 σε φορολογικά
έσοδα και κάνει την Αθήνα θάλαμο αιθάλης. Ένα πείραμα ηλιθίων, σε βάρος της υγείας όλων μας».
«Σε όλη της Ελλάδα αλλά κυρίως στην Αττική, όπου ο πληθυσμός είναι αρκετά μεγάλος, από το κάψιμο της
ξυλόσομπας μολύνεται τραγικά ο αέρας. Είναι τόσο μεγάλος ο βαθμός μόλυνσης όπου ξεπερνά κατά πολύ
αυτή των καυσαερίων που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα», επισημαίνει ο πρώην πρόεδρος του Δημόκριτου Νίκος
Κατσαρός.
«Το ξύλο περιέχει διάφορες ουσίες, όπως είναι το διοξείδιο του θείου ή βαρέα μέταλλα, που πηγαίνουν
στην ατμόσφαιρα και τα μικροσωματίδια με την ιδιότητα να προσροφούν επάνω τους όλες αυτές
τις ουσίες, έχουν αποτέλεσμα να εισπνέονται από τους κατοίκους με πολύ κακές συνέπειες, έως και
καρκινογενέσεις»υπογραμμίζει.
Δύο νέες επιστημονικές έρευνες, μία ισπανική σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα βενζινάδικα στο άμεσο
περιβάλλον τους και μια δανική σχετικά με τη ρύπανση των κλειστών χώρων όπου λειτουργούν τζάκια και
ξυλόσομπες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πιθανές συνέπειες για την
υγεία των ανθρώπων.
Η πρώτη μελέτη, από ερευνητές του πανεπιστημίου της Μούρθια, με επικεφαλής την Μάρτα Ντοβάλ, που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό για θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος «Journal of Environment Management»,
εξέτασε τις πιθανές συνέπειες για την υγεία, όταν τα βενζινάδικα βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από 100
μέτρα από τις γύρω κατοικίες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, «μερικές αερομεταφερόμενες οργανικές ουσίες, όπως το βενζόλιο, που αυξάνει
τον κίνδυνο για καρκίνο, έχουν καταγραφεί σε βενζινάδικα, σε επίπεδα πάνω από τα μέσα επίπεδα στις
αστικές περιοχές, όπου η οδική κυκλοφορία είναι η κύρια πηγή εκπομπών (σ.σ. τέτοιων ουσιών)». Ο αέρας
στα βενζινάδικα και στο γύρω χώρο επιβαρύνεται κυρίως από την εξάτμιση των καυσίμων την ώρα που
ανεφοδιάζονται τα οχήματα των πελατών ή που ανανεώνονται τα αποθέματα καυσίμων του βενζινάδικου από τα
βυτιοφόρα.
Σε μια άλλη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό χημικής έρευνας για τοξικές ουσίες «Chemical Research
in Toxicology» της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, Δανοί ερευνητές του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του
πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης υπό τον Στέφεν Λοφτ μελέτησαν τις επιπτώσεις από τα τζάκια και τις σόμπες
που καίνε ξύλα, υψώνοντας «κόκκινη σημαία» για τις πιθανές συνέπειες του καπνού στην υγεία.
Οι επιστήμονες βρήκαν ότι τα αόρατα σωματίδια που εισπνέονται στους πνεύμονες, μπορεί να προξενήσουν
ποικίλες βλάβες στην υγεία. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα σωματίδια που αιωρούνταν σε δωμάτια ενός χωριού
της Δανίας εξαιτίας της καύσης ξύλων και συμπέραναν ότι είναι αρκετά μικρά για να εισχωρούν στα πιο βαθιά
σημεία των πνευμόνων.
Αυτά τα σωματίδια περιέχουν μεγαλύτερα επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, οι οποίοι
περιλαμβάνουν πιθανές καρκινογόνες ουσίες.
Έκτακτη προειδοποίηση από το Υπουργείο: Μην ανάβετε τζάκια
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνεται επικίνδυνα
Συστάσεις στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή στην ποιότητα των ξύλων που καίνε στα τζάκια και να
περιορίσουν τη χρήση βιομάζας, εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, με αφορμή την κλιμάκωση του
φαινομένου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. «Κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα το δίκτυο σταθμών
παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέγραψε, κυρίως στην Αθήνα και σε δύο χρονικές περιόδους,
ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων» αναφέρει η ανακοίνωση.
Το φαινόμενο αυτό ευνοήθηκε, αφενός μεν από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ασθενείς
άνεμοι και θερμοκρασιακή αναστροφή, και αφετέρου από την έντονη χρήση εστιών καύσης που χρησιμοποιούν
ως καύσιμη ύλη βιομάζα.
Η ενδεχόμενη καύση συνθετικών προϊόντων ξυλείας (όπως μελαμίνες, νοβοπάν, κόντρα πλακέ), ξύλων
βαμμένων ή εμποτισμένων με χημικές ουσίες, καθώς και πλαστικών ή ελαστικών υλικών, επιβαρύνει τόσο
την υγεία του χρήστη των εστιών καύσης από ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, όσο και το εξωτερικό
περιβάλλον.
Το υπουργείο δηλώνει ότι παρακολουθεί, μέσω του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνεχή βάση, και ότι βρίσκεται σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Μια φορά ο καπνός από τα τζάκια σκότωσε 4.000 ανθρώπους
Τον Δεκέμβριο του 1952, λοιπόν, ο καπνός από τα τζάκια κάλυψε για πέντε ολόκληρες ημέρες το Λονδίνο, με
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 4.000 πολίτες. Σε εκείνες τις πέντε ημέρες, κατά τις οποίες η
ορατότητα ήταν αδύνατη ακόμα και για τους πεζούς που κρατούσαν φανάρια, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν και
αμέτρητοι άλλοι υπέφεραν από αναπνευστικά προβλήματα. Η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας είχε πνιγεί
και άλλες φορές στην αιθαλομίχλη, αλλά τα όσα εκτυλίχθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς ήταν
μάλλον άνευ προηγουμένου.
Λόγω του κρύου και των έντονων χιονοπτώσεων, οι Λονδρέζοι έκαιγαν μεγάλες ποσότητες ξύλων στα τζάκια,
με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες καπνού να εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό
δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς ο καπνός θα διασκορπιζόταν στην
ατμόσφαιρα. Ωστόσο, για κακή τους τύχη εκείνες τις ημέρες σχηματίστηκε ένας αντικυκλώνας, με συνέπεια να
δημιουργηθεί μία θανάσιμη παγίδα.

εμφανίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αν έχει ή όχι ανεξόφλητα χρέη.
Όποιος λοιπόν ελεγχθεί ότι έχει βεβαιωμένη παράβαση μεταφέρεται
στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ενώ μετά ακολουθείται κανονικά
η αυτόφωρη διαδικασία, οδηγείται δηλαδή στον εισαγγελέα και
αυτός στη συνέχεια αποφασίζει τι θα γίνει. Μάλιστα αν η σύλληψη
γίνει Σαββατοκύριακο ή αργία, τότε ο φοροφυγάς θα παραμείνει στα
κρατητήρια ως την επόμενη εργάσιμη. Οι πληροφορίες λένε ότι τα
πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και μέχρι στιγμής ένας
μεγάλος αριθμός οδηγών που ήταν ασυνεπείς από οικονομικές τους
υποχρεώσεις έχουν εντοπιστεί, έχουν συλληφθεί κι έχουν οδηγηθεί
στα δικαστήρια.

Ο αντικυκλώνας έσπρωχνε τον αέρα προς τα κάτω θερμαίνοντάς τον. Όταν ο αέρας στο έδαφος είναι
θερμότερος από εκείνον που βρίσκεται ψηλότερα, δημιουργείται η λεγόμενη αναστροφή, με αποτέλεσμα να
παγιδεύεται ο ζεστός καπνός που έβγαινε από τις καμινάδες.
Εκτός από τον καπνό στα σπίτια, το φαινόμενο της αναστροφής είχε ως συνέπεια να παγιδευτούν διάφορα
μικροσωματίδια και άλλοι ρύποι από βιομηχανίες που οι άνεμοι είχαν μεταφέρει στην περιοχή.
Σε συνδυασμό με άλλες μετεωρολογικές παραμέτρους, όπως η ηλιοφάνεια και οι υγροί άνεμοι, δημιουργήθηκε
ένα στρώμα αιθαλομίχλης ύψους 100-200 μέτρων, ενώ απελευθερώθηκαν τόνοι σωματιδίων διοξειδίου του
άνθρακα, υδροχλωρικού οξέος και φθοριούχων συστατικών. Μάλιστα, εκτιμάται ότι 370 τόνοι διοξειδίου του
θείου μετατράπηκαν σε 800 τόνους θειικού οξέος.
Το γεγονός ότι εξαιτίας του φαινομένου βρήκαν τον θάνατο 4.000 άτομα οδήγησε τη βρετανική κυβέρνηση
στην απαγόρευση λειτουργίας τζακιών μέσα στην πόλη. Θεσπίστηκαν μία σειρά από νόμοι με κυριότερο τη
«Νομοθετική Πράξη περί Καθαρού Αέρα». Η σχετική νομοθεσία απαγόρευε στους κατοίκους αστικών περιοχών
να καίνε ξύλα στα τζάκια των σπιτιών τους.
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«Πάρε την ηρωίνη, έλα στο ραντεβού
να μου δώσεις τα ναρκωτικά»
Διαταγές αλβανών εμπόρων
ναρκωτικών σε αξιωματικούς της
ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Θα μιλήσουμε μετά για το θέμα, εντάξει;

Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ. (TO BHMA)

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Ε , εγώ για την ζάντα λέω ρε …

«Πάρε την ηρωίνη εσύ. Πού είναι ο εισαγγελέας; Από πού λέει ότι πήρε τα ναρκωτικά;
Από τον Γιάννη από την Αλβανία; Εσύ πάρε γρήγορα τα ναρκωτικά να μην τα δει η
γυναίκα του και τα πετάξει στην τουαλέτα. Κατάλαβες; Μπαμ μπουμ κρυφά. Και θα
μιλήσουμε μετά για το θέμα».

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Αύριο

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση μεταξύ των αλβανών διακινητών για την συμφωνία
που έχουν να πάρουν μισό κιλό από την κατασχεθείσα ποσότητα ηρωίνης. Ετσι λοιπόν
λίγο αργότερα ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ τηλεφωνεί στον διακινητή της ηρωίνης και
συνεργό του . Εκεί χαρακτηρίζουν ως «ζάντα» την ναρκωτική ουσία που κατέσχεσε
από την Παιανία και συνεννοούνται πως θα τους την παραδώσει…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ε, τώρα βγαίνω έξω από την Αθήνα. Θα κάνω κανένα τρίωρο
τετράωρο να φτάσω…

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : Όχι ρε . Θα το κάνουμε σήμερα μπαμ, μπαμ . Εμείς θα έλθουμε σε
τρεις τέσσερις ώρες..
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ : Που θα είστε εσείς;
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Εκεί σ’ εσένα.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ : Πού θα βρεθούμε; Πάνω στην Εγνατία, εκεί που είμαστε το πρωί;
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Ναι εκεί, Εγώ είμαι Κατερίνη…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ε, είναι εντάξει η ζάντα; Μισή έτσι;
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Ναι, ναι. Μα ίδιο είναι…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ακριβώς μισή, ε;

Απόσπασμα από τις εντολές που έδινε προς αξιωματικό της Δίωξης Ναρκωτικών
Βόλου , όχι κάποιος προϊστάμενός του αλλά ένας αλβανός έμπορος ναρκωτικών που
κατευθύνει τις έρευνές του…
Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ ακολουθεί πειθήνια τις υποδείξεις του Αλβανού
ναρκωεμπόρου, ο οποίος είναι δίπλα από το σημείο της αστυνομικής επιχείρησης και
φροντίζει ώστε να πάρει το μερτικό του.
«Το Βήμα» αποκαλύπτει σειρά διαλόγων από την δικογραφία -με βάση τις σχετικές
αναλύσεις διαλόγων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία- για την μαφία των 35
εμπόρων ναρκωτικών και αστυνομικών, που αποκαλύφθηκε πριν από πέντε ημέρες
στη Θεσσαλονίκη.
Ισως ο πιο αποκαλυπτικός διάλογος είναι αυτός που είχε πραγματοποιηθεί στις
14 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ του Διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών
Βόλου και του αλβανού εμπόρου ναρκωτικών που ήταν πληροφοριοδότης αλλά
και καθοδηγητής του. Ο ήδη κατηγορούμενος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ είχε μόλις
συλλάβει στην Παιανία Αττικής -στην οδό Νίκου Χούντα- έναν αλβανό έμπορο
ναρκωτικών στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκαν οκτώ νάιλον συσκευασίες με
ηρωίνη βάρους, περίπου 2,5 κιλών. Κοντά σ’ εκείνο το σημείο φαίνεται ότι είναι και ο
αλβανός έμπορος ναρκωτικών -ύστερα από ραντεβού που έδωσαν με τον αστυνομικό
στην έξοδο 18 της Αττικής Οδού- και ακολουθεί ο εξής διάλογος μεταξύ του
διακινητή και του αστυνομικού. Είναι εντυπωσιακό το επιτακτικό ύφος του εμπόρου
ναρκωτικών και η υπακοή του αστυνομικού…
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : Τώρα πάρε το εσύ (σ.σ τα ναρκωτικά) να μην δει η γυναίκα του και
να μην γίνει και τα πετάξει σε καμιά τουαλέτα. Μπαμ , μπαμ κρυφά. Μπαμ μπουμ,
σπίτι γρήγορα…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ : Ναι, ναι…
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : Η άλλη η χοντρή που βγήκε τώρα μέσα, μόλις τον είδε έκλαψε και
μπήκε μέσα γρήγορα, μήπως…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Εντάξει, εντάξει…
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Δεν μου λες; Δεν πιστεύω να πάει κι η γυναίκα μαζί στον ανακριτή;
Η γυναίκα με το κοριτσάκι δεν θα πάνε καθόλου, έτσι; Φεύγουν εκείνη την ώρα, δεν
πάνε καν ανακριτή λέω…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ναι, ρε. Ναι φεύγουν!
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : Και τι βρήκες;
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Τώρα μόλις τελείωσα. Αυτά που ήξερες …
ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Που τα είχε βάλει;
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Πάνω στο ψυγείο και μέσα στο ψυγείο και είχε κι άλλο ένα μικρό,
ένα 10ρακι, 10ρακι πρέζα. Γραμμάρια…

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Ιδιο. Από μάτι κι από φάτσα. Και θα δεις από μόνος σου…
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ : Εντάξει…

ΑΠΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ

Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί της
«μαφίας των ναρκωτικών»
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι άλλοι
δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο
κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης
ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε από
τους αστυνομικούς της ασφάλειας
Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για τον διοικητή του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Βόλου και τον
αρχιφύλακα της διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αρνήθηκαν όλες
τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Σε ερώτηση της ανακρίτριας για τις «συναλλαγές» που κατηγορούνται ότι είχαν με
τους τρεις Αλβανούς φερόμενους ως «αρχηγούς» της οργάνωσης, υποστήριξαν ότι
η όποια «συνεργασία» αφορούσε την προσπάθεια άντλησης πληροφοριών για τη
δράση -και εν τέλει- εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.
Ο αξιωματικός από το Βόλο -που κατά την είσοδο του στο γραφείο της
ανακρίτριας χειροκροτήθηκε από συναδέλφους της Υπηρεσίας του που βρέθηκαν
από νωρίς το πρωί στο πλευρό του- φέρεται να είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με
τα όσα του προσάπτονται, αμφισβητώντας ευθέως τις απομαγνητοφωνημένες
συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Μάλιστα, δια του συνηγόρου του, φέρεται να έθεσε θέμα ακυρότητας των
τηλεφωνικών συνομιλιών, κάνοντας λόγο για «αλλοίωση» και «συρραφή»
συνδιαλέξεων. Για αυτό το λόγο κατέθεσε μήνυση ζητώντας να διωχθεί ποινικά
ο αστυνομικός που έκανε την απομαγνητοφώνηση, που, επιπλέον, σύμφωνα με
τον ισχυρισμό του, συμμετείχε προανακριτικά στις έρευνες για τη εξάρθρωση του
κυκλώματος.
Από την πλευρά του, ο αρχιφύλακας της διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
απολογούμενος φέρεται να είπε ότι όλες οι συνομιλίες που είχε με τους Αλβανούς
εμπόρους ήταν σε γνώση της Υπηρεσίας τους κι ότι αυτές αφορούσαν το
«ξεσκέπασμα» κυκλωμάτων ναρκωτικών, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε
οικονομική συναλλαγή με τους Αλβανούς.

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Και δεν του είπες αυτόν που έπιασες «ρε μ… εσύ έλεγες ότι δεν έχεις
τίποτα». Από ποιόν τα πήρε;

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκαν επίσης οι δύο συλληφθέντες Αλβανοί που
κατηγορούνται, μαζί με έναν ακόμη συμπατριώτη τους που διαφεύγει τη σύλληψη,
ότι «διηύθυναν» την οργάνωση. Κατά τις ολιγόλεπτες απολογίες τους αρνήθηκαν
τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Όπως έγινε γνωστό, ο ένας
επικαλέστηκε την τοξικομανία του, ενώ ο δεύτερος επιφυλάχθηκε να δώσει νέα
απολογία εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο, διότι η συνήγορος του ανέλαβε μόλις
χθες την υπόθεση και δεν πρόλαβε να μελετήσει την ογκωδέστατη δικογραφία.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ενας Γιάννης λέει από την Αλβανία

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Αντε ρε. Τώρα ήλθε ο εισαγγελέας εκεί;
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Μόλις τον άφησα.
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Βολές Πάπα κατά του «αχαλίνωτου καπιταλισμού»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2013
Υπέρ της ειρήνης στον κόσμο και κατά τον ανισοτήτων μεταξύ
πλουσίων και φτωχών, προσευχήθηκε ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’
στο πλαίσιο της παραδοσιακής λειτουργίας για την Πρωτοχρονιά
στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη, από όπου καταφέρθηκε ενάντια στον
αχαλίνωτο «χωρίς κανόνες χρηματοοικονομικό καπιταλισμό».
Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφέρθηκε
στις «εστίες έντασης και αντιπαραθέσεων που προκαλούνται από
την ογκούμενη ανισότητα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, η οποία
αποτελεί μία από τις εκφάνσεις του μη υπαγόμενου σε κανόνες χρηματοοικονομικού καπιταλισμού».
Ο Ποντίφικας πρόσθεσε ωστόσο πως η ανθρωπότητα «έχει μία έμφυτη τάση προς την ειρήνη» και
προσευχήθηκε «για το δώρο της ειρήνης» αυτήν την χρονιά, επιστρατεύοντας για το κήρυγμά του υπέρ
της ειρήνης και ένα εδάφιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα
ονομασθούν παιδιά του Θεού» .
Κάθε χρόνο την 1η Ιανουαρίου, η Καθολική Εκκλησία εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης.

Διαδήλωσαν εναντίον του Άη Βασίλη!
Δεκάδες ισλαμιστές μέλη του «Συλλόγου Νεολαίας της Ανατολής» βγήκαν στους δρόμους της
Κωνσταντινούπολης
και
διαδήλωσαν εναντίον του Αϊ
Βασίλη και των εκδηλώσεων της
Πρωτοχρονιάς. Σε ανακοίνωση
που έκαναν στην πλατεία
Μπεγαζίτ τόνισαν πως « από τον
σάκο του Άη Βασίλη βγαίνουν
κακές συνήθειες ναρκωτικά,
αλκοόλ και χαρτιά και οι σωστοί
Μουσουλμάνοι δεν πρέπει να
γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά».
Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
Μουχαμέτ Ατζάρ δήλωσε πως «ο
Άη Βασίλης εμφανίζεται ως ένα
συμπαθητικό σύμβολο όμως ανοίγει τις πύλες για πολλά κακά.» Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν μια
φουσκωτή κούκλα του Άη Βασίλη. Πάντως κανείς δεν έχει επιβάλλει σε κανέναν να γιορτάζει την
Πρωτοχρονιά και οι διαδηλώσεις και οι ισχυρισμοί των μελών του Συλλόγου, δείχνουν πως κάτι δεν
πάει καλά με μυαλά τους!

Εν όψει της επίσκεψης του κ. Μ. Νίμιτς σε Σκόπια
και Αθήνα τον Ιανουάριο του 2013
Όλοι οι Έλληνες όπου γης και
ιδιαίτερα εμείς οι Μακεδόνες,
χρόνια παρακολουθούμε διάφορους
«παράγοντες» να προσπαθούν
να διαγράψουν τη Μακεδονική
καταγωγή μας, τον πολιτισμό
και την ιστορία μας που είναι
αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού
πολιτισμού και ιστορίας και να
επιδιώκουν να ταυτίσουν τους
Σλάβους που κατοικούν στην ΠΓΔΜ
με τους Μακεδόνες.
Έχουμε διαπιστώσει ότι:
•
Επανειλημμένα έχουν
παραβιάσει υποχρεώσεις τους της
Ενδιάμεσης Συμφωνίας.
•
Περιφρόνησαν τις
αποφάσεις 817/1993 και 845/1993
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ.
•
Αγνόησαν τις αποφάσεις
που πήρε ΕΕ στις Βρυξέλλες στις
16/12/1991, στο Γκιμαράες στις
3/5/1992, στην Λισσαβόνα στις
27/6/1992 και στο Εδιμβούργο στις
12/12/1992.
•
Προπαγανδίζουν
ασύστολα εις βάρος της Ελλάδας
και της Μακεδονίας μας.
•
Προκαλούν με διάφορες
ενέργειες τον Ελληνικό λαό
με μετονομασίες και σύμβολα
αναμφισβήτητα δικά μας.
Κάθε σύνθετη ονομασία με
συμπερίληψη του όρου Μακεδονία,
δεν λύνει αλλά διαιωνίζει το
πρόβλημα επειδή α) νομιμοποιεί
εντελώς αυθαίρετα και ανιστόρητα
το κλέψιμο του ονόματός μας από
ένα πολυεθνικό κράτος, μία υπό
διαμόρφωση εθνότητα και μία
τεχνητή γλώσσα, (κάτι που είναι
αδύνατο να δεχθούμε ως Έλληνες
αλλά και που συναντά αντιδράσεις
και από τους ίδιους τους
κατοίκους της), και β) υποδαυλίζει
αντιπαραθέσεις που θα οδηγήσουν
στην αποσταθεροποίηση των
Βαλκανίων.
Γενικότερα, στα πλαίσια μιας
σύνθετης ονομασίας για το οριστικό
όνομα της ΠΓΔΜ, η ύπαρξη και
μόνον του όρου “Μακεδονία”,
θα νομιμοποιούσε εκατέρωθεν
εδαφικές διεκδικήσεις και

προσπάθειες, ενοποίησης ενός
υποτιθέμενου ενιαίου γεωγραφικού
χώρου, όπως ήδη έχουν επιχειρηθεί
κατά το παρελθόν και έχουν
καταλήξει σε πόλεμο.
Επισημαίνουμε οποιαδήποτε
ονομασία που θα περιέχει τον
όρο Μακεδονία θα δημιουργήσει
για πρώτη φορά στην ιστορία της
ανθρωπότητας ΚΡΑΤΟΣ που θα
φέρει το όνομα Μακεδονία και που
θα έχει δικαίωμα σε μακεδονική
εθνότητα και μακεδονική γλώσσα.
Τότε εμείς οι Μακεδόνες θα
θεωρούμαστε διασπορά της ΠΓΔΜ;
Δυστυχώς δεν παραδέχονται
πως μας αφαιρούν το ανθρώπινο
δικαίωμα στην διατήρηση
της ταυτότητάς μας και στον
αυτοπροσδιορισμό μας.
Επειδή βλέπουμε, χρόνια τώρα,
τις επιδιώξεις της γειτονικής
χώρας, πόσο επικίνδυνη είναι
οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία
που θα περιλαμβάνει τον όρο
“Μακεδονία” και τον κίνδυνο
να χάσουμε την ταυτότητά μας,
την πολιτιστική μας κληρονομιά
και τον αυτοπροσδιορισμό μας,
ζητούμε την αλληλεγγύη της
διεθνούς κοινότητας επικαλούμενοι
την επιστολή της 26 Δεκεμβρίου
1944, όπου ο τότε πρόεδρος των
ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβελτ, δια
του Υπουργού Εξωτερικών της
κυβέρνησής του, Έντουαρντ Ράιλι
Στετίνιους, διατύπωσε ξεκάθαρα
τη θέση του: «Παρακολουθούμε
με ιδιαίτερη ανησυχία τις φήμες
για άσκηση προπαγάνδας υπέρ
μιας αυτόνομης “Μακεδονίας”,
οι οποίες υπαινίσσονται ότι ένα
τέτοιο κράτος θα περιλαμβάνει
και εδάφη που ανήκουν στην
Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση θεωρεί
ότι οποιαδήποτε αναφορά σε
“μακεδόνικο έθνος”, “μακεδόνικη
πατρώα γη” ή “μακεδόνικη εθνική
συνείδηση” αποτελεί αθεμελίωτη
δημαγωγία, που δεν αντιστοιχεί σε
εθνική ή πολιτική πραγματικότητα,
ενώ διαβλέπει στην παρούσα
αναβίωσή της πιθανό μανδύα
για την εκπλήρωση επιθετικών
διεκδικήσεων εις βάρος της

Ελλάδας».
Επικαλούμαστε την αρωγή σας για
εξεύρεση μιας ονομασίας που θα
δηλώνει τη Σλαβική καταγωγή και
Αλβανική καταγωγή (μεγάλο μέρος
του πληθυσμού της γειτονικής
χώρας) των πολιτών της ΠΓΔΜ που
δεν θα οδηγεί στον σφετερισμό της
δικής μας ταυτότητας και δεν θα
συνεπάγεται «δυνάμει» εδαφικές
διεκδικήσεις σε βάρος γειτονικών
κρατών.
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑΚώστας Χατζηστεφανίδης, Ύπατος
Πρόεδρος
Παμμακεδονική Ένωση
Αυστραλίας-Δημήτρης Μηνάς,
Πρόεδρος
Παμμακεδονική Ένωση Καναδά Ανώτατη Εκτελεστική Επιτροπή
Παμμακεδονική Ένωση ΕυρώπηςΑρχιμανδρίτης Παντελεήμων
Τσορμπατζόγλου, Πρόεδρος
Μακεδονικά Τμήματα ΑφρικήςΑμύντας Παπαθανασίου, Πρόεδρος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Νίνα Γκατζούλη, Συντονίστρια
(Εκπροσωπούσα 150 και πλέον
Μακεδονικές Οργανώσεις)
Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών
Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος
Δαρδαβέσης, Πρόεδρος
Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών
Σωματείων, Γεώργιος Τζούλης,
Πρόεδρος
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης,
Δημήτριος Γάκης, Πρόεδρος
«Ομάδα 21» Μακεδονίας - Θράκης,
Αντώνης Δασκόπουλος, Πρόεδρος
Σύλλογος Απανταχού Πισοδεριτών
«Η Αγία Τριάς», Μιχαήλ Λιάκος,
Πρόεδρος
Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης,
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,
Πρόεδρος
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ “ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”
Σύλλογος Απογόνων
Μακεδονομάχων Φλώρινας
Σύλλογος Απογόνων
Μακεδονομάχων Αμυνταίου
Φιλεκπαιδευτικός Όμιλος Φλωρίνης

Γιατί πάνω από την ακρόπολη
δεν πετούν πουλιά
Η λέξη Ακρόπολη προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων
άκρος και πόλις και κυριολεκτικά σημαίνει πόλη στην άκρη (ή
σε ακρότατο). Για αμυντικούς σκοπούς, οι οικιστές επέλεγαν ένα
υπερυψωμένο σημείο, συχνά ένα λόφο με απότομος πλευρές.

της Αθήνας και της Ρώμης.

Σε
πολλά
μέρη
στον
κόσμο, αυτοί οι πρώιμοι
οχυροί οικισμοί γίνονταν ο
πυρήνας μεγάλων πόλεων,
που
επεκτείνονταν
στο
επίπεδο έδαφος γύρω από
την
Ακρόπολη.
Τέτοια
παραδείγματα είναι οι πόλεις

Η Ακρόπολη, παρ’ όλο που συνδέεται κυρίως με ελληνικές πόλεις,
όπως η Αθήνα, το Άργος, η Αρχαία Θήβα και η Αρχαία Κόρινθος,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για όλους τους οχυρούς οικισμούς
πάνω σε λόφους, μεταξύ αυτών στη Ρώμη, στην Ιερουσαλήμ, στην
κελτική Μπρατισλάβα και σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας.
Η πιο γνωστή ακρόπολη είναι η Ακρόπολη της Αθήνας, όπου
δεσπόζει το μνημείο του Παρθενώνα. Παρόλο που αρχικά οι
ακροπόλεις εντοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, η κατασκευή
τους γρήγορα εξαπλώθηκε στις ελληνικές αποικίες όπως η Δωρική
Λατώ στην Κρήτη κατά την Αρχαϊκή περίοδο.
Είναι γνωστό ότι πάνω απο την Ακρόπολη, στον ιερό βράχο του
αρχαίου Παρθενώνα, εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν πετάνε πουλιά
αλλά και αεροπλάνα, εξαιτίας του ισχυρού γεωμαγνητικού πεδίου
που τα αποτρέπει.
Ετικέτες Ελληνικά Μυστήρια

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2013, ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Το έθιμο της βασιλόπιτας
Στα χρόνια του
Ιουλιανού
του
Παραβάτη, όταν το
Βυζάντιο
κήρυξε
τον πόλεμο στην
Περσία, ο Ιουλιανός
πέρασε με τον
στρατό του από
την
Καισαρεία.
Τότε διέταξε να
φορολογήσουν
όλη την επαρχία
και τα χρήματα αυτά θα τα έπαιρνε επιστρέφοντας για την
Κωνσταντινουπολη. Ετσι, οι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να δώσουν
ό,τι είχε ο καθένας χρυσαφικά νομίσματα κ.λπ. Όμως ο Ιουλιανός
σκοτώθηκε άδοξα σε μια μάχη στον πόλεμο με τους Πέρσες, έτσι
δεν ξαναπέρασε ποτέ από την Καισάρεια. Τότε ο Αγιος Βασίλης
έδωσε εντολή και από τα μαζεμένα χρυσαφικά
τα μισά να δοθούν στους φτωχούς, ένα μικρό
μέρος κράτησε για τις ανάγκες των ιδρυμάτων
της Βασιλειάδος , και τα υπόλοιπα τα μοίρασε
στους κατοίκους με ένα πρωτότυπο τρόπο:
έδωσε εντολή να ζυμώσουν ψωμιά και σε
κάθε ψωμί, έβαλε από ένα νόμισμα ή χρυσαφικό μέσα, κατόπιν
τα μοίρασε στα σπίτια, έτσι τρώγοντας οι κάτοικοι τα ψωμιά όλο
και κάτι έβρισκαν μέσα. Έτσι, γεννήθηκε το έθιμο της πίτας που
ονομάσθηκε βασιλόπιτα.
«Αριστοτέλης»
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς
Φλώρινας
Πολιτιστικός Σύλλογος “Νέοι
Ορίζοντες” Σιταριάς Φλώρινας
Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο Μέγας
Αλέξανδρος” Πολυπλάτανου
Φλώρινας
Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος»
Εθνικού - Κρατερού - Αγίας
Παρασκευής
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ελπίδα»
Μελίτης Φλώρινας
Φορέας ιστορίας και πολιτισμού
“Ιερά Δρύς” Κέλλας Φλώρινας
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος
“Αμύντας” Σκοπιάς Φλώρινας
Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών
Νομού Κοζάνης
Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης
“Οι Μακεδνοί”
Κίνηση Δημοτών Έδεσσας «Ίων
Δραγούμης»

Σύλλογος Απογόνων
Μακεδονομάχων ΈδεσσαςΑλμωπίας
Λαογραφική Εταιρεία Νομού
Πέλλας
Σύλλογος Φίλων Αρχαιοτήτων
Έδεσσας «Οι Τημενίδες»
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Βιβλιόφιλοι Έδεσσας»
Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω
Γραμματικού Έδεσσας «Πατριάρχης
Χρύσανθος»
Σύλλογος «Στέγη Μακεδονικού
Πολιτισμού» Αριδαίας
Σύλλογος «Φίλων Μακεδονικής
Πολιτιστικής Παράδοσης»
Αλμωπίας
Μορφωτικός Σύλλογος Ίδα
Εξαπλατάνου «Ιων Δραγούμης»
Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

15 Γνώμη
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ GRECIAN SENIORS B.C.
Στην ταβέρνα KERKIS, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος Grecian Seniors B.C., με την δυναμική πρόεδρο
κ. Νιόβη Στεργίου και το ακούραστο Διοικητικό Συμβούλιο, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα
διοργανώνουν ένα Χριστουγεννιάτικο γεύμα, όπου ανταλλάσουν δώρα και περνούν λίγες ώρες γιορτινές.
Είναι ένας σύλλογος καλά οργανωμένος και με πολλές δραστηριότητες. Στις 9 Ιουλίου 2012 οργάνωσαν
και μια εκδρομή στο Πεντίκτον.
Καλεσμένους είχαν τους ιερείς αλλά ο π. Δημ. Παρτσάφας ήταν σε άλλη εκδήλωση και αντ’ αυτού
παρευρέθηκε η Πρεσβυτέρα, παρευρέθη ο π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος με την Πρεσβυτέρα, η κα Έφη
Καραπιδάκη αντιπροσώπευσε την Ελληνική Κοινότητα και παρευρέθη και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Αγίου Γεωργίου κα Ελένη Αρβανίτου.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τρία στιγμιότυπα
άνω και
αριστερά από
την εκδρομη του
συλλόγου της 9ης
Ιουλίου 2012 στο
Πεντίκτον
ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Τον Αγιασμό και το κόψιμο της πίτας του συλλόγου GRECIAN SENIORS B.C. τέλεσε την Τρίτη
8 Ιανουαρίου 2013 ο αιδ.π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος στην αίθουσα που χρησιμοποιούν για το
ΜΠΙΓΚΟ.

16 Γνώμη

Η Apple ετοιμάζει μεγαλύτερο (!) iPhone |
02.01.2013
Φαίνεται ότι ο Tim Cook
θέλει να αφήσει το δικό
του στίγμα στην μετά τον
Steve Jobs εποχή για την
Apple, και ήδη έχει δώσει
εντολή να σχεδιαστεί ένα
καινούριο iPhone. Το
οποίο, θα κατακλύσει την
αγορά τους επόμενους
μήνες, και σύμφωνα με
τις πρώτες πληροφορίες
που έχουν διαρρεύσει θα
έχει μεγαλύτερο σχήμα.
Ο σχεδιασμός της Apple
θέλει το καινούριο iPhone
να κυκλοφορεί Μάιο-Ιούνιο, και εκτός από το μεγαλύτερο σχήμα που θα έχει, θα κυκλοφορήσει και
σε ποικιλία χρωματισμός, στα πρότυπα του iPod.

Η γενοκτονία των Ελλήνων θα
διδάσκεται σε σχολεία της Αυστραλίας
Η δυνατότητα αυτή θα απορρέει από την υποχρεωτική διδασκαλία (από το 2014) για το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τις γενοκτονίες που διαπράχθηκαν κατά χριστιανικών πληθυσμών από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα θα διδάσκονται οι μαθητές της Α΄ Λυκείου,
μετά από απόφαση του υπουργείου Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της υποχρεωτικής διδασκαλίας από το 2014 για το Ολοκαύτωμα
των Εβραίων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Οι γενοκτονίες κατά των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων υπήρξαν προπομπός του
εβραϊκού ολοκαυτώματος, δύο δεκαετίες μετά, και επομένως δεν μπορούν παρά να αποτελούν
μέρος της διδακτέας ύλης για το ευρύτερο θέμα για την μελέτη των γενοκτονιών» δήλωσε ο
ιστορικός Δρ. Παναγιώτης Διαμάντης, πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών
που δραστηριοποιείται σε Ν.Ν.Ουαλία, Κουηνσλάνδη και Περιοχή Πρωτευούσης.
Ο Σύλλογος πρόκειται να συνεργαστεί με την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας,
την Αρμενική Εθνική Επιτροπή, την Παγκόσμια Συμμαχία Ασσυρίων, καθώς και το Εβραϊκό
Συμβούλιο Αντιπροσώπων Ν.Ν.Ουαλίας και το Εβραϊκό Μουσείο Σίδνεϊ για την προώθηση αυτής
της πρωτοβουλίας. (newsbomb)

Ο διάλογος είναι αυθεντικός.
- Παντελή, δεν δουλεύεις σήμερα; (στην ΕΥΔΑΠ);
- Πετάχτηκα δυο λεπτά να πάρω τη γυναίκα μου - κουρεύει μια
πελάτισσά της εδώ δίπλα.
- Δουλεύει σε σπίτια; Και αποδείξεις πώς κόβει ρε συ;
- Δεν κόβει, αυτό έλειπε με 12 ευρώ που χρεώνει το κούρεμα.
Ούτε μπλοκ δεν έχει.
- Και από ασφάλιση για σύνταξη τι κάνει;
- Την παίρνει εικονικά ένας κουμπάρος μας στο ξενοδοχείο του έξι
μήνες τον χρόνο και τους υπόλοιπους μπαίνει στο ταμείο ανεργίας.
Του δίνουμε μόνο τις εισφορές.
- Ωραία, είναι ασφαλισμένη, θα έχει σύνταξη και παίρνετε και
κάτι.
- Σιγά, ούτε για τη βενζίνη της δεν φτάνουν αυτά που δίνει το
Ταμείο.
- Αλλά κι εσείς τρίτο αυτοκίνητο τι το θέλατε;
- Το πήραμε ως τρίτεκνοι χωρίς εισφορά και πάει η κόρη μας στο
σχολείο.
- Μπα; Έχει δίπλωμα.
- Όχι, αλλά φέτος γίνεται 18 και θα της βγάλω.
- Και με το αγροτικό ποιος κυκλοφορεί;
- Ο μεγάλος γιος μας, αλλά προσέχει.
- Τι πράγμα;
- Δεν έχει πινακίδες, δεν βγάλαμε. Ούτε ασφάλεια, δεν συμφέρει.
Εξάλλου μόνο Σαββατοκύριακα το κινεί.
- Για να πάει πού;
- Στον κουμπάρο με το ξενοδοχείο, δουλεύει στην ταβέρνα.
Λέω μήπως τον πάρει κι αυτόν σαν τη μάνα του, να έχει
ασφάλιση.
Πετάγεται και στο χωριό και βοηθάει τον αδελφό μου στα
πρόβατα και τις ελιές.
- Έχει καμιά εκατοστή πρόβατα νομίζω.
- Μπα, καμιά 25αριά έμειναν. Αλλά επιδότηση παίρνει για 100.
- Και ο έλεγχος δεν τον πιάνει;
- Όταν έχει μέτρημα τού στέλνει ο γείτονας τα δικά του.
- Και με τις ελιές;
- Είχαμε 200 ρίζες, άλλα οι μισές ξεράθηκαν.
- Δεν ξαναφύτεψες;
- Δεν συμφέρει. Με 2-3 ευρώ το κιλό το λάδι, τα μισά τα παίρνουν
οι Αλβανοί, άσε λιπάσματα, οργώματα. Μια χαρά είναι με την
επιδότηση.
- Και λες ότι σας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί ρε Παντελή; Εσύ τι
κάνεις;
- Σιγά τώρα, αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια.
ΥΓ. Όποιος νομίζει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό
κάνει λάθος.

Εν όψει της επίσκεψης του κ. Μ. Νίμιτς σε
Σκόπια και Αθήνα τον Ιανουάριο του 2013
(Συνέχεια από σελίδα 14)

«Οι Γενοκτονίες κατά των Ελλήνων και των Εβραίων είναι μέρος της αυστραλιανής ιστορίας
και αξίζουν μια θέση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Διδακτέας Ύλης. Οι ANZACs (Αυστραλοί και
Νεοζηλανδοί στρατιώτες) ήταν μάρτυρες των Γενοκτονιών των Ελλήνων, των Αρμενίων και των
Ασσυρίων κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ANZACs έσωσαν επιζώντες των
γενοκτονιών στη Μέση Ανατολή το 1917 και 1918. Όταν επέστρεψαν στην Αυστραλία, κάποιοι
ANZACs έγιναν μέλη των προσπαθειών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας» υποστήριξε ο Δρ.
Διαμάντης.
Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυρίων και Μνημείο της Γενοκτονίας στη Νότια Αυστραλία
Μνημείο του οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν στην Νότια Αυστραλία,την Κυριακή 20 Μαΐου,2012
αφιερωμένο στα θύματα της Αρμενικής, Ασσυρίων και Ποντίων Ελλήνων γενοκτονίας, που
διαπράχθηκαν από την Οθωμανική Τουρκική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου
Πολέμου,1914-1923. Η γενοκτονία εις βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας, μια
επαίσχυντη Η ανέγερση του μνημείου γενοκτονίας ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων προσπαθειών
από τρεις αδελφικές οργανώσεις: την Ποντιακή Αδελφότητα Νότιας Αυστραλίας, ο Αρμένιος
Πολιτιστικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, και τη Παγκόσμια Συμμαχία ΑσσυρίωνΑυστραλών.πράξη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που στοίχισε τη ζωή ενάμισι εκατομμυρίου
Αρμενίων, μισό εκατομμύριο Ποντίων Ελλήνων και 750.000 Ασσυρίων, στην πόλη της Αδελαΐδας,

«Φίλιππος» Γιαννιτσών
Μακεδονικός Χορευτικός
Πολιτιστικός Σύλλογος «Αμύντας»
Καλυβίων
Μορφωτικός Περιβαλλοντικός
Όμιλος Πέλλας «Αρχαία Πέλλα»
Μορφωτικός Σύλλογος Νέων
Άρνισσας Έδεσσας
Μορφωτικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Λευκαδίων Νάουσας «Η
Αγία Παρασκευή»
Μορφωτικός Χορευτικός Σύλλογος
Χαρίεσσας Νάουσσας “ ‘Αγιος
Δημήτριος”
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων
Πολυπλάτανου Νάουσσας
Μακεδονική Καλλιτεχνική
Εταιρεία Κιλκίς «Τέχνη»
Πολιτιστικός Σύλλογος Γρίβας
Κιλκίς
Παμμακεδονική Ένωση
Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκη
Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων
«Μακεδνός» Θεσσαλονίκη
Πανελλήνιος Σύλλογος Απογόνων
Μακεδονομάχων «Ο Παύλος
Μελάς» Θες/νίκη
Παμμακεδονική Ένωση
Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκη
Σύλλογος Κοζανιτών
Θεσσαλονίκης «Άγιος Νικόλαος»
Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Ν. Σερρών
Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Σκοπηνών Θεσσαλονίκης
“Ο Ορφέας”
Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης
Πολιτιστικός Σύλλογος
“Εμμανουήλ Παππάς”
Θεσσαλονίκης
Πολιτιστική και Επιμορφωτική
Εταιρεία Αρναίας Χαλκιδικής

Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της
Ιστορίας των Σερρών
Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντάπολις
Σερρών
Σύλλογος Σιδηροκαστρινών και
περιχώρων “Το Ρούπελ”
Πολιτιστικός Μακεδονικός
Σύλλογος “Μέγας Αλέξανδρος”
Χαρωπού Σερρών
Λαογραφικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Χρυσοχωράφων Σερρών
Πολιτιστικός Σύλλογος
Σκοτουσαίων Σερρών
Σύνδεσμος Μοναστηριωτών
Θεσσαλονίκης «Καρτερία»
Σύλλογος Σταρτσοβιτών «ο Άγιος
Μηνάς» Νέου Πετριτσίου Σερρών
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία
Σερρών-Μελενίκου
Αδελφότητα Κυριών και
Δεσποινίδων Μελενίκου “Η
Αρμονία”
Σύλλογος Ευελπίδων Μελενίκου
Παμμακεδονική Συνομοσπονδία
Αθηνών.
Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών
Σωματείων Αθηνών.
Συνομοσπονδία Μακεδόνων
Λεκανοπεδίου Αττικής.
Σύνδεσμος «Αλέξανδρος Φιλίππου
Έλλην Μακεδών»
Σύνδεσμος Γυναικών
Θεσσαλονίκης Μακεδονίας εν
Αθήναις
Σύνδεσμος Μακεδόνων και
Θρακών Παπάγου-Χολαργού
Σύλλογος Μακεδόνων Βόλου
Σύνδεσμος Πολιτών Ρήγας
Σύλλογος Φλωρινιωτών
Θεσσαλονίκης
Φίλοι Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα Νομού Καστοριάς
Επιτροπή Ενημερώσεως επί των
Εθνικών Θεμάτων

17 Γνώμη

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
Η «ΓΝΩΜΗ» εύχεται σ’ όλους τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται
το 2013 να είναι γεμάτο ευτυχία, αγάπη και ειρήνη για όλη την
ανθρωπότητα.
Είναι αλήθεια η έκδοσή της στηρίζεται στον Ελληνισμό
της
Βρετανικής Κολομβίας, χωρίς λοιπόν την ενίσχυση και υποστήριξη
του Ελληνισμού δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε 23 ολόκληρα
χρόνια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ομογενείς της Βρετανικής
Κολομβίας και ιδιαίτερα του Βανκούβερ και Βικτόρια. Τελευταία τα
έξοδα έχουν διπλασιασθεί και η υποστήριξη όλων είναι απαραίτητη,
αν ο Ελληνισμός θέλει να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας για
να μην έχουμε και εμείς την ίδια τύχη που είχε το πρόγραμμα της
Ελληνικής Τηλεόρασης και της Ελληνικής Ωρας Ραδιοφώνου. Με
ζητιανιά, όση όρεξη κι αν έχουμε εθελοντικά να κρατήσουμε την
έκδοσή της τα έξοδα είναι έξοδα και όσοι έχουν επιχειρήσεις αυτό
το γνωρίζουν.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Την Κυριακή 16η Δεκεμβρίου 2012 και μετά την Θεία Λειτουργία της εκκλησίας, στην αίθουσα
του καφενείου των ηλικιωμένων του Σούρεη, έγιναν οι αρχιαιρεσίες για την εκλογή των αξιωματούχων
του συλλόγου για το έτος 2013 και έχουν ως εξής:

Γνωρίζουμε ότι κάθε επιχείρηση, κάθε οργάνωση μπορεί να
δικαιολογήσει ένα μικρό ποσό για διαφήμιση και με τον τρόπο αυτό
να υποστηριχθεί ο αγώνας μας που όλοι γνωρίζετε είναι εθελοντικός
και είναι ένα μεράκι και τίποτα περισσότερο. Το τηλέφωνό μας για
όσους δεν το γνωρίζουν είναι : 604-435-4580 το κινητό είναι: 778688-3156 και το E-Mail: gnomi@shaw.ca
Σκεφθήκαμε ότι με μια μικρή αναφορά στις επιτυχίες σας στον
Καναδά, θα μπορέσουμε με λίγες λέξεις που θα γράψουμε και λίγες
φωτογραφίες να αφήσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας λίγη
ιστορία και έτσι θα διατηρήσουμε και την ταυτότητά τους. Είμαστε
πρόθυμοι να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά, αυτή την προσπάθεια
και ζητούμε την υποστήριξη και ενίσχυση απ΄όλους. Είτε είναι
σύλλογος, είτε επιχειρηματίας, είτε συνταξιούχος.
Ας μην ξεχνάτε η «ΓΝΩΜΗ» και κάθε έκδοσή της βρίσκεται στην
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας (UBC),
και μπορούν οι φοιτητές ή οποιοσδήποτε άλλος να πηγαίνει να
διαβάζει η να ζητά αντίγραφο από την εφημερίδα, φυσικά των ιδίων
του εξόδων.

Πρόεδρος: Κοντογιαννάτος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος: Καλτσίδης Παύλος, Ταμίας: Μαργαρίτης
Γεώργιος, Γραμματέας Α΄: Χαντζηχρίστου Ελένη, Γραμματέας Β΄: Μανολοπούλου Λούλα
Μέλη: Νικόλαος Κοτσιφάκης, Κλοναράκης Χρήστος, Κωσταντή Μαρία, Μαργαρίτης Μαρία
Καρατσίκης Κων/νος

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι συγγενείς
του Γ. Παπακωνσταντίνου

Και αρχίζοντας αυτή τη χρονιά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον
κ. Δημήτρη (JIM) Αγγελίδη (Βλέπετε άνω φωτογραφία) και την
οικογένειά του, ιδιοκτήτη του εστιατορίου JIM THE GREEK TAVERNA 9441-120 Street, (Scott Rd) Delta για την δωρεά που μας
έστειλε για το νέο έτος.

Αυτιάς: Κάποτε με λοιδωρούσαν.
Είχα δει νωρίς την κρίση…|
05.01.2013
Προσωπικά δικαιωμένος δηλώνει ο Γιώργος Αυτιάς με
συνέντευξή του στο περιοδικό “TV Glam” του “Τύπου της
Κυριακής”, αναφορικά με τη θεματογραφία κοινωνικών
ζητημάτων που επί σειρά ετών αναδείκνυε μέσα από τις
εκπομπές του.

“Αν ο Έλληνας είχε δέκα προβλήματα πριν από το Μνημόνιο,
τώρα έχει 100: Ασφάλιση, ακρίβεια, ανεργία, πληρώνουμε
ένα κράτος που δεν μας παρέχει τίποτα. Εμείς είχαμε δει
αυτή την κρίση και λάβαμε τα μέτρα μας. Υπήρξαν εποχές
που λοιδωρήθηκα επειδή ασχολιόμουν με αυτά. Σήμερα είναι
τα πρώτα θέματα στα δελτία ειδήσεων. Δεν γίνεται όμως με
μεταξωτό μανταλάκι στο πέτο, να μπαίνεις στη θέση του
Έλληνα”, δήλωσε ο Γιώργος Αυτιάς.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες σε βαθμό
κακουργήματος βρίσκονται οι συγγενείς
του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου
Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι είναι δικαιούχοι
και συνδικαιούχοι των λογαριασμών τα
αρχεία των οποίων αφαιρέθηκαν από τη λίστα
Λαγκάρντ. Οι οικονομικοί εισαγγελείς καλούν
την Ελένη Παπακωνσταντίνου, τον σύζυγό
της, Συμεών Συκιαρίδη, και τον Ανδρέα
Ρωσώνη, σύζυγο της άλλης εξαδέλφης του
πρώην υπουργού Μαρίνα Παπακωνσταντίνου
ως υπόπτους για τα αδικήματα της ηθικής
αυτουργίας σε νόθευση εγγράφου, ηθικής
αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφου, ηθική αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και επιπλέον για
αδικήματα φοροδιαφυγής σε βαθμό κακουργήματος και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο τελευταία αδικήματα - φοροδιαφυγή και ξέπλυμα - τους αποδίδονται
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εξονυχιστικοί έλεγχοι που διενεργεί ο ΣΔΟΕ για τη νομιμότητα
των χρημάτων που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους ή για τη νόμιμη φορολόγησή τους.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

4.500 καταθέτες σε Λουξεμβούργο - Λίχτενσταϊν
Πλούσια κοιτάσματα μαύρου
χρήματος σε τέσσερις λίστες,
από τις οποίες η μία αγνοήθηκε
προκλητικά το 2007, με
καταθέτες στο εξωτερικό
έρχονται στο φως. Μάλιστα, η
λεγόμενη «λίστα Λίχτενσταϊν»
πέρασε από πολλά κύματα
αδράνειας και ολιγωρίας, καθώς
η τότε κυβέρνηση της ΝΔ δεν
συγκινήθηκε, παραπέμποντας το
θέμα στις ελληνικές καλένδες.
«Πλούσια κοιτάσματα μαύρου
χρήματος» σε τέσσερις λίστες,
από τις οποίες η μία αγνοήθηκε
προκλητικά από το 2007, με
καταθέτες στο εξωτερικό και
ιδιοκτήτες ακινήτων και σκαφών
αναψυχής έρχονται τώρα στο
φως.
Μάλιστα η λεγόμενη «λίστα

Λίχτενσταϊν» πέρασε από
πολλά κύματα αδράνειας και
ολιγωρίας των αρχών καθώς,
αν και έγινε γνωστή το 2007,
η τότε κυβέρνηση της ΝΔ δεν
συγκινήθηκε, παραπέμποντας το
θέμα στις ελληνικές καλένδες.
Μετά τον πολιτικό θόρυβο, το
2008 ο τότε υφυπ. Οικονομικών
Α. Μπέζας υποσχέθηκε ότι

θα υποβάλει αίτημα προς
τις γερμανικές αρχές για την
αποστολή των ονομάτων των
Ελλήνων καταθετών.
Ωστόσο, τα επόμενα δύο χρόνια
επικράτησε «σιγή ασυρμάτου»
ώσπου το 2010 έγινε γνωστό
ότι η λίστα είχε περιέλθει σε
ελληνικά χέρια.
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Μετεωρίτης με σημαντικά στοιχεία
για τον πλανήτη Άρη μελετάτε από
ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Νέου
Μεξικού

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρθηκε ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος τραυματίστηκε στον γοφό από
πτώση, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα Χανιά.

VOA News 04.01.2013
Οι επιστήμονες μελετούν
έναν μετεωρίτη από τον
πλανήτη Άρη, ηλικίας δύο
δισεκατομμυρίων ετών, που
έπεσε στην έρημο Σαχάρα
και όπως λένε, περιέχει
μεγάλες ποσότητες νερού.
Οι ερευνητές από το
πανεπιστήμιο του Νέου
Μεξικού ανέφεραν ότι ο
συγκεκριμένος μετεωρίτης
έχει περίπου 30 φορές
περισσότερο νερό από άλλους μετεωρίτες που προέρχονταν από τον Άρη. Όπως αναφέρουν,
αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να κατανοήσουμε καλύτερα πως ένας ζεστός και υγρός πλανήτης
μεταμορφώθηκε σε μια παγωμένη και αμμώδη έρημο.
Οι επιστήμονες αναφέρουν επίσης ότι ο μετεωρίτης μοιάζει πολύ με τους ηφαιστειακούς βράχους
που έχουν εντοπίσει στον Άρη τα διαστημικά οχήματα της ΝΑΣΑ Spirit και Opportunity.
Ένας άνδρας από το Μαρόκο εντόπισε τον μετεωρίτη στην έρημο Σαχάρα πέρυσι. Τον πούλησε
σε έναν αμερικανό συλλέκτη ο οποίος και τον παρέδωσε στο πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού για
μελέτη.
Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη ανακάλυψη σπάνιο δείγμα του πλανήτη Άρη.

ΔΝΤ: Η συμφωνία για την αποφυγή του «δημοσιονομικού
γκρεμού» δεν λύνει το μακροχρόνιο πρόβλημα
‘Εγινε «ένα βήμα» για την επίλυση του προβλήματος ανέφερε ο Πρόεδρος Ομπάμα
VOA News 03.01.2013
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δηλώνει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΗΠΑ για να αποφύγουν
τον δημοσιονομικό γκρεμό, δεν αντιμετωπίζουν τα μακροχρόνια οικονομικά προβλήματα της χώρας,
συμπεριλαμβανομένου του ελλείμματος και του συνολικού χρέους.
Σε ανακοίνωση του την Τετάρτη το απόγευμα, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Τζέρρυ Ράις, ανέφερε ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να μπουν τα
δημοσιονομικά των ΗΠΑ σε βιώσιμο μονοπάτι, χωρίς την ίδια στιγμή να τεθεί σε κίνδυνο η ευάλωτη
ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, όπως είπε.
Το αμερικανικό Κογκρέσο, αργά τη Τρίτη το βράδυ, ενέκρινε μέτρο αποφυγής του λεγόμενου
«δημοσιονομικού γκρεμού». Ο Πρόεδρος Ομπάμα χαρακτήρισε το σχέδιο «ένα βήμα» στα πλαίσια
ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας. Η ηγεσία του Κογκρέσου
χαρακτήρισε το μέτρο ατελές, αλλά προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης έχασε την ισορροπία του
και έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει, το πρωί της Τετάρτης, ενώ
βρισκόταν στο σπίτι του στο Ακρωτήρι. Οι πρώτες εκτιμήσεις των
γιατρών κάνουν λόγο για κάταγμα ισχίου.
Ο πρώην πρωθυπουργός νοσηλεύθηκε αρχικά σε ιδιωτική κλινική
των Χανίων, ωστόσο οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν να
μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου και θα εκτιμηθεί η κατάσταση και ο
τρόπος αντιμετώπισης του τραυματισμού του.
Οπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του, εκλήθη αεροσκάφος
αεροδιακομιδής προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να διακομιστεί
στο νοσοκομείο «Υγεία», το βράδυ της Τετάρτης. Εκεί θα λάβει
την απαραίτηση ιατρική φροντίδα προκειμένου στη συνέχεια να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Νέας
Υόρκης πήρε η Χίλαρι Κλίντον
Η ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ νοσηλευόταν με θρόμβο στο κεφάλι
VOA News 03.01.2013
Η
Υπουργός
Εξωτερικών
των
ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον,
πήρε τελικά εξιτήριο
από νοσοκομείο της
Νέας Υόρκης στο
οποίο
νοσηλευόταν
τις τελευταίες ημέρες,
για θρόμβο που είχαν
εντοπίσει οι γιατροί
στο κεφάλι της.
Η κ. Κλίντον βγήκε από το νοσοκομείο Presbyterian την Τετάρτη
το βράδυ μαζί με τον σύζυγο της Μπιλ και την κόρη της, Τσέλσι.
Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί
την κατάσταση της υγείας της Υπουργού Εξωτερικών απεφάνθη ότι
έχει σημειωθεί «καλή πρόοδος» και εκφράζει την πεποίθηση ότι η κ.
Κλίντον θα ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα.
Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει ότι η κ. Κλίντον
επικοινωνούσε τηλεφωνικά με το προσωπικό του γραφείου της στην
Ουάσιγκτον, το οποίο χειρίζεται τα θέματα εξωτερικής πολιτικής
κατά την απουσία της. Πάντως η ανακοίνωση του Στέητ Ντηπάρτμεντ
δεν ανέφερε πότε η κ. Κλίντον θα επιστρέψει στην δουλειά της στην
Ουάσιγκτον.

«Ευαίσθητη» η κατάσταση της υγείας
του Ούγκο Τσάβεζ
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαντούρο
VOA News 03.01.2013
Ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλα, Νικόλας Μαντούρο, ανέφερε ότι ο
Πρόεδρος της χώρας Ούγκο Τσάβεζ, βρίσκεται σε «ευαίσθητη» κατάσταση,
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μετά από εγχείρηση για καρκίνο στην οποία
υπεβλήθη τον περασμένο μήνα.
Ο κ. Μαντούρο ανέφερε ότι επισκέφθηκε τον κ. Τσάβεζ δύο φορές στην
Κούβα. Σε σχόλια του προς το τηλεοπτικό δίκτυο Telesur, ο κ. Μαντούρο
ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του Ούγκο Τσάβεζ είναι περίπλοκη και
ευαίσθητη μετά την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου.
Ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλα επέστρεψε την Τετάρτη από την Κούβα.
Στον κ. Τσάβεζ διεγνώσθη για πρώτη φορά καρκίνος στα μέσα του 2011 και
υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ συνέχισε με χημειοθεραπείες και
ακτινοβολία. Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση για
το είδος του καρκίνου από το οποίο πάσχει και για το πόσο σοβαρή είναι η
κατάσταση του.

19 Γνώμη

18 αγαπημένοι της τέχνης που”έφυγαν”το 2012

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, άνθρωποι του θεάτρου και του πενταγράμμου, συγγραφείς
που δεν είναι πια κοντά μας.

«Όταν η γιαγιά πάει στο Δικαστήριο»

Σκληρή η χρονιά που φεύγει και έγινε ακόμα περισσότερο παίρνοντας μαζί της και πολλούς σπουδαίους
εκπροσώπους της τέχνης.

Σε μία δίκη, ο δικηγόρος του μηνυτή (ενάγων) κάλεσε την πρώτη
του μάρτυρα (κατηγορίας), μια γιαγιά.
Την πλησίασε και την ρώτησε: «Κυρία Νομικού, με γνωρίζετε?»

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στις 24 Ιανουαρίου έπεσε θύμα τροχαίου κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Λίγες
ώρες αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.
Στις 3 Φεβρουαρίου φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός, πολιτικός και συγγραφέας Νίκος Απέργης, σε ηλικία
64 ετών, αφού πάλεψε αρκετό καιρό με τον καρκίνο.
Ο Βασίλης Τσιβιλίκας, προδομένος από την καρδιά του, έφυγε ξαφνικά στα 70 του, στις 29 Φεβρουαρίου.
Τρεις μήνες μετά το χαμό του συζύγου της, η Σμαρούλα Γιούλη αφήνει την τελευταία της πνοή στις 7
Μαρτίου, σε ηλικία 78 ετών.

Και η μάρτυς απάντησε, «Μα ναι, σας γνωρίζω κ. Κουρτση.
Σας γνωρίζω από όταν ήσασταν μικρό αγόρι, και ειλικρινά, η
απογοήτευση που μου δώσατε είναι μεγάλη. Ψεύδεστε ασυστόλως,
κερατώνετε τη γυναίκα σας, χειραγωγείτε τον κόσμο και τους
κουτσομπολεύετε πίσω από την πλάτη τους.
Κάνετε τον καμπόσο, όταν δεν μπορείτε να μοιράσετε ούτε δυο
γαϊδουριών το άχυρο!
Ναι, σας γνωρίζω!»

Η Δόμνα Σαμίου είπε το τελευταίο της τραγούδι στις 10 Μαρτίου, στα 84 της χρόνια.
Στις 19 Μαρτίου έκλεισε τα μάτια του ο Νίκος Βασταρδής, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε μερικούς
μήνες νωρίτερα.

Ο δικηγόρος έμεινε έκπληκτος.
Μη γνωρίζοντας τι να κάνει, έδειξε τον δικηγόρο υπεράσπισης και
ρώτησε ξανά:
“κ. Νομικού, γνωρίζετε τον δικηγόρο υπεράσπισης?»

Ο Χρήστος Πάρλας απεβίωσε από πνευμονική ανεπάρκεια τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου, στα 76 του
χρόνια. Σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του, προκαλούν πνευμονικό οίδημα και στερούν από την Ελλάδα
τη μοναδική φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, στις 17 Απριλίου. Ήταν 64 ετών.

Και εκείνη απάντησε πάλι, «Nαι τον γνωρίζω.
Τον γνωρίζω από όταν ήταν νεώτερος. Είναι τεμπέλης, φανατικός,
και αλκοολικός.

Από καρδιακό επεισόδιο φεύγει η ηθοποιός Ζωζώ Ζάρπα στις 19 Απριλίου, σε ηλικία 73 ετών.

Δεν έχει ούτε μία κανονική σχέση, και η νομική του εξάσκηση
είναι η χειρότερη σε ολόκληρη την Πολιτεία! Και δεν κάνω λόγο
για το κεράτωμα της συζύγου του με 3 διαφορετικές φιλενάδες, εκ
των οποίων η μία είναι η γυναίκα σου. Ναι, τον ξέρω.»

Ο Αθηνόδωρος Προύσαλης άφησε την τελευταία του πνοή στα 86 του, στις 5 Ιουνίου.
Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στις 6 Ιουνίου. Ο Κώστας Καρράς έφυγε στα 76 του χρόνια.
Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρρή πέθανε σε ηλικία 87 ετών, στις 9 Ιουνίου.
Ο Θύμιος Καρακατσάνης υπέκυψε, έπειτα από μεγάλη μάχη με την επάρατο, στις 30 Ιουνίου. Ο
αριστοφανικός ηθοποιός ήταν 71 ετών.
Στις 17 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μούτσιος στα 80 του χρόνια.
Η ηθοποιός Νίκη Λινάρδου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 73 ετών, στις 25 Σεπτεμβρίου.
Ο θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου Αλέξης Σολομός,
πέθανε στα 94 του χρόνια, στις 26 Σεπτεμβρίου.
Ο ηθοποιός Μάκης Ρευματάς έφυγε από τη ζωή στις 17 Νοεμβρίου, σε ηλικία 77 ετών.
Στα 63 του άφησε την τελευταία του πνοή ο στιχουργός Άλκης Αλκαίος, στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης κόντεψε να πεθάνει.
Ο δικαστής κάλεσε και τους δύο δικηγόρους να πλησιάσουν την
έδρα και με πολύ χαμηλή φωνή είπε:
«Εάν έστω ένας από εσάς τους δύο ηλίθιους, τη ρωτήσει εάν με
γνωρίζει, θα σας στείλω και τους δύο στην ηλεκτρική καρέκλα
συννενοηθήκαμε;;;;».

FOR SALE
2 burial plots (side by side) for sale at Forest Lawn
Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section
3789 Royal Oak Avenue
Burnaby, British Columbia
Asking $15,000.00 for each plot
Πωλούνται δυο κενοτάφια το ένα δίπλα στο άλλο
στην ελληνική τοποθεσία στο Μπούρναμπη
Please contact Maria Ursu @
778 389 0452 or 604 513 1811

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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

