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«Η Δημοκρατία δέχεται επίθεση»
Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει με τον πιο
εμφατικό τρόπο τα αιματηρά επεισόδια
στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εισβολή
των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο
Καπιτώλιο. Ανήσυχοι εμφανίζονται οι
ηγέτες για τις «επιθέσεις εναντίον της
δημοκρατίας στις ΗΠΑ», θεωρώντας πως
ο Τραμπ «δίχασε βαθιά την αμερικανική
κοινωνία».
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau εξέφρασε
την «ανησυχία» των Καναδών για τις
μετεκλογικές βιαιότητες που ξέσπασαν
στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις οποίες
χαρακτήρισε «επίθεση στη δημοκρατία».
«Η βία δεν θα καταφέρει ποτέ να ανατρέψει
τη βούληση του λαού», κατέληξε στη
δήλωση του ο Καναδός
σελίδα 20, 21
πρωθυπουργός.

Θεοφάνεια 2021 Φωτογραφίες από
την καθιερωμένη Κατάδυση του Τιμίου
Σταυρού στους Ιερούς μας Ναούς

“The Idea of Greece”

Εξερευνήστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF) ανακοίνωσε την έναρξη
της σειράς podcast με τίτλο “The Idea of Greece”.
Η παραγωγή δημιουργήθηκε από τη βραβευμένη Επιτροπή
Ιστορίας του HHF και μέσα από 7 σειρές αναλαμβάνουν να μας
διαφωτίσουν σχετικά
με την δική τους
“εξερεύνηση” για την
Ελληνική Επανάσταση
του 1821.
Το έργο που
σηματοδοτεί την 200ή
επέτειο της Eλληνικής
Eπανάστασης.
βρίσκεται υπό την
αιγίδα της Ελλάδας
2021 και της
παγκόσμιας προβολής
από το Ελληνικό
κράτος.

σελίδα
16, 17

σελίδα 6

Τι άλλαξε από
την 1η του έτους
στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης

Ανασχηματισμός:
Οι αποχωρήσεις
και τα νέα
πρόσωπα

Ontario schools to
remain closed for
in person learning
until Jan. 25

New federal rule
on COVID-19 tests
for air passengers
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σελίδα 32
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

Store Hours Mon. To Fri. 9:00 am to 8:00 pm-Sat. 8:00 am to 8:00 pm Sun. 9:00 am to 6:00 pm

Now Selling

Beer, Wine & Cider
S p e c i a l s e f f e c t i v e J a n u a r y 8 th t i l J a n u a r y 1 4 TH

Product of USA

California Navel Oranges

.99

Product of Mexico

Fresh Organic Celery

2

Fresh Rib End
Pork Chops

2

Capless Prime Rib Roast
or Steaks

2

Delissio

...
Iogo

4

4

99

/each

General Mills
725 g

16x100 g

5

99
/each

4

99
/each

4.49 lb

8

Sealtest

/100 g

Wonder

2/

Wraps 7” or Hot Dog
or Hamburger
Buns 8’s

1 lt

29
/each

5

$

/each

Chocolate Milk

1

.99

White, Whole Wheat, Plus Fibre or Texas Toast
675 g

99

/each

Honey Nut Cheerios

Yogurt

Black Forest Ham

Sliced Bread

750 g

99

Deli Sliced

Wonder

Chicken Burgers,
Nuggets or Strips

834-886 g

/each

lb/28.64 kg

Maple Leaf Prime

Rising Crust Pizza

1.89 Lt

12

lb/5.49 kg

1

99

99

49

2021

Extra Large
English Cucumbers

lb/4.39 kg

Canadian “AAA” Grade Beef

Fresh Whole
Fryer Chickens

lb/6.59 kg

Soy Beverages

1

Product of Mexico

99

/each

Ontario Raised Poultry

99

Silk

Fresh Broccoli Crown

99

lb/2.18 kg

Ontario Raised Pork

Product of Mexico

,

5

$

2/
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“Αναμένεται” και η απαγόρευση
κυκλοφορίας στο Οντάριο
Σε συνέντευξη Τύπου την
Τρίτη, ο Doug Ford δήλωσε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές
του Οντάριο είναι κάτι που
θα μπορούσε να εφαρμοΚατερίνα
στεί αν οι αριθμοί των θεΓερασκλή
τικών κρουσμάτων στον
κορονοϊό συνεχίσουν να
αυξάνονται.
Όταν ρωτήθηκε αν το Οντάριο θα ακολουθούσε τα βήματα του Κεμπέκ, το οποίο
επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας, ο Ford
δήλωσε ότι "όλα είναι στο τραπέζι."
"Θα κάνω μια συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ François
Legault", συνέχισε ο Ford.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή
η επιλογή εξαρτάται από το "πού πηγαίνουν
οι αριθμοί" τις επόμενες εβδομάδες.
Μια απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία
θα μπορούσε να αναγκάσει τους κατοίκους
να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετά
από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, έχει
εφαρμοστεί σε πολλές πόλεις σε όλο τον
κόσμο για να σταματήσει η εξάπλωση του
COVID-19.
Η Ελλάδα, η Αυστραλία και το Παρίσι έχουν

συμμετάσχει σε αυτήν την πρακτική.
Ο πρωθυπουργός Doug Ford αναφέρει
ότι η επαρχία θα αποφασίσει τις επόμενες
ημέρες αν απαιτούνται ή όχι αυστηρότερα
μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένης
ενδεχομένως της διατήρησης κλειστών
σχολείων, για να περιοριστεί η αύξηση των
κρουσμάτων.
Ο Doug Ford πραγματοποίησε την πρώτη συνέντευξη τύπου της νέας χρονιάς εν
μέσω ανησυχιών σχετικά με τον ρυθμό της
συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων, της
διάθεσης εμβολίων COVID-19 στο Οντάριο
και ανεπίλυτων ερωτήσεων σχετικά με το
ταξίδι αναψυχής στην Καραϊβική του πρώην
υπουργού Οικονομικών του, Rod Phillips.

myConsulLive: εξυπηρέτηση
πολιτών μέσω τηλεδιάσκεψης
Το Γενικό Προξενείο Τορόντο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες προξενικές Αρχές
της Ελλάδας, στις οποίες άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά η εφαρμογή MyConsulLive.
Μέσω της εφαρμογής, οι Έλληνες πολίτες
που διαμένουν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου, μπορούν να
κλείσουν ραντεβού και να εξυπηρετηθούν
μέσω τηλεδιάσκεψης για μία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σύντομα
θα εμπλουτιστούν.
Ειδικά για τους συνταξιούχους που υποβάλλουν περιοδικά δήλωση "εν ζωή", η διαδικασία περιλαμβάνει μόνο τρία (3) βήματα:
1. Εκτύπωση, συμπλήρωση και αποστολή της δήλωσης (ΙΚΑ ή ΟΓΑ)
μέσω ταχυδρομείου στο Γενικό
Προξενείο.
2. Τηλεδιάσκεψη, σε προκαθορισμένη
ημερομηνία και ώρα, του συνταξιούχου με υπάλληλο του Γενικού

Απογοητευμένος ο Trudeau
από τη βραδύτητα των
εμβολιασμών στις επαρχίες
«Ήρθε η ώρα να επιταχυνθεί» η εκστρατεία εμβολιασμού, τόνισε ο αρχηγός
της κυβέρνησης, λέγοντας
ότι είναι αισιόδοξος να δει
«όλους τους Καναδούς
Κατερίνα
που το επιθυμούν να εμΓερασκλή
βολιάζονται μέχρι τον
Σεπτέμβριο».
Μέχρι στιγμής, η καναδική κυβέρνηση έχει διανείμει 424.500 δόσεις εμβολίων των Pfizer/BioNTech και της
Moderna – τα μόνα που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στον Καναδά – σε επαρχίες και
περιοχές που είναι υπεύθυνες για τους εμβολιασμούς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί μόλις περίπου 148.000 δόσεις εμβολίων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
«Νομίζω ότι όλοι οι Καναδοί, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, είναι απογοητευμένοι» από αυτήν την κατάσταση, είπε
ο Trudeau, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά τις εορτές της Πρωτοχρονιάς.
«Δεν θέλουμε (να βλέπουμε) εμβόλια σε
καταψύκτες, θέλουμε να τα βλέπουμε στο
μπράτσο ευάλωτων Καναδών», είπε.
Ο Trudeau έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί την Πέμπτη με τους τοπικούς
πρωθυπουργούς των δεκατριών επαρχιών και εδαφών της χώρας συζητώντας τι
«μπορεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να
κάνει περισσότερο για να τους βοηθήσει να

εμβολιάσουν τους Καναδούς το συντομότερο δυνατό», τόνισε.
«Ήρθε η ώρα να επιταχυνθεί» η εκστρατεία εμβολιασμού, συνέχισε ο αρχηγός
της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι αισιόδοξος να δει «όλους τους Καναδούς που
το επιθυμούν να εμβολιάζονται μέχρι τον
Σεπτέμβριο».
Συνολικά, ο Καναδάς, με πληθυσμό 38 εκατομμύρια κατοίκους, έχει παραγγείλει και
έχει λάβει δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια περισσότερων από 400 εκατομμυρίων
δόσεων εμβολίων από επτά φαρμακευτικές
εταιρείες, μια από τις υψηλότερες αναλογίες
στον κόσμο σύμφωνα με τον Trudeau.
Η χώρα, όπου η εξάπλωση του ιού έχει
επιταχυνθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου, κατέγραψε σήμερα πάνω από 5.600 νέες μολύνσεις της Covid-19, με το σύνολο να ανέρχεται σε 617.065 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι
από την αρχή της πανδημίας ξεπερνούν
τους 16.000.

Διαμαρτυρίες υπέρ του
Trump στον Καναδά

Προξενείου μέσω του myConsulLive
Πληρωμή των προξενικών τελών
μέσω e-transfer.
Το Γενικό Προξενείο Τορόντο θα διαβιβάζει
το ίδιο υπηρεσιακά τη θεωρημένη δήλωση
στο αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό
ταμείο.
3.

Υποστηρικτές του Donald Trump διαδήλωσαν στον Καναδά κατά τη διάρκεια που στην
Ουάσινγκτον είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο.
Με πομπή αυτοκινήτων οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στην πόλη του Τορόντο όπου
κατέληξαν στο Αμερικάνικο Προξενείο. Κύριο σύνθημα τους “οι προεδρικές εκλογές
στις Η.Π.Α. ήταν “στημένες””.
Στο Κάλγκαρι, οι υποστηρικτές του Donald
Trump συγκεντρώθηκαν έξω από το
Δημαρχείο.
Στη Βρετανική Κολομβία, συγκεντρώθηκαν
έξω από την Πινακοθήκη του Βανκούβερ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας όλες
οι διαδηλώσεις έγιναν ειρηνικά και χωρίς
προβλήματα.

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού στους Απόδημους
Εορταστικό μήνυμα προς τους Απόδημους
Έλληνες απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της ομογενειακής
εφημερίδας “Εθνικός Κήρυξ”. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός
απευθυνόμενος στους ομογενείς τονίζει,
μεταξύ άλλων, “θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε να μειώνεται όλο και πιο πολύ
η απόσταση με τους απόδημους μας”.
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, όπως δημοσιεύεται στον “Εθνικό Κήρυκα”, έχει ως
εξής:
«Η πρώτη χρονιά της νέας δεκαετίας ανατέλλει με ελπίδες για την ανθρωπότητα και
για την πατρίδα μας. Το εμβόλιο κατά του
Covid-19 διαλύει τα σύννεφα του φόβου,
φέρνοντας πιο κοντά την ομαλότητα στην
κοινωνική και οικονομική ζωή όλων. Ενώ η

ανασύνδεση της Αμερικής με τις
αξίες της και η νέα ηγεσία της είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν νέα
ώθηση στις σχέσεις της Ελλάδας
με τον ιστορικό της σύμμαχο.
Μία πορεία όπου, ασφαλώς, η
δυναμική μας ομογένεια θα έχει
τη δική της συμβολή» ξεκινά ο κ.
Μητσοτάκης το μήνυμά του κάνοντας αναφορά στην έλευση των
εμβολίων κατά του Covid-19 που
φέρνουν αισιοδοξία για τη νέα
χρονιά.
Στην εθνική εστία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε να μειώνεται όλο και πιο
πολύ η απόσταση με τους απόδημους μας.
Η ψήφος των εκτός συνόρων Ελλήνων από
τον τόπο διαμονής τους είναι, πλέον, πραγματικότητα. Και πλαισιώνεται, τώρα, από

πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο
την επαφή τους με τις ελληνικές αρχές.
Στο Γενικό Προξενείο της Νέας
Υόρκης λειτουργεί, ήδη, η υπηρεσία «myConsulLive» που θα
συνδέει κάθε ομογενή με προξενικούς υπαλλήλους ώστε να
τον εξυπηρετούν σε κάθε αίτημά του. Και σύντομα η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί σε
όλη την Βόρεια Αμερική. Ενώ, συνολικότερα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους κι οι εφαρμογές του θα φέρνουν συνεχώς την Ελλάδα πιο κοντά στα παιδιά της.
Από τα διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής γλώσσας μέχρι την ανάδειξη της Ιστορίας μας και τη διατήρηση της πολιτιστικής

μας κληρονομιάς.
Στους τρεις αιώνες της πορείας του, ο Ελληνισμός της Αμερικής στάθηκε στήριγμα
και αρωγός της μητέρας-πατρίδας. Και έτσι
θα συνεχίσει να είναι. Το 2021 θα είναι έτος
απελευθέρωσης του πλανήτη από την πανδημία. Αλλά και ορόσημο των 200 χρόνων
από την εθνική απελευθέρωση των Ελλήνων. Αποτελεί, συνεπώς, μία τρανή ευκαιρία να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας
μέσα και έξω από τα σύνορα της χώρας.
Δυναμώνοντας τις γέφυρες μεταξύ μας. Και
μετατρέποντας την εμπειρία του χθες και τη
δράση του σήμερα, σε ισχύ του Έθνους για
το αύριο.
Στέλνω, λοιπόν, τις ευχές μου πάνω από τον
Ατλαντικό για υγεία και προκοπή σε όλους
τους Έλληνες. Καλή χρονιά και σύντομα να
ανταμώσουμε!»
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Η Μαίρη Φραγκεδάκη υποψήφια με τους Liberal
Party για την περιοχή Τορόντο - Danforth
Η πρώην Δημοτική Σύμβουλος Mary
Fragedakis θα επιδιώξει τον διορισμό της
στο Φιλελεύθερο Κόμμα του Οντάριο στην
περιοχή Τορόντο-Danforth, δεσμευμένη να
αγωνιστεί για τις μικρές επιχειρήσεις και
ισχυρές τοπικές κοινότητες.
«Η επαρχία μας χρειάζεται έμπειρους ηγέτες που καταλαβαίνουν πώς να ολοκληρώσουν τα πράγματα», δήλωσε η υποψήφια
Mary Fragedakis. «Η πανδημία COVID-19
μάς έχει δείξει πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπείται από άτομα που κατανοούν τη
σημασία των τοπικών επιχειρήσεων και των
τοπικών ανησυχιών - και σκοπεύω να είμαι
φωνή για την κοινότητά μου και εκείνους
των οποίων η ζωή έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις αποφάσεις της κυβέρνησης
του Doug Ford. "
Η Mary Fragedakis είναι επί του παρόντος
η εκτελεστική διευθύντρια του GreekTown
στο Danforth BIA και υπηρέτησε ως Δημοτική Σύμβουλος για την περιοχή του Τορόντο-Danforth (Ward 29) από το 2010 έως το
2018. Μετά από την αναθεώρηση του εκλογικού χάρτη από την κυβέρνηση του Ford
έχασε την εκλογική μάχη.
Πιστεύει έντονα ότι η κυβέρνηση πρέπει να
επενδύσει σε ευκαιρίες, πολιτιστική ζωντάνια, εκπαίδευση και μακροχρόνια φροντίδα.
«Η επιτυχία των μικρών επιχειρήσεων συνδέεται ουσιαστικά με την ευημερία και την
επιτυχία της κοινότητας στο σύνολό της».

«Ως μέλος μιας φιλελεύθερης κυβέρνησης,
θα διασφαλίσω ότι θα ανοικοδομήσουμε το
Οντάριο από τη δύναμη της τοπικής μας
γειτονιάς».
Η Mary Fragedakis είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην
Πολιτική Επιστήμη από
το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και ολοκλήρωσε το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Διευθυντών στο Rotman
School of Management.

Mary Fragedakis
to seek Ontario
Liberal Party
nomination in
Toronto—Danforth
Former City Councillor
Mary Fragedakis will seek
the Ontario Liberal Party
nomination in Toronto-Danforth, vowing
to fight for small business and strong local
communities.
“Our province needs experienced leaders
who understand how to get things done,”
said Fragedakis. “The COVID-19 pandemic
has shown us just how important it is to be
represented by people who understand the

importance of local businesses and local
concerns - and I plan to be a voice for my
community and those whose lives have
been most impacted by
the decisions of the Ford
government.”
Mary is currently the
Executive Director of
GreekTown
on
the
Danforth BIA and served
as City Councillor for
the riding of TorontoDanforth (Ward 29) from
2010 until 2018, when the
Ford government redrew
Toronto’s electoral map.
As a City Councillor,
she worked with her
colleagues across the
political
spectrum,
building
consensus
around real solutions that
helped improve people’s
lives.
A vocal champion of public transit, she
served on the Board of the TTC, where she
helped usher in the 2-hour TTC Transfer
Policy, increase the TTC budget to ease
overcrowding and was a strong supporter of
the Downtown Relief Line.
She believes fiercely that government must
invest in opportunity, cultural vibrancy,

education and long term care, and has
served on the boards of the Toronto Public
Library, Art Gallery of Ontario, Toronto Zoo,
Harbourfront Centre and the Sony Centre
for the Performing Arts, and is a current
Board member of the Toronto Association of
Business Improvement Areas (TABIA).
“The success of main street small business
is fundamentally tied to the well-being and
success of the community as a whole,”
said Fragedakis. “As a member of a Liberal
government, I will ensure that we rebuild
Ontario from the strength of our local
neighbourhoods.”
Mary holds an MA in Political Science from
the University of Toronto and completed the
Directors Education Program at the Rotman
School of Management.
A
lifelong
progressive,
Fragedakis
understands that Toronto residents want real
solutions, and leaders who have achieved
real impact in people’s lives.
“The challenges we face are too serious
for us to continue to vote for people who
don’t know how to fight and win on behalf
of their residents,” said Fragedakis. “This
riding is ready for change and it needs an
MPP who can deliver housing, education
and transit solutions that will strengthen our
neighbourhoods and our province, while
taking care of our most vulnerable friends
and neighbours.”

Στην τσιμπίδα της εφορίας οι ξεχασμένες αδήλωτες συντάξεις Ελλήνων του εξωτερικού
Με επιστολή ελέγχων για τα αδήλωτα εισοδήματα (συντάξεις –μερίσματα ) των
Ελλήνων του Εξωτερικού που ζουν στην
Ελλάδα ενημέρωσαν οι Εφορίες τις τελευταίες ημέρες πριν τελειώσει το 2020 τους
φορολογούμενους που δεν δήλωσαν ποσά
που ελάμβαναν από το 2014 από χώρες
του εξωτερικού ή και συνεχίζουν να λαμβάνουν χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στον «Ε.Κ.» η κ.
Αννα Χρυσούλη, που είναι λογίστρια και
φοροτεχνικός, προτεινόμενη σύμβουλος
της αμερικανικής πρεσβείας, οι «ύποπτες
καταθέσεις» και η ζωηρή κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντοπίστηκαν από
τις αποτελεσματικές διασταυρώσεις στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών
και Λογαριασμών Πληρωμών που είναι
συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών. Από

Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών
σε παιδιά της Διασποράς
Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε παιδιά της
Διασποράς από όλο τον κόσμο, με σκοπό
τη θωράκιση της γλώσσας, θα παραδίδουν
έμπειροι εκπαιδευτικοί, έπειτα από πρωτοβουλία της οργάνωσης International Hellenic
Association (ΙΗΑ) και του Οργανισμού για τη
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι
δύο οργανώσεις, αναφέρουν: «Σκοπός μας
είναι να προωθήσουμε την ελληνική γλώσσα στους απανταχού Έλληνες της Διασποράς και όχι μόνο, μέσω του on line Zoom
Ελληνικού Φροντιστηρίου που έχει δημιουργηθεί. Θα προβούμε στην υλοποίηση
αυτής της προσπάθειας χρησιμοποιώντας
την τεχνογνωσία καταξιωμένων και έμπειρων εκπαιδευτικών, στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας».
Στις Ηνωμένες Πολιτείες την ελληνική γλώσσα θα διδάξει η κ. Νίνα Γκατζούλη, αντιπρόεδρος του ΙΗΑ, η οποία έχει διδάξει Ελληνικά
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (Δημοτικό,
Γυμνάσιο και Πανεπιστήμιο) τα τελευταία

τριάντα χρόνια.
Η ίδια μίλησε στην ομογενειακή εφημερίδα
«Εθνικός Κήρυκας» για την πρωτοβουλία
αυτή, τονίζοντας το πόσο σημαντική είναι
η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και η
μεταφορά της στις νεότερες γενιές.
«Πρέπει με κάθε θυσία να διατηρήσουμε τη
γλώσσα, την ιστορία μας, τα ήθη και έθιμά
μας. Ας προστατεύσουμε αυτές τις αξίες
θωρακίζοντας τις νέες γενιές της Ομογένειας με τη γνώση της γλώσσας μας. Δεν θα
ήταν αδύνατον να απαριθμήσω με λίγες λέξεις πόσο πολύτιμη είναι η ελληνική γλώσσα στην εξέλιξη του κάθε μαθητή στις σπουδές του. Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει μεγάλη
προσπάθεια για να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε» είπε η κ. Γκατζούλη.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών, τα οποία δεν έχουν σαν
μητρική γλώσσα την ελληνική. Θα γίνονται
δύο φορές την εβδομάδα και θα παρέχονται
δωρεάν. Συντονιστής της προσπάθειας είναι ο Δημήτρης Βόγγολης μέλος του IHA.

εκεί αναζητούνται και βρίσκονται εύκολα
οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, οι
τόκοι καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες
των υπόπτων προσώπων καθώς το ελληνικό κράτος επιδιώκει να αυξήσει με γρήγορο τρόπο τα έσοδα, στα άδεια ταμείων των
Εφοριών.
Στο επίκεντρο των ελέγχων μπαίνουν αφενός όσοι φορολογούμενοι αναγράφουν
στους κωδικούς του εντύπου Ε1 διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που κοινοποιούν
στο taxisnet, τράπεζες και άλλοι φορείς,
όπως επίσης και εκείνοι που οι καταθέσεις
τους παρουσιάζουν «ύποπτη και ενδιαφέρουσα σημασία».
Οπως αναφέρει η ΑΑΔΕ «το ποσό φόρου
που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην
αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς
651-652 αν πρόκειται για εισόδημα από
μισθούς, συντάξεις κ.λπ. Αλλοδαπής προέλευσης. Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους πιο πάνω κωδικούς,
δύνανται να καλούνται στη Δ.Ο.Υ. (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) για προσκόμιση
δικαιολογητικών. Η καταβολή του ποσού
του φόρου στην αλλοδαπή ή η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα
δικαιολογητικά έγγραφα». Οπως εξάλλου
είπε η κ. Αννα Χρυσούλη στον «Ε.Κ.», στις
περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι έλαβαν ήδη ειδοποιήσεις και καλούνται για
εξηγήσεις, για έλεγχο και τον καταλογισμό
προστίμων εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν
καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται
από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019 ή
και προηγουμένων ετών.
Οπως εξηγεί η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων), μέσω πρόσφατης

απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από παράνομη
ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία
προέλευσης, ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις συμμόρφωσης ελέγχου και αναδρομικών δηλώσεων και ορίζεται ότι ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αποδείξει
την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα.
Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι
ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και
φορολογείται ως εισόδημα από άγνωστη
πηγή. Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω
πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών, είναι σε
βάρος του φορολούμενου.
Για τις τραπεζικές συναλλαγές με τις οποίες
τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Εξωτερικού
στην Ελλάδα συναλλάσσονται ισχύουν οι
υποχρεώσεις FACTA τόσο για όλες τις χώρες της Ευρώπης όσο και για τις ΗΠΑ από
01/07/2014 με την εφαρμογή του νόμου περί
Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών
της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του FATCA.
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Κτηματολόγιο : Τελευταίος γύρος για δηλώσεις χωρίς πρόστιμα
Το 2021 είναι έτος σταθμός για το Κτηματολόγιο. Κι αυτό διότι, μεταξύ άλλων, ξεκινά η
συλλογή δηλώσεων σε νέες περιοχές, πρέπει να επανελεγχθούν πάνω από 11 εκατομμύρια δικαιώματα σε 36 περιφερειακές
ενότητες ενώ δίνεται σκόντο ενός χρόνου
στους ιδιοκτήτες που είτε ξέχασαν, είτε έχασαν όλες τις προθεσμίες προκειμένου να
δηλώσουν και να σώσουν την ακίνητη περιουσία τους.
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν αναλυτικό
οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις περιοχές που ξεκινά η συλλογή
δηλώσεων κι αυτές που αρχίζει η ανάρτηση,
για το τι ισχύει με τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα – και πότε θα αρχίσουν να επιβάλλονται
αλλά και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που
έχουν στη διάθεσή τους ιδιοκτήτες, τοπογράφοι – μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι προκειμένου να αποφύγουν τις
ουρές.
Οι νέες περιοχές
Μέσα στο 2021 ξεκινά η συλλογή δηλώσεων για το υπόλοιπο – και τελευταίο – 7%
της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
έως τώρα προγραμματισμό του Κτηματολογίου, τον Μάρτιο αρχίζειη συλλογή δηλώσεων στο Ρέθυμνο. Τον Μάιο ακολουθούν οι
Κυκλάδες, τον Αύγουστο παίρνουν σειρά τα
Χανιά και το Ηράκλειο (ένα τμήμα του), ενώ
τον Δεκέμβριο ακολουθούν η Θεσπρωτία
και η Κέρκυρα.
Στο μεταξύ, το πάγωμα για έξι μήνες των
προστίμων συνεπάγεται μια άτυπη παράταση – για όλη τη χώρα – στη συλλογή
δηλώσεων. Αυτό σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες αλλά και το Δημόσιο έχουν στη διάθεσή
τους ένα περιθώριο έως τον ερχόμενο Μάιο
για να δηλώσουν ψηφιακά στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους.
Τα νέα πρόστιμα
Οπως προαναφέρθηκε, τα νέα πρόστιμα
στο Κτηματολόγιο θα αρχίσουν να επιβάλλονται μετά το Πάσχα και θα είναι κλιμακωτά. Με το νέο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση την
αξία κάθε ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί πως
βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του ακινήτου που αντιστοιχεί στο
δικαίωμα που δηλώνεται.
Διευκρινίζεται ότι η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτερο των
2.000 ευρώ. Για παράδειγμα, αν το πρόστιμο είναι 5% επί της βάσης υπολογισμού
(300 ευρώ), τότε, θα είναι 15 ευρώ. Για το
θέμα των προστίμων αναμένεται να υπάρξει εξειδίκευση με νέα υπουργική απόφαση.
Που αρχίζει η ανάρτηση
Το 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και
έτος «επανελέγχου» των κτηματολογικών
εγγραφών. Κι αυτό διότι πάνω από 11 εκατομμύρια δικαιώματα σε 36 περιφερειακές
ενότητες σε όλη τη χώρα θα πρέπει να ελεγχθούν, να επιβεβαιωθούν ή να διορθωθούν
από τους ιδιοκτήτες τους.
Οι 36 περιοχές που θα πραγματοποιηθεί η
ανάρτηση εφέτος (κατά αλφαβητική σειρά)
είναι: Ανατολική Αττική (Γραμματικό, Βαρνάβας), Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αρτα,
Αχαΐα, Βοιωτία, Γρεβενά, Δράμα, Δυτική
Αττική (Μέγαρα, Οινόη), Εβρος, Ευρυτανία,
Ηράκλειο, Θάσος, Θεσπρωτία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κάρπαθος, Καστοριά, Κορινθία, Λάρισα, Λασίθι,
Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη,

Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Ρόδος, Σποράδες, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Φωκίδα, Χαλκιδική. Υπενθυμίζεται πως όλη η διαδικασία
γίνεται ηλεκτρονικά. Πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης, κατά
την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων ελέγχουν
για τελευταία φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας.
Σε αυτό το στάδιο οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας
τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή
της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο. Σημειώνεται πως τα στοιχεία επικοινωνίας επικαιροποιούνται μέσα από την
ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.
Η διάρκεια της ανάρτησης είναι δύο μήνες
για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις μήνες για όσους μένουν στο εξωτερικό. Διευκρινίζεται πως τυχόν διορθώσεις
σφαλμάτων μελλοντικά θα μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από δικαστικές διαδικασίες που κοστίζουν σε χρόνο
και χρήμα και συνεπάγεται ταλαιπωρία για
τους ενδιαφερομένους.
Τα «ορφανά» ακίνητα
Στο μεταξύ, με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, δίνεται περιθώριο ενός έτους (μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2021) στους ιδιοκτήτες
που είτε ξέχασαν είτε έχασαν όλες τις προθεσμίες προκειμένου να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο και να σώσουν
την περιουσία τους.
Η νέα ρύθμιση αφορά ιδιοκτήτες (ανάμεσά
τους και το Δημόσιο) σε 298 περιοχές σε
όλη τη χώρα που πλέον έχουν περιθώριο
12 μηνών να διεκδικήσουν 299.174 ακίνητα
που δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο. Να
καταθέσουν δηλαδή στα δικαστήρια αγωγή
διόρθωσης των λανθασμένων αρχικών εγγραφών προκειμένου (για τους ιδιώτες) η
περιουσία τους να μην… πέσει στα χέρια
του Δημοσίου.
Εδώ, θα πρέπει να διευκρινιστεί, πως αυτό
το δικαίωμα δεν δόθηκε για τους ιδιοκτήτες
(ανέρχονται σε περίπου 15 χιλιάδες) σε 35
περιοχές σε όλη τη χώρα (στην Αττική είναι
τα Βριλήσσια και η Ελευσίνα) στις οποίες το
2018 ξεκίνησε η περιέλευση 13.156 ακινήτων, που έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Δημόσιο.
Πρόκειται για ακίνητα που εξαιρέθηκαν από
τις παρατάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης (τον Δεκέμβριο του 2018) αλλά και
την οριζόντια παράταση έως το 2020 που
δόθηκε το 2019 από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σημειώνεται πως για τα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης (1997-1999)
ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί (τώρα πλέον)
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και για τα νέα
(από το 2008 και μετά) αν δεν δηλωθεί σε
οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
του Κτηματολογικού Γραφείου.
Τα 73 νέα Κτηματολογικά Γραφεία
Το 2011 θα ανοίξουν 11 νέα κεντρικά Γραφεία Κτηματογράφησης (ΚΓ) και 62 υποκαταστήματά τους. Τα νέα κεντρικά ΚΓ είναι:
Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη), Ηπείρου (με έδρα τα
Ιωάννινα), Θεσσαλίας (με έδρα τη Λάρισα),
Δυτικής Ελλάδας (με έδρα την Πάτρα), Αθηνών, Αττικής (με έδρα το Κορωπί), Βορείου
Αιγαίου (με έδρα τη Μυτιλήνη), Κρήτης (με
έδρα το Ηράκλειο), Δωδεκανήσου (με έδρα
τη Ρόδο) και Ιονίων Νήσων (με έδρα την
Κέρκυρα).

e- Οδηγός. Πλέον, με το ψηφιακό τοπίο
που έχει διαμορφωθεί κανείς από τους
ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες, τοπογράφους – μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους) δεν χρειάζεται να σταθεί
στην ουρά για το Κτηματολόγιο. Οι τέσσερις νέες ψηφιακές υπηρεσίες (όπως
αυτές παρουσιάστηκαν πρόσφατα από
τον πρόεδρο του Κτηματολογίου Δημήτρη
Σταθάκη) αφορούν τα Κτηματολογικά
Γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα και είναι:
• 1ον) Πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και
αντιγράφων από ιδιοκτήτες και
επαγγελματίες.
• 2ον) Παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από δικηγόρους αγωγών,
δικογράφων κι άλλων πράξεων
που συντάσσουν και διακινούν
για καταχώρηση στα Κτηματολογικά Γραφεία.
• 3ον) Υποβολή συμβολαίων από τους
συντάκτες τους για καταχώρηση.
• 4ον) Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού ιδιοκτήτη με το Κτηματολογικό

Διάγραμμα και αυτόματος προδικαστικός έλεγχος που εξασφαλίζει τη
δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

T: 416-463-7771
Ελληνικό Κέντρο
Μέτρησης Ακοής
(Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

-Εξυπηρετούμε την Ελληνική παροικία από το
2006
-Δωρεάν τεστ ακοής
-Μεγάλη επιλογή ακουστικών σε προσιτές τιμές
-Δωρεάν μπαταρίες με την αγορά ακουστικών
-Επίσκεψη στο σπίτι διαθέσιμη
-Δοκιμαστική περίοδος ακουστικών για 90
ημέρες
-Τρία χρόνια εγγύηση
-Επισκευές ακουστικών και σέρβις
-Πλήρης εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη.
Εξυπηρετούμε πελάτες με ασφάλιση στον
WSIB, ODSP κλπ

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
Στη διάθεσή σας και πλάνα πληρωμής με δόσεις
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Δωρεά αλληλεγγύης και αγάπης

Έχοντας ως κοινή πεποίθηση ότι ο Οργανισμός της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
θα πρέπει να υποστηριχθεί πολύπλευρα,
ομογενείς Αρκάδες προσέφεραν γενναιόδωρη χορηγία, θέλοντας έμπρακτα να
συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τη
δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας του
COVID-19.

και πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία”, ανέφερε
μεταξύ άλλων ο κ. Κατσάβελος, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπου παρέδωσε
χορηγίες ύψους 9000 δολαρίων.
Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

“Η παραπάνω ενέργεια μας αποτελεί
έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης στο
δύσκολο έργο που επιτελείται, αλλά και
αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλετε ώστε να ξεπεραστεί η δύσκολη

Με την παρούσα επιστολή το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Kοινότητας Τορόντο, κι εγώ προσωπικά, εκφράζουμε
τις θερμές μας ευχαριστίες στους φίλους

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

The Idea of Greece
New Podcast Series Announcment
The Hellenic Heritage Foundation (HHF)
is pleased to announce the launch of the
podcast series The Idea of Greece.
Produced by the HHF’s award-winning
History Committee, The Idea of Greece is
a seven-part podcast exploring the Greek
Revolution of 1821.

Episodes drop every two weeks and you
can download them on Spotify, Stitcher and
Apple Podcasts.
Most diaspora Greeks learned a very
rudimentary version of the Greek Revolution
in Greek School. It was a very black and
white version of events from a dated
curriculum steeped in nationalism. Drawing
on the expertise of various academics and
researchers, The Idea of Greece strives to
present a more fulsome account of what life
was like in the 1820s and what motivated
people to join the Revolution.
The podcasts series will look at motivations,
the battles and tactics used in warfare, the
heroes and who they really were, the women
who participated in the Revolution, how the

Στηρίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του
εκπαιδευτικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού
έργου της κοινότητας και ενθαρρύνετε την
προσπάθεια μας επιδιώκοντας την ομοψυχία, ενότητα, μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις και μικροπολιτικές συμπεριφορές. Τέτοιες ενέργειες που διακρίνονται από
ευαισθησία και ανιδιοτέλεια θα πρέπει να
αποτελούν πρότυπο και παράδειγμα προς
μίμηση.
Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να σας έχουμε και στο μέλλον πολύτιμους συμπαραστάτες και αρωγούς, ώστε να θωρακίσουμε
περαιτέρω το σκοπό μας, με μόνο γνώμονα
το συλλογικό μας συμφέρον.
Σας ευχαριστούμε θερμά υποσχόμενοι ότι
θα συνεχίσουμε την άοκνη προσπάθεια
για την προάσπιση της ελληνικής παρακαταθήκης γνωρίζοντας πως έχουμε άξιους
συνοδοιπόρους.
Με εκτίμηση,
Αντώνης Αρτεμάκης
Πρόεδρος

Legal Translation
Services

Each podcast will explore a part of the
revolution and formation of the Greek
state going beyond stereotypes and
providing a clearer, more complex
account of our heritage. The project is
under the auspices of Greece 2021, the
global project by the Greek State, marking
the 200th Anniversary of the Greek
Revolution.
The podcast is hosted by journalist
Georgia Balogiannis and Prof. Sakis Gekas,
the HHF Chair in Modern Greek History at
York University. It is sponsored by Agape
Greek Radio with original music by Toronto
musician Demetri Petsalakis.

ομογενείς από την Αρκαδία που με γνώμονα την προάσπιση της κοινότητας μας συγκέντρωσαν τη γενναιόδωρη χορηγία των
$9,000 για τις ανάγκες της.
Η ευγενική προσφορά των παρακάτω φίλων
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για όλους
εμάς επιδεικνύοντας αίσθημα προσφοράς
και ενσυναίσθησης. Θερμές ευχαριστίες εκ
βάθους καρδιάς στους ομογενείς Αρκάδες:
- Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
- Νέαρχος Χατζηνικολάου: Laird Auto Body
- Αθανάσιος Παναγόπουλος: Laird Auto
Body
- Παναγιώτης Τριαντάφυλλος
- Νικόλαος Πεθεριώτης
- Νικόλαος Μπάρλας: Nick’s Sport Shop Ltd
- Παναγιώτης (Peter) Κατσαβέλος
- Παναγιώτης (Peter) Μαντρώνης: Peter’s
Taxi Ltd
- Δημήτρης Κατσής: Olympic Kitchen
Με την πρωτοβουλία και γενναιοδωρία σας,
συμβάλλετε σημαντικά στο έργο μας να
αναδείξουμε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στη διασπορά.

international community got involved and
how the modern Greek State evolved after
the fighting ended.
“Even though I teach about the 1821
Revolution in a more thorough manner
at the Modern Greek History program at
York University,” says Prof. Gekas, “this
podcast series is an excellent opportunity to
contribute to the public history of the Greek
Revolution and engage as many people as
possible.”
In 2018, the HHF’s History Committee
launched the year-long commemoration of
the 1918 Anti-Greek Riots in Toronto. That
campaign won the Heritage Toronto 2019
Community Heritage Award.
Where: On Stitcher, Spotify and Apple
Podcasts and HHF.ca
When: Monday, January 4th, 2021 and
every other Monday
What: The Idea of Greece, a podcast
about the 1821 Revolution by the awardwinning Hellenic Heritage Foundation’s
history committee

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca
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Σύναξη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού
Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
και Βαπτιστού τιμά στις, 7 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας.
Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στον Ιερό Ναό του
Αγίου Ιωάννη στο Τορόντο από τον Επίσκοπο Πατάρων κ. Αθηναγόρα, τον αρχιερατικό προϊστάμενο της εκκλησίας πατέρα
Φίλιππο Φιλίππου και τον πατέρα Ευάγγελο Μπαρδουνιώτη τηρώντας όλα τα μέτρα
προστασίας από τον κορονοϊό.
Ευχόμαστε σε όλους του εορτάζοντες
Χρόνια Πολλά και του χρόνου με υγεία
να γεμίσουμε από άκρη σε άκρη την αγαπημένη μας εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Ο Άγιος Ιωάννης

Ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και
της Ελισάβετ.

Μέχρι τα τριάντα του χρόνια, ζει ασκητική
ζωή στην έρημο της Ιουδαίας, αφιερωμένη
ολοκληρωτικά στην προσευχή, τη μελέτη
και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση.
Το ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας, στη
μέση του είχε δερμάτινη ζώνη και την τροφή
του αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι.
Με μορφή ηλιοκαμένη, σοβαρός, αξιοπρεπής και δυναμικός, ο Ιωάννης φανέρωνε
αμέσως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη.
Είχε όλα τα προσόντα μεγάλου και επιβλητικού κήρυκα του θείου λόγου.
Έτσι, με μεγάλη χάρη κήρυττε «τα πλήθη».
Κατακεραύνωνε και χτυπούσε σκληρά τη
φαρισαϊκή αλαζονική έπαρση, που κάτω
από το εξωτερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας έκρυβε τις πιο αηδιαστικές πληγές ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας.
Γενικά, η διδασκαλία του συνοψίζεται στη
χαρακτηριστική φράση του: «Μετανοείτε•

ήγγικε γαρ ή βασιλεία των ουρανών», προετοιμάζοντας, έτσι, το δρόμο του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού για το σωτήριο έργο Του.
Όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση
του, ο κόσμος άφηνε σιγά-σιγά τον Ιωάννη
και ακολουθούσε Αυτόν.
Η αντιστροφή αύτη, βέβαια, θα προκαλούσε μεγάλη πίκρα και θα γεννούσε αγκάθια
ζήλειας και φθόνου σ’ έναν, εκτός χριστιανικού πνεύματος, διδάσκαλο ή φιλόσοφο.
Αντίθετα, στον Ιωάννη προκάλεσε μεγάλη
χαρά και ευφροσύνη.
Η γιορτή αυτή του Ιωάννου του Προδρόμου, για τον όποιο ο Κύριος είπε ότι κανείς
άνθρωπος δε στάθηκε μεγαλύτερος του,
καθιερώθηκε τον 5ο μ.Χ. αιώνα.
Επίσης, σήμερα εορτάζουμε και το γεγονός
της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη
της τιμίας Χειρός του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου, που έγινε κατά τον ακόλουθο

τρόπο:
Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς πήγε στην
πόλη Σεβαστή, όπου τάφηκε ο Πρόδρομος,
παρέλαβε από τον τάφο του το δεξί του
χέρι, το μετέφερε στην Αντιόχεια, όπου χάριτι Θεού επιτελούσε πολλά θαύματα.
Από την Αντιόχεια, το Ιερό χέρι, μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 957, από
τον διάκονο Ιώβ.
Εκεί ο φιλόχριστος αυτοκράτορας, αφού
την ασπάστηκε με πολύ σεβασμό, την τοποθέτησε στα βασιλικά ανάκτορα.
Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χείρας
του Προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη,
ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου (ή
Σφωρακίου).
Επίσης, σήμερα εορτάζουμε και το Θαύμα του Προδρόμου στη Χίο κατά των
Αγαρηνών.

Dr. Perry Argiropoulos

Για όλες τις
οδοντιατρικές For all your
σας ανάγκες dental needs
Δέχεται νέους ασθενείς.
welcoming new patients

3110 Kingston Rd Scarborough
416-901-0910
Info@eastsidefamilydental.ca
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Έρχεται η ηλεκτρονική
κάρτα εργασίας
Ο Γιάννης Βρούτσης φεύγοντας από το
Υπουργείο Εργασίας παρέδωσε στον Κωστή Χατζηδάκη το φάκελο των εκκρεμών
συντάξεων αλλά και ένα έτοιμο νομοσχέδιο όπως είπε. Ανάμεσα στις σελίδες και
τις διατάξεις του νομοσχεδίου υπάρχει και
η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Το θεσμικό
πλαίσιο για την νέα κάρτα του εργαζόμενου
θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2011,όμως
δεν υπήρξε ποτέ επί 9 χρόνια η Υπουργική
απόφαση που θα την έβαζε σε εφαρμογή.
Πώς θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική κάρτα
Όπως αναφέρει το Money Review, η ηλεκτρονική κάρτα , θα καταγράφει την ώρα εισόδου και εξόδου των εργαζομένων και του
πραγματικού ωραρίου με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αλλά
και την διασταύρωση των υπερωριών που
δηλώνονται από τους εργοδότες. Σε κάθε
επιχείρηση θα υπάρχει ένα «τερματικό» το
οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο online με το
πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου
Εργασίας «ΕργάνηΙΙ».‘
Έτσι ο εργαζόμενος κατά την είσοδο και
έξοδο του θα «χτυπά» την κάρτα στο ειδικό
μηχάνημα και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά
θα διαβιβάζονται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας.Με
αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να διασφαλιστεί
και το ευέλικτο ωράριο εργασίας που αναμένεται να προωθήσει επιπλέον η κυβέρνηση. Με το ευέλικτο ωράριο θα υπάρχει η δυνατότητα ο εργαζόμενος απασχολείται δύο
(2) ώρες την ημέρα επιπλέον των οκτώ (8)
ωρών δηλαδή μπορεί να εργάζεται έως 10
ώρες την ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι οι
επιπλέον των σαράντα (40) ,ώρες εργασίας
την εβδομάδα θα αφαιρούνται από τις ώρες
εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου. Οι
υπερωρίες για παράδειγμα μιας ημέρας θα
μπορούν να συμψηφίζονται με το ωράριο
μια άλλης ημέρας ή θα δίνεται ρεπό.
Η Θέση της ΓΣΕΕ
«Ένα μεγάλο μέρος της υποδηλωμένης εργασίας και των παράνομων υπερβάσεων
στα ωράρια των εργαζομένων μπορεί να
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Αρκεί να υπάρχει
(online) διαλειτουργικότητα στα συστήματα των ελεγκτικών μηχανισμών και των

επιχειρήσεων και να διασφαλίζεται ότι δεν
θα υπάρχουν «παραθυράκια» τα οποία θα
αξιοποιούν οι εργοδότες για να παρακάμπτουν το σύστημα.»
Καθολικό μέτρο ή μόνο σε ορισμένους
κλάδους;
Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε το
2011 που βέβαια δεν εφαρμόστηκε ποτέ ,οι
επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να εγκαταστήσουν το σύστημα της κάρτας εργασίας
και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων
αυτών, παρεχόταν έκπτωση έως δέκα τοις
εκατό (10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .Βέβαια έκτοτε υπάρχει
σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές και πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία δεν
έχουν και τις ιδιαίτερες αντοχές , ειδικά την
δεδομένη χρονική στιγμή ,για περαιτέρω
περικοπές των εσόδων τους οπότε πολύ
πιθανόν το προνόμιο της έκπτωσης στις
επιχειρήσεις να μην υπάρχει στην νέα κάρτα
ειδικά εάν το μέτρο θα αφορά και ολόκληρο
τον ιδιωτικό τομέα.
Αρχικά η ηλεκτρονική κάρτα θα εφαρμοστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια
σε άλλους κλάδους. Βέβαια η πλειονότητα
των περιπτώσεων της παραβατικότητας
του επιχειρείν όσον αναφορά τη μη τήρηση
ωραρίου συναντάται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εάν τελικά η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας θα είναι ένα καθολικό μέτρο για όλον
τον ιδιωτικό τομέα ή έστω στους κλάδους
της οικονομίας όπου είναι συχνό φαινόμενο
η αδήλωτη εργασία ,τότε ο νέος Υπουργός
Εργασίας θα είναι και αυτός που θα πρέπει
να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά» κάτι
που απέφυγαν να κάνουν όλοι οι Υπουργοί
Εργασίας τα προηγούμενα 9 χρόνια.

Τουρκία : Ανεβάζει ξανά τους
τόνους με «μπαράζ» από Navtex
«Φωτιά» πήραν οι υδρογραφικές
υπηρεσίες της Τουρκίας , εκδίδοντας
σειρά από Navtex σε περιοχές κοντά
στο Καστελόριζο, όπως και στο Bόρειο Αιγαίο, για το επόμενο χρονικό
διάστημα. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά
το επεισόδιο με την παρενόχληση
σκάφους της Λιμενικού Σώματος στα
Ίμια
Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε σειρά από Navtex για
περιοχές γύρω από το σύμπλεγμα
της Μεγίστης, που περιλαμβάνουν
ασκήσεις με πυρά, στρατιωτικές ασκήσεις
και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης.
Οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Τουρκίας εξέδωσαν σειρά από Navtex σε περιοχές κοντά στο Καστελόριζο, όπως και στο
βόρειο Αιγαίο, για το διάστημα από 11-21

Ιανουαρίου, όπως για περιοχές γύρω από
το σύμπλεγμα της Μεγίστης.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ασκήσεις με
πυρά, στρατιωτικές ασκήσεις και ασκήσεις
έρευνας και διάσωσης.
Διπλωματικές πηγές: Υιοθέτηση της

Intrum: Φτωχότερος 1 στους 2
Έλληνες λόγω πανδημίας- Περικοπή
εξόδων και απλήρωτοι λογαριασμοί
Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι το εισόδημά του μειώθηκε ως αποτέλεσμα της
πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς σχετική
έρευνα της Intrum δείχνει ότι η Ελλάδα είναι
η χώρα που επηρεάστηκε περισσότερο στο
κριτήριο αυτό από την κρίση. Το αποτέλεσμα είναι ότι το 55% των Ελλήνων αναγκάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες να αφήσει
απλήρωτο κάποιο λογαριασμό, με το 62%
να απαντά ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει
τακτικά. Κατόπιν τούτων, η Ελλάδα έρχεται
τελευταία στην οικονομική ευημερία ανάμεσα στις 24 χώρες που συμμετείχαν στην
έρευνα της Intrum, και μάλιστα για δεύτερη
συνεχή χρονιά.
Η χώρα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση
στην κατάταξη στους πυλώνες για την ικανότητα των καταναλωτών να πληρώνουν
τους λογαριασμούς και να αποταμιεύουν
χρήματα για το μέλλον, όπως ήταν και το
2019.
Ειδικότερα, οι μισοί Έλληνες καταναλωτές
(49%) αναφέρουν μείωση του εισοδήματός
τους ως αποτέλεσμα του Covid-19 – το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Στην ίδια
ερώτηση μόλις το 17% των Ελλήνων και το
38% του ευρωπαϊκού μέσου όρου απάντησε ότι το εισόδημα του έχει παραμείνει το
ίδιο και αναμένεται να παραμείνει σταθερό
ή να αυξηθεί. Όσοι απάντησαν ότι μειώθηκε
το εισόδημά τους, ανέφεραν επίσης ότι μείωσαν τις δαπάνες για μη απαραίτητα έξοδα (70%) και έψαξαν για επιπλέον εργασία
(31%) για να διαχειριστούν τη μείωση αυτή.
Το γεγονός αυτό ασκεί πίεση στις βασικές
πληρωμές: σχεδόν 7 στους 10 (69%) λένε
ότι η αύξηση των λογαριασμών έχει αρνητικό αντίκτυπο στη γενική ευημερία τους
έναντι ενός ευρωπαϊκού μέσου όρου που
βρίσκεται στο 47%. Ενώ περισσότεροι από
ένας στους έξι επισημαίνουν ότι οι λογαριασμοί αυξάνονται σε ρυθμό υψηλότερο του
εισοδήματος.
Ως αποτέλεσμα της μείωσης του διαθέσιμου
εισοδήματος λόγω της πανδημίας, οι Ευρωπαίοι αυξάνουν το χρέος τους το 2020,
παρά τους ενδοιασμούς για το δανεισμό
κατά τη διάρκεια της κρίσης. Κατά μέσο όρο,
το 61% εκείνων που δανείζονται χρήματα
για να πληρώνουν λογαριασμούς δανείζονται κάθε μήνα, ποσοστό μεγαλύτερο από
το αντίστοιχο 52% για το 2019. Για την Ελλάδα, το 20% δηλώνει το ίδιο. Ταυτόχρονα,
η πλειονότητα των καταναλωτών δηλώνει
ότι είναι πιο επιφυλακτικοί από το συνηθισμένο όσον αφορά την ανάληψη πρόσθετου χρέους. Το 74% των ερωτηθέντων στην

Ελλάδα συμφωνεί ότι, παρ’ όλο που τα επιτόκια είναι χαμηλά, είναι πιο επιφυλακτικοί
από ό,τι συνήθως για την ανάληψη χρέους,
ενώ οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δανειστούν χρήματα για μεγάλες
αγορές έως ότου η κρίση τελειώσει. Περίπου 1 στους 5 Έλληνες ερωτηθέντες (49%)
ανέφερε ότι δεν δανείζεται χρήματα κάθε
μήνα για να καλύψει μηνιαίες δαπάνες.
Την ίδια στιγμή, τέσσερις στους 10 ερωτηθέντες (41%) δηλώνουν ότι δεν αποταμιεύουν καθόλου, το υψηλότερο ποσοστό στην
Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα, στην
Ελλάδα το 64% των ανδρών και το 54%
των γυναικών που ερωτήθηκαν δήλωσαν
ότι αποταμιεύουν χρήματα κάθε μήνα. Οι
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες δήλωσαν ότι αποταμιεύουν είναι για
έκτακτα έξοδα, σε περίπτωση απώλειας
εργασίας ή άλλου εισοδήματος, καθώς και
για τα παιδιά/εγγόνια τους. Σε σύγκριση με
πριν από την πανδημία, περίπου έξι στους
δέκα ανέφεραν ότι αποταμιεύουν λιγότερα.
Ο οικονομικός αλφαβητισμός είναι η θετική
πλευρά, καθώς η Ελλάδα ανέβηκε 4 θέσεις
σε σχέση με την περυσινή κατάταξη. Οι
Έλληνες καταναλωτές έλαβαν τη δεύτερη
θέση στο τεστ οικονομικού υπολογισμού
της έρευνας. Στην Ελλάδα, έξι στους δέκα
δηλώνουν ότι από την έναρξη της πανδημίας η βελτίωση της οικονομικής ασφάλειας αποτελεί πλέον μία από τις κυριότερες
προτεραιότητες. Παράλληλα, πέντε στους
δέκα επιδιώκουν την ενίσχυση των γνώσεών τους για οικονομική διαχείριση. Οι
κύριες πηγές εκπαίδευσης των ερωτηθέντων για χρηματοοικονομικά το 2020 είναι
το Διαδίκτυο (55%), το σχολείο (49%) και οι
γονείς (45%), ενώ για το 2019 ήταν οι γονείς
(64%), το σχολείο (49%) και τρίτο το Διαδίκτυο (38%). Επιπλέον, περίπου οι μισοί από
τους ερωτηθέντες (51%) δηλώνουν ότι λαμβάνουν μέτρα για να βελτιώσουν τις οικονομικές τους γνώσεις για να προετοιμαστούν
για την αβεβαιότητα που προκύπτει από
την κρίση Covid-19.

Ετήσιας Έκθεσης για Ωκεανούς και Δίκαιο
της Θάλασσας από τον ΟΗΕ
Η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ υιοθέτησε πριν από λίγες ημέρες την
ετήσια Απόφαση για τους Ωκεανούς και το
Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία, όπως κάθε
χρόνο συγκηδεμονεύεται από τη χώρα μας,
αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι στη σχετική ψηφοφορία, την οποία
ζήτησε η Τουρκία, την εν λόγω έκθεση
υπερψήφισαν 152 χώρες, ενώ 4 (Κολομβία,
Μαδαγασκάρη, Νιγηρία και Βενεζουέλα)
απείχαν.
Η μόνη χώρα που την καταψήφισε ήταν

η Τουρκία με τη δικαιολογία ότι η εν λόγω
έκθεση κάνει αναφορές στην Σύμβαση
του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας,
σημειώνουν.
Οι ίδιες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι με
τη στάση της αυτή η Τουρκία, για μια ακόμα φορά, δείχνει την πλήρη απομόνωση
της όσον αφορά τη μη αποδοχή της οικουμενικότητας της Σύμβασης του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών του
ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι αποτελεί τμήμα όχι
μόνο του συμβατικού αλλά και του εθιμικού
διεθνούς δικαίου.
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Από τις 20 Ιανουαρίου ξεκινά
ο εμβολιασμός του γενικού
πληθυσμού - Εμβολιάζονται
5.000 πολίτες την ημέρα
Από τις 20 Ιανουαρίου θα αρχίσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ξεκινώντας με τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους
πολίτες άνω των 85 σύμφωνα με την
προτεραιοποίηση της Επιτροπής, τόνισε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τακτική σύσκεψη για την
πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου
εμβολιασμού «Ελευθερία» που έγινε υπό
την προεδρία του στην έδρα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι
από τις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού και χαρακτήρισε
σημαντικό «να εγγράψουμε όσο το δυνατόν
περισσότερους συμπολίτες μας στην άυλη
συνταγογράφηση, διότι θα ενημερώνονται
αυτόματα με μήνυμα για το ραντεβού τους».
Ο πρωθυπουργός είπε, επιπλέον, ότι εμβολιάζονται περίπου 5.000 συμπολίτες μας
την ημέρα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
με τους ρυθμούς αυτούς θα τηρηθεί ο προγραμματισμός, έτσι όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Εμβολιασμών,
αλλά και από την Οργανωτική Επιτροπή της
επιχείρησης «Ελευθερία».
Έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο προσεχές διάστημα και είπε ότι «έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας», τονίζοντας ότι η
κυβέρνηση το γνωρίζει καλά.
«Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να χτίσουμε
"τείχος" ανοσίας από τη μια στιγμή στην
άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου
να εμβολιάσουμε ένα σημαντικό ποσοστό
του πληθυσμού μας. Και επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να
τηρούμε πολύ προσεκτικά τα μέτρα, όπως
μας τα υποδεικνύουν οι ειδικοί» είπε ο
πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στην άυλη συνταγογράφηση,

ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντικό
«να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, διότι θα ενημερώνονται αυτόματα με μήνυμα για το ραντεβού
τους», όπως είπε, ενώ παρότρυνε τους νεότερους να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους
συγγενείς τους εάν δεν έχουν εξοικείωση με
την τεχνολογία.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «είναι μια
πρωτόγνωρη εμπειρία» και τόνισε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, «πολύ μεγαλύτερες
από εμάς, έχουν κάνει πολύ λιγότερους εμβολιασμούς, αλλά προφανώς όσο πιο γρήγορα μπορούμε να εμβολιάζουμε τον πληθυσμό μας τόσο πιο γρήγορα θα χτίσουμε
και το "τείχος" ανοσίας».
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του εμβολιασμού του υγειονομικού
προσωπικού και των φιλοξενούμενων και
εργαζομένων σε οίκους ευγηρίας και μονάδες αποκατάστασης, καθώς και για τη
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας την
οποία υποστηρίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Κατά τη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι έως
σήμερα το απόγευμα, είχαν εμβολιαστεί
16.365 άνθρωποι, ενώ το απόθεμα που
διατίθεται στις ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες οι οποίες λειτουργούν για τις ανάγκες
της επιχείρησης «Ελευθερία» ανέρχεται σε
150.850 δόσεις.

Πότε θα αποζημιωθούν
οι ιδιοκτήτες για τα
«χαμένα» ενοίκια
Την άλλη εβδομάδα ξεκινούν οι
πληρωμές στους ιδιοκτήτες ακινήτων και η επιστροφή του 50%
της απώλειας εισοδήματος από τα
μειωμένα κατά 40% ενοίκια για τον
Νοέμβριο.
Η διαδικασία συλλογής στοιχείων
Ιανουαρίου θα συνεχιστεί και τον
Φεβρουάριο ώστε να πληρωθεί
εντός του μήνα και η επιστροφή
του 80% του ενοικίου για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν θα εισπράξουν ενοίκιο για τις επιχειρήσεις
που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή.
Κουρεμένα
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ.
Χρήστο Σταϊκούρας ( ΕΡΤ) μεταξύ 11 και
15 Ιανουαρίου αναμένεται να πιστωθούν
τα ποσά που δικαιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών που

εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια το Νοέμβριο.
Όπως δήλωσε εντός του Ιανουαρίου θα
καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι ιδιοκτήτες
ακινήτων να πληρωθούν και για τα κουρεμένα ενοίκια που εισέπραξαν το Δεκέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι ιδιοκτήτες εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια το Νοέμβριο, θα αποζημιωθούν με το 50% της απώλειας που
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Τι άλλαξε από την 1η του έτους στα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Εννιά κατηγορίες ασφαλισμένων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα φέτος, σύμφωνα με τα ισχύοντα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Όπως σημειώνει στο Capital.gr,
ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης, δεν
επέρχεται καμία αλλαγή στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όσους έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2021.
Επομένως όσοι έχουν συμπληρώσει τον
απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021, δεν θίγονται
από ενδεχόμενες αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022
και εφεξής.
Το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και
ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά
την 1/1/2021, τονίζει ο ίδιος. Σημειώνεται
πως ο τελευταίος νόμος που τροποποίησε
τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης είναι ο
ν.4336/2015 (από 18/8/2015). Ο πρόσφατος νόμος 4670/2020 δεν τροποποίησε
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά
τα ποσοστά αναπλήρωσης της σύνταξης,
προβλέποντας αύξηση στα εν λόγω ποσοστά για όσους έχουν από 30 και άνω έτη
ασφάλισης.
Εξάλλου, δεν υφίσταται διαδικασία κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι
31/12/2021. Επομένως οι ασφαλισμένοιυποψήφιοι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να
προβούν σε καμία ενέργεια ή στην υποβολή
κάποιας αίτησης προς τον ΕΦΚΑ.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Δ. Μουσελίμη, το "καθεστώς" στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ανά κατηγορία ασφαλισμένων έχει ως εξής:
•Μισθωτοί Δημοσίου
Για πλήρη σύνταξη
1. Άνδρες- Γυναίκες
• Με 25ετία το 2010 και συνολικά 37 έτη
ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία
των 61 ετών και 2 μηνών.
• Με 25ετία το 2010 και συνολικά 35 έτη
ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία
των 61 ετών και 6 μηνών.
• Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36έτη
ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία
των 61 ετών και 6 μηνών.
2. Μητέρες ανηλίκων
• Με 25ετία το 2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965.
3. Γονείς ανηλίκων (άνδρες- γυναίκες)
• Με 25ετία το 2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964.
• Με 25ετία το 2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962.
υπέστησαν. Όσον αφορά το Δεκέμβριο,
θα αποζημιωθούν με το 80% του αρχικού
μισθώματος.
Γλιτώνουν
Σημειώνεται πως μετά την απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει το lockdown μέχρι
και την ερχόμενη Δευτέρα οι επιχειρήσεις
που είναι κλειστές με κρατική εντολή «γλιτώνουν» το ενοίκιο του Ιανουαρίου και έτσι
οι ιδιοκτήτες θα λάβουν αποζημίωση 80%
επί του αρχικού μισθώματος, ενώ το 60%
θα λάβουν τα νομικά πρόσωπα τα οποία
εκμισθώνουν στις επιχειρήσεις.
Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Για μειωμένη σύνταξη
4. Άνδρες και γυναίκες που διορίστηκαν
από 1/1983 έως 12/1992
Γυναίκες:
• Με 25ετία το 2010 σε ηλικία 55 ετών
• Με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών
• Με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών
Άνδρες:
• Με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών
• Με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών
5. Ασφαλισμένοι πριν το 1983 με 25ετία το
2010
• Άνδρες σε ηλικία 60 ετών
• Γυναίκες σε ηλικία 55 ετών.
• Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (τέως ΙΚΑ)
6. Μητέρες ανηλίκων
• Με 5500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010
και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965
για μειωμένη σύνταξη.
• Με 5500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2011
και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964
για μειωμένη σύνταξη.
• Με 5500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2012
και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962
για μειωμένη σύνταξη.
Για πλήρη σύνταξη
7. Άνδρες- Γυναίκες
• Με 10500 ημέρες ασφάλισης μέχρι
31/12/2011 και συνολικά 10.800 ημέρες με
ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1961.
• Με 10500 ημέρες ασφάλισης μέχρι
31/12/2012 και συνολικά 11.100 ημέρες με
ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960.
8. Άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση σε βαρέα και ανθυγιεινά
• 4500/3600 βαρέα από 1/1/2013 σε ηλικία
62 ετών.
• 10500/7500 βαρέα: 62 ετών πλήρη και 60
ετών μειωμένη.
•Ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην ΟΑΕΕ)
9. Άνδρες και γυναίκες
• Με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη
ασφάλισης και ημερομηνία γέννησης μέχρι
31/12/1960
Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές και συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου,
ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου
με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις
της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα,
τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής,
οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού
και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με
κρατική εντολή.
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Ontario schools to remain closed
for in person learning until Jan. 25
Ontario students who were set to return
to the classroom on Monday will continue
learning remotely for at least another two
weeks, the Ford government announced on
Thursday.
In a release the province said it would extend
online learning “until January 25, 2021
for elementary school students in the 27
Southern Ontario public health unit regions
and extending the shutdown in Northern
Ontario for another 14 days, aligning with
the shutdown period in Southern Ontario.”
Premier Doug Ford said the decision was
made in consultation with Chief Medical
Officer of Health, Dr. David Williams, and
other health officials.
“With the public health trends where they
are across the province, our priority remains
keeping students, teachers, school staff,
and all Ontarians safe,” said Ford. “That’s
why we’re extending the remote learning
period for students in Southern Ontario and
the shutdown period for Northern Ontario,
while continuing to provide financial relief
for parents through the Support for Learners
program as well as electricity rate relief for
all time-of-use customers. We have to get
the numbers down and today’s measures
will help us continue to stop the spread of
this deadly virus.”

Earlier Thursday, Ford said the positivity
rate in children under age 13 is near 20 per
cent. “One in five kids are showing COVID
right now.”
“Number one priority is not to put our kids in
jeopardy,” Ford said.
On Wednesday, the Elementary Teachers
Federation of Ontario sent an open letter to
Ford, Minister of Education Stephen Lecce,
and provincial health officials asking for
an extension of virtual learning because
of a sharp rise of COVID-19 cases in the
community.
As part of a province-wide lockdown that
went into effect on December 26, Ford and
Lecce announced that students enrolled in
in-class learning would not return to class
during the first week of the year, opting
instead for remote learning.

Here Are The Changes Coming To
Toronto Workplaces Started on Monday
Mayor John Tory announced new COVID-19
restrictions in Toronto in an effort to curb
transmission of the virus in the city's
workplaces.
The new measures mean all employers
have to tell Toronto Public Health (TPH) if
two or more employees have contracted
COVID-19 as well as keep employees
socially distanced "wherever reasonably
possible."
Toronto is in the seventh week of restrictions,
and the province is two weeks into a total
lockdown, but cases are still rising.
In response, Toronto officials announced
that workplaces have more responsibilities
to help stop the COVID-19 pandemic in a
press conference on Monday.
TPH will make workplace information
publicly available, updating the information
weekly on their website.
"By drawing attention to unsafe settings, we
can hold employers and also governments
accountable," said Councillor Joe Cressy,

Trudeau says he too is
frustrated by holiday travellers,
pace of vaccine rollout
Prime Minister Justin Trudeau expressed
his frustration Tuesday as signs pointed to
the COVID-19 pandemic taking a dark turn
in Canada.
While Canadians await the sharp sting of the
needle, many are also feeling the sharp sting
of watching their friends and neighbours
returning from holiday vacations abroad
and potentially accessing federal paid sick
leave to cover off their two-week quarantine
requirement.
Trudeau stressed Tuesday that the sick leave
benefit, worth up to $1,000, was introduced
so Canadians wouldn't feel pressure to go
to work with COVID-19 symptoms, not as a
safety net to help people who head out on
vacation.
"We didn't bring it, and we didn't imagine
when we passed it unanimously in the House
with the support of all parties, that people
would use it to pay for their quarantines after
having gone south for a two-week vacation,"
he said.
"So that is something we are going to fix
right now."
He also had sharp words for federal and
provincial politicians who chose to travel
abroad despite months of recommendations
against non-essential travel, accusing
them of undermining the collective effort of
keeping Canadians safe.
"As leaders we've been encouraging and
exhorting Canadians to continue to do the

right thing," he said.
"So it is unfortunate to see a number of
politicians not take their own advice."
What more the federal government may be
considering, or could do, to put an end to
discretionary travel is unclear.
A two-week ban on flights into Canada from
the U.K. due to a more transmissible variant
of the novel coronavirus circulating there
expires Jan. 6, and Trudeau did not directly
answer a question about whether it will be
extended.
Intergovernmental Affairs Minister Dominic
LeBlanc said the federal government will
look at just about any measure to discourage
people from travelling internationally.
But he says Canada doesn't want to join the
short list of countries that require government
approval for travel, with measures such as
exit visas.
This report by The Canadian Press was first
published Jan. 5, 2021.

Doug Ford Says That A Curfew Is
Not Off The Table For Ontario
chair of the Toronto Board of Health, at the
press conference.
Employers must now also have their
employees stay socially distanced wherever
possible, limit work vehicles to include only
one passenger at a time, and implement
rigorous cleaning for all high-touch areas.
Regarding enforcement, Tory said he
hopes the province will step up the level of
inspections to enforce the new regulations.
"Where Toronto can act, we have and we
will continue to do more," Councillor Cressy
added.

Ontarians might see further lockdown
restrictions in the future.
In a press conference on Tuesday, Doug
Ford stated that an Ontario curfew is
something that could be implemented if
numbers continue to rise.
When asked if Ontario would be following in
the footsteps of Quebec, which is currently
considering an overnight curfew, Ford stated
that "everything is on the table."
"I’ll have a discussion over the next day or
so with Premier Legault," Ford continued.
However, the premier did stress that this
choice does depend on "where the numbers
go" in the next few weeks.
A curfew, which could force residents to
stay indoors after a certain time, has been

implemented in multiple cities around the
world to stop the spread of COVID-19.
Spots such as Australia and Paris have
taken part in this practice.
This announcement comes after Ford stated
back in December that a curfew wouldn't be
imposed.
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Ontario hopes to vaccinate all long-term care residents
and staff in 4 COVID-19 hot spots by Jan. 21
The Ontario government is continuing
the rollout of Phase One of its vaccine
implementation plan by ensuring that all
residents, health care workers and essential
caregivers at long-term care homes in
the priority regions of Toronto, Peel, York
and Windsor-Essex receive a COVID-19
vaccination by January 21, 2021.
The government's vaccine rollout is well
underway since launching in December.
Frontline health care workers who
participated in the successful Pfizer pilot
program in Toronto and Ottawa are receiving
their second doses this week. To date, 44
vaccine sites have been established. Over
50,000 people have been administered
the Pfizer vaccine, including over 26,000
vaccinations administered to health care
workers in long-term care homes and
retirement homes, over 20,000 vaccinations
administered to health care workers and
nearly 1,000 vaccinations administered to
residents.
Nearly 3,000 doses of the Moderna vaccine
were administered to 24 long-term care
homes between December 31, 2020 and

January 3rd, 2021. Over 4,000 doses to
26 long-term care homes of the Moderna
vaccine are planned to be administered
between January 4 and January 6. An
estimated 2 million vaccine doses are
expected to arrive throughout the winter
during Phase One of the province's vaccine
implementation plan.
"Ontario continues to make important
progress in quickly and safely vaccinating
our frontline health care workers, our most
vulnerable and those at greatest risk, and we
continue to administer doses to thousands
of Ontarians across the province," said
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister
of Health. "Our Vaccination Distribution Task
Force, led by General Rick Hillier, has put a
plan in place to get these doses distributed
and administered as quickly as possible and
that plan is working."
On December 30th, Ontario received nearly
53,000 doses of the Moderna vaccine from
the federal government. This first, small
shipment is being used for a pilot in Toronto,
York, Peel and Windsor-Essex to vaccinate
residents at long-term care homes and

New federal rule on COVID-19
tests for air passengers
What air travellers entering Canada need
to know about the new COVID-19 rules
Everyone flying into Canada will be
required to provide proof of a recent
negative test result for COVID-19 as of
11:59 p.m. EST Wednesday.
This new stipulation, which was
announced last week, brings Canada
in line with dozens of other countries,
including France, Portugal, Brazil
and Russia. Some airlines have also
implemented similar rules, even for flights
that are landing in countries that do not
have this requirement.
In Canada, the requirement applies to
all air passengers five years of age or
older, regardless of whether their travel
is considered essential or non-essential.
Exemptions apply to air crew members,
emergency service providers and anyone
on a plane that is only landing in Canada to
refuel.
All passengers for whom those exemption
circumstances do not apply must present
their airline with proof of a negative result
from a PCR test taken within 72 hours of
their scheduled departure time. Without that
proof, the government says, they will not be
allowed to board their flight.
PCR tests – short for polymerase chain
reaction tests – involve swabbing a person's
nose or throat to take a sample, then
analyzing the sample to determine whether
that person had COVID-19 at the time of the
test. It is the most common method of rapidtesting to detect current cases of COVID-19.
Tests acceptable for air passengers entering
Canada include those from laboratories that
have been accredited by governments,
those from laboratories that have
membership in a professional association,
and those from laboratories that have been

accredited by the International Organization
for Standardization.
The test may be covered by a travel
insurance plan. If it is not, it is up to the
passenger to pay for their own test.
Even with proof of a negative test, travellers
entering Canada must quarantine for their
first 14 days in the country. Anyone whose
quarantine plan is not considered acceptable
will be placed in a federal quarantine facility.
Federal quarantine facilities will also be used
to house anyone who is arriving in Canada
from a country that does not offer PCR tests.
Passengers on Canada-bound flights
will still have to answer health screening
questions, undergo temperature checks and
wear masks as required.
Violating any of these requirements can
result in charges under the Quarantine Act,
with maximum penalties of up to six months
in jail or a fine of up to $75,000. However,
even when violations are referred to law
enforcement, only warnings are issued in
the majority of cases.
The federal government recommends
that anyone unsure how they can obtain a
PCR test outside the country contact their
airline, local health authorities or the nearest
Government of Canada office.

high-risk retirement homes, with the vaccine
being administered at select long-term
care homes within a day of receiving the
shipment.
As the rollout of COVID-19 vaccines
continues, the Ontario government is
investing an additional $398 million during
the second wave to reduce the risk of the
virus from entering long-term care homes
from the community. The new funding will
help homes adhere to enhanced staff and
visitor testing requirements and continue
to improve COVID-19 prevention and
containment. The new investment brings
Ontario's total funding to protect long-term
care homes since the start of the COVID-19
pandemic to $1.38 billion.
"We continue to do everything we can to
help stop the spread of this virus and protect
our most vulnerable, as well as the staff
who have been working tirelessly to keep
residents safe," said Dr. Merrilee Fullerton,
Minister of Long-Term Care. "While we

rollout the vaccine as quickly as possible,
we are also providing additional support to
help homes detect any cases early so that
the virus can be contained."
"Ontario continues to follow the expert
advice and recommendations of the
COVID-19 Vaccine Distribution Task Force
in order to ensure the timely, effective and
ethical execution of Ontario's immunization
program," said Solicitor General Sylvia
Jones. "This investment, along with
prioritizing long-term care homes in areas
with high rates of COVID-19, will help
protect our most vulnerable residents and
keep Ontarians safe."
"We are getting the vaccine to those
who need it most as quickly as possible,"
said General Rick Hillier (retired). "Every
vaccination has the potential to save a
life. Our focus is on getting the vaccines
to the most vulnerable, as well as to the
outstanding men and women who serve and
care for our long-term care residents."
As part of Phase One, Ontario will
continue to focus on vaccinating vulnerable
populations, and those who care for them,
as more vaccines become available. As
the vaccination rollout continues, it remains
critically important that all Ontarians
continue following public health advice
to protect our communities and most
vulnerable populations, and to stop the
spread of COVID-19.
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Αν ήθελαν πρόωρες εκλογές θα έπρεπε να το ζητούσαν
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σχολιάζει
με αιχμηρό λόγο όσα του καταλογίζει
το Δημοκρατικό Κόμμα σε σχέση με τις
πολιτογραφήσεις και τον προϋπολογισμό και τους ρίχνει το γάντι: Εάν ήθελαν
πρόωρες εκλογές θα ‘πρεπε να το ζητούσαν. Στη συνέντευξή του στον «Φ»,
καταλογίζει στο ΔΗΚΟ εργαλειοποίηση
του Γενικού Ελεγκτή, εκτιμώντας πως
κατ’ αυτόν τον τρόπο υπονομεύουν την
αξιοπιστία του θεσμού. Διερωτάται «γιατί η τόση εμμονή για τον συγκεκριμένο
αξιωματούχο που ήταν πρώην μέλος του
συγκεκριμένου κόμματος; Μήπως για να
καλύψουν κάποια δικηγορικά γραφεία
που εμπλέκονται με πελάτες που εμφανίζονται στις αποκαλύψεις του Al Jazeera;»
Ευθέως υποβάλλει το ερώτημα γιατί δεν
άσκησαν τον απαιτούμενο έλεγχο για
το πρόγραμμα Επενδύσεων μέσω της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου,
εάν πίστευαν ότι ήταν ένα «πρόγραμμα
διαφθοράς» όπως σήμερα ισχυρίζονται.
Υπεραμύνεται των κυβερνητικών χειρισμών για τον προϋπολογισμό και πριν
και μετά την καταψήφιση και απορρίπτει
όσα διαρρέουν για πάρε- δώσε ακόμη και
για την προεδρία της Βουλής.
-Πώς εισπράξατε την καταψήφιση του
προϋπολογισμού για πρώτη φορά στα
χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας;
-Για να ακριβολογούμε η πρώτη φορά που το
κράτος αντιμετώπισε ένα ανάλογο φαινόμενο ήταν το 1963, για τον προϋπολογισμό του
1964 όταν οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν
από τη Βουλή. Το πρόβλημα τότε λύθηκε στη
βάση του δικαίου της ανάγκης.
-Αυτό θα καθιστά ακόμη πιο έντονα τα αισθήματα σας…
-Ναι, αλλά όχι γιατί αγνοούσα τις διαφορετικές θέσεις των κομμάτων σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, αλλά γιατί για πρώτη
φορά ένα κόμμα που από της ιδρύσεως του,
ποτέ δεν καταψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό, φέτος για καθαρά ξένους προς το
αντικείμενο του προϋπολογισμού λόγους,
έδωσε αρνητική ψήφο.
Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα
απογοήτευση πολύ περισσότερο γιατί η
απόρριψη του προϋπολογισμού γίνεται σε
μία κρίσιμη περίοδο που λόγω πανδημίας
το σύστημα υγείας, οι ευάλωτες ομάδες, οι
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη στήριξης του κράτους περισσότερο από
ποτέ.
-Είχαν κάθε δικαίωμα να το πράξουν…
-Αναμφίβολα, αλλά διερωτώμαι… πόσο συνάδουν με τη συνέπεια αρχών και πολιτικής
ηθικής όταν εξαρτούν τη θετική ή αρνητική
ψήφο υπό την αίρεση να δοθούν οι φάκελοι του προγράμματος πολιτογραφήσεων
στον Γενικό Ελεγκτή, την ώρα μάλιστα που
λειτουργεί Ερευνητική Επιτροπή για τη διακρίβωση ευθυνών. Να σας θυμίσω πως είχαν την ευκαιρία να θέσουν αυτό το αίτημα
για απόφαση στις 20 Οκτωβρίου όταν ετέθη
ανάλογο θέμα στη Βουλή από συγκεκριμένο
βουλευτή αλλά δεν το έπραξαν.
-Αμφισβητούν την αξιοπιστία της Κυβέρνησης στο θέμα καταπολέμησης της
διαφθοράς..
-Θέτω στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ένα απλό
ερώτημα: Αν ικανοποιήσουμε το αίτημα του
ΔΗΚΟ θα πάψουμε από τη επομένη να είμαστε η Κυβέρνηση της διαπλοκής και των
σκανδάλων όπως μας αποκαλούν;
-Ισχυρίζονται ότι φοβάστε την αποκάλυψη ευθυνών…
-Να αντιστρέψω τον ισχυρισμό… γιατί η

τόση εμμονή για τον συγκεκριμένο αξιωματούχο που ήταν πρώην μέλος του συγκεκριμένου κόμματος; Μήπως για να καλύψουν
κάποια δικηγορικά γραφεία που εμπλέκονται
με πελάτες που εμφανίζονται στις αποκαλύψεις του Al Jazeera;
-Οι αναφορές σας επικεντρώνονται στο
Δημοκρατικό Κόμμα…
-Εκείνο που με απογοήτευσε ιδιαίτερα είναι
που το συγκεκριμένο κόμμα εργαλειοποιώντας ένα πρώην μέλος του και επικαλούμενο
τάχα ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συνέτεινε
στην πάταξη της διαφθοράς, υπονομεύουν
και την αξιοπιστία του θεσμού του Γενικού
Ελεγκτή. Τέθηκε ένας εκβιαστικός όρος στην
Κυβέρνηση: Είτε παραχωρούνται οι φάκελοι
στον Γενικό Ελεγκτή, είτε καταψηφίζεται ο
προϋπολογισμός. Είναι λυπηρό διότι:
Πρώτον: Ένα κόμμα θεωρεί ότι ο μόνος αδιάφθορος είναι ένας συγκεκριμένος αξιωματούχος και κανείς άλλος.
Δεύτερον: Διότι αγνοεί την έκταση των εξουσιών του συγκεκριμένου αξιωματούχου.
Τρίτον: Διότι περιφρονεί και υποσκάπτει άλλους θεσμούς όπως τον θεσμό του Γενικού
Εισαγγελέα. Θεωρεί ότι ο πρώην πρόεδρος
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, η πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς, η επιτροπή της οποίας εξέδωσε τη
γνωστή έκθεση και ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος είναι διεφθαρμένοι.
Τέταρτον: Διότι παραγνωρίζει το γεγονός
ότι η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε
το 2007, διαφοροποιήθηκε το 2011, για να
τροποποιηθεί το 2013 κάτω από τις γνωστές
συνθήκες. Δεν θα αναφερθώ στις κατά καιρούς βελτιώσεις του προγράμματος. Αυτό
που θέλω να πω είναι πως η Βουλή τηρείτο
ενήμερη από το 2013. Είχε διαφοροποιηθεί
το πρόγραμμα για όσους πολιτογραφούνταν. Έτυχε εγκρίσεως από όλα τα πολιτικά
κόμματα από το 2013. Παρά τις κατά καιρούς
καταγγελίες, γιατί δεν άσκησαν τον απαιτούμενο έλεγχο μέσω της κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ελέγχου, εάν πίστευαν ότι ήταν
ένα «πρόγραμμα διαφθοράς» όπως σήμερα
ισχυρίζονται;
Όταν μάλιστα οι έρευνες του Al Jazeera, το
οποίο επικαλούνται, βασίστηκαν στις διαρροές από τη Βουλή. Συνεπώς οι ισχυρισμοί
περί αδιαφάνειας καταρρίπτονται αλλά και
ενισχύουν τις ευθύνες της Βουλής που εάν
διαφωνούσαν θα έπρεπε να ασκήσουν τον
αναγκαίο έλεγχο.
Να θυμίσω πως ακόμα και όταν εξαγγέλθηκε
η κατάργηση του προγράμματος, το ΔΗΚΟ
σε ανακοίνωση του, επέκρινε την κυβέρνηση
και την καλούσε να συνεχίσει το επενδυτικό
πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους.
-Έχετε αναγάγει το θέμα σε κόντρα με το
ΔΗΚΟ…
-Αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ο μηδενισμός θεσμών και προσωπικοτήτων (Γενικός Εισαγγελέας, Μέλη Διερευνητικής Επιτροπής). Η ισοπέδωση προσωπικοτήτων
συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς
αφού πλην του ενός όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι; Αλλά και πόσο συνεπείς είναι
με όσα αξιώνουν, αφού με όσα καταγράφω
στην επιστολή μου, προς τον πρόεδρο του
κόμματος, ο Γενικός Ελεγκτής παραδέχεται
ότι η άρνηση της Κυβέρνησης είναι θεμιτή
ως αποτέλεσμα γνωμάτευσης του Γενικού
Εισαγγελέα και πως η Κυβέρνηση δεν του
αρνείται το δικαίωμα του ελέγχου. Πόσο
προσχηματικές είναι οι τακτικές που επικαλείται το ΔΗΚΟ από την ώρα που ο Γενικός
Ελεγκτής παραδέχεται ότι η Κυβέρνηση
αναγνωρίζει την εξουσία του Ελεγκτή για

ελέγχους και πως οι φάκελοι θα του δοθούν
μετά το πέρας της εργασίας της Ερευνητικής
Επιτροπής; Πάντοτε φυσικά μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
-Το θέμα σας είναι το ΔΗΚΟ και η στάση
του στον προϋπολογισμό;
-Από την ώρα που ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής
δεν αμφισβητούσε και δεν προσέφυγε στο
Ανώτατο Δικαστήριο, διερωτώμαι γιατί η εμμονή του ΔΗΚΟ; Είναι ή όχι εκβιασμός όταν ο
ίδιος ο κρατικός αξιωματούχος παραδέχεται
ότι η Κυβέρνηση ουδέποτε τον αμφισβήτησε;
- Σας απασχολεί αυτή η πολιτική μοναξιά που σας οδηγεί σ’ ένα πάρε-δώσε
με τα μικρότερα κόμματα προκειμένου
να εμβολιάσετε το δικό σας πρόγραμμα,
ούτως ώστε να επιτύχετε έγκριση του
προϋπολογισμού;
- Όχι. Κατ’ αντίθεση δεν αισθάνομαι καμία
μοναξιά, με την έννοια ότι ο διάλογος με
τις πολιτικές δυνάμεις είναι επιβαλλόμενος.
Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλα τα
προεδρικά συστήματα. Να υπενθυμίσω ότι
ανάλογα φαινόμενα είχαμε στις Ηνωμένες
Πολιτείες προ διετίας όπου μετά από κάποιους μήνες αδιέξοδο τελικά μέσα από διάλογο επιτεύχθηκε συναίνεση. Αυτό έπραξε
η Κυβέρνηση πολύ πριν την ψηφοφορία για
τον προϋπολογισμό…
-Κρίνεστε γιατί δεν έγινε ο διάλογος νωρίτερα. Προτού γίνει η καταψήφιση του
προϋπολογισμού. Αφού είχατε τα μηνύματα, γιατί δεν μεριμνήσατε προληπτικά;
- Περίπου ένα τρίμηνο πριν ετοιμαστεί ο
προϋπολογισμός, ο υπουργός Οικονομικών
είχε αλλεπάλληλες επαφές με όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Οι επαφές συνεχίστηκαν
μέχρι και την ολοκλήρωση του καταρτισμού
του προϋπολογισμού. Συνεπώς η αιτία καταψήφισης του προϋπολογισμού δεν είχε να
κάνει με την έλλειψη διαλόγου, αλλά γιατί
υπήρξε η εκβιαστική πρόταση του συγκεκριμένου κόμματος. Και πότε έγινε αυτό; Στην
κρισιμότερη ώρα που διέρχεται η χώρα. Θα
το επαναλάβω, η πρώτη φορά που υπήρξε
πρόβλημα με την ψήφιση του προϋπολογισμού ήταν το 1963 με την αποχώρηση των
Τουρκοκυπρίων βουλευτών. Πρόβλημα που
λύθηκε στη βάση του δικαίου της ανάγκης.
Και επανερχόμαστε τώρα, για τις εμμονές
ενός κόμματος να οδηγήσουμε χιλιάδες συνταξιούχους, χιλάδες ευάλωτους πολίτες,
χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ανάγκη,
ολόκληρο το σύστημα υγείας της χώρας, τις
διάφορες επιχειρηματικές ομάδες που έχουν
ανάγκες λόγω της πανδημίας και γενικότερα
τη λειτουργία του κράτους σ’ ένα αδιέξοδο.
- Σε κοινοβουλευτικά συστήματα η καταψήφιση του προϋπολογισμού οδηγεί σε
διάλυση της Κυβέρνησης και πρόωρες
εκλογές. Κι επειδή αυτό στην περίπτωση της Κύπρου δεν μπορεί να ισχύσει,
μήπως αναζητούνται άλλοι τρόποι να
πάμε σε πρόωρες εκλογές και να φύγει ο
Αναστασιάδης από τη διακυβέρνηση του
τόπου;

- Εάν ήθελαν πρόωρες εκλογές θα έπρεπε
να το ζητούσαν. Δεν θεωρώ ότι η καταψήφιση από το ΑΚΕΛ έγινε γιατί θέλει πρόωρες εκλογές. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Ήταν γιατί
διαφωνεί με την οικονομική φιλοσοφία της
Κυβέρνησης και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Ενδεχομένως άλλοι να είναι οι στόχοι
και οι σκοποί του ΔΗΚΟ όταν επέλεγε να
καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Σκοποί
ξένοι προς την οικονομική φιλοσοφία του
προϋπολογισμού…
Έλεγχοι στο πρώην δικηγορικό του γραφείο με ουδέν αρνητικό
-Έγινε ποτέ έλεγχος για το πρώην δικηγορικό σας γραφείο;
- Το πρώην δικηγορικό μου γραφείο κατ’ έτος
ελέγχεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο. Έχει ελεγχθεί από την Moneyval,
από τη ΜΟΚΑΣ, από τον Φόρο Εισοδήματος
για τον ΦΠΑ κλπ… Ουδέν αρνητικό στοιχείο
έχει προκύψει. Έχω μάλιστα πληροφορίες ότι έλεγχος έγινε και από την Ελεγκτική
Υπηρεσία και παρά το ότι ο κ. Μιχαηλίδης
ισχυρίζεται ότι πάντοτε δημοσιοποιεί τις εκθέσεις του, τη συγκεκριμένη επέλεξε να την
κρατήσει στα συρτάρια. Γιατί;
- Τι γίνεται με το πάρε-δώσε που λέγεται
ότι διεξάγεται μεταξύ εσάς και των κομμάτων; Σε αυτό το πάρε- δώσε, μπαίνει και
το θέμα της προεδρίας της Βουλής;
- Η χώρα αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα,
είτε λόγω των απειλών της Τουρκίας, είτε ως
αποτέλεσμα της πανδημίας και της κρίσης.
Καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ευαισθησίες των κομμάτων. Και
την ίδια ώρα, επειδή κάποιοι αρνούνται να
ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, αποδίδουν
κίνητρα και ελατήρια εις όσους επιδεικνύουν
υπευθυνότητα να σωθεί το κράτος.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΚΑΙ
Ο ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
-Όμως εισπράττετε και οργή από τον κόσμο σ’ ό,τι αφορά τη διαφθορά.Να σας
ρωτήσω ευθέως, γιατί δεν τραβήξατε
κόκκινες γραμμές σ’ ό,τι αφορά συγγενικά σας πρόσωπα, φιλικά σας πρόσωπα,
υπουργούς, ευθύς εξ αρχής;
-Ναι, προβάλλεται και ο ισχυρισμός ότι το
συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε για να εξυπηρετηθεί το πρώην δικηγορικό μου γραφείο
και τα συγγενικά μου πρόσωπα. Ειλικρινά
διερωτώμαι εάν θυμόμαστε κάτω από ποιες
συνθήκες αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα. Μιλούμε για μια χώρα η οποία βρισκόταν στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας, οι τράπεζες αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστότητας και η
χώρα ευρισκόταν κάτω από μνημόνιο. Εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα με συγκεκριμένα κριτήρια αλλά και με αδυναμίες όπως διαφάνηκε στη συνέχεια.
Υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος
στην Πάφο έχει υποβάλει αιτήσεις για 137 διαβατήρια. Βουλευτής του ΑΚΕΛ πρωταγωνιστούσε στο βίντεο του Αλ Τζαζίρα. Υπάρχει
κανείς σοβαρός άνθρωπος που πιστεύει ότι
το 2013 θα μπορούσα να στήσω το πρόγραμμα προκειμένου να βοηθηθεί το πρώην
δικηγορικό μου γραφείο;
-Ανεξαρτήτως τούτου, ισχύει η θέση
τους ότι αρνείστε την παράδοση των
φακέλων…
-Αν η πρόθεσή μας ήταν να αποτρέψουμε
τον Γενικό Ελεγκτή –όπως κάποιοι υποστηρίζουν– δεν θα επιτρέπαμε για 15 τόσες
μέρες μέσα στο 2016, υπάλληλοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να προβούν σε
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ελέγχους για πολιτογραφήσεις για τις οποίες
έκανε και ειδική έκθεση.
-Θα επιλέξετε τη σύγκρουση και θα φτάσετε μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο με
τον συγκεκριμένο αξιωματούχο, τη στιγμή που απολαμβάνει και τεράστιας αποδοχής από μέρους της κοινής γνώμης;
-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν επιλέγει
τη σύγκρουση με κανένα. Αυτό που ζητεί
από τους πάντες είναι να τηρούν με συνέπεια τις συνταγματικές τους εξουσίες.
Πιο ενοχλητική είναι η αφύπνιση των
κομματικών ενστίκτων
-Για να πάμε όμως στο διά ταύτα κ. Πρόεδρε, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί και
δεν παραδίδετε τους φακέλους στον Γενικό Ελεγκτή για να μην έμπαινε και το
κράτος σε περιπέτεια;
-Η ανησυχία μου δεν αφορά το περιεχόμενο
των φακέλων, οι οποίοι άλλωστε διερευνώνται εξονυχιστικά αυτή την στιγμή από μία
τετραμελή επιτροπή με διευρυμένες αρμοδιότητες, πολύ πέραν εκείνων του Γενικού Ελεγκτή. Η ανησυχία μου αφορά τους θεσμούς
και τη λειτουργία τους με τρόπο που θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του κράτους.
Υπενθυμίζω πως οι αρμοδιότητες όλων
των αξιωματούχων, του Γενικού Ελεγκτού
περιλαμβανομένου, ορίζονται ρητώς από
το Σύνταγμα και όπως ο τέως Γενικός Εισαγγελέας επίσης αναγνωρίζει είναι περιορισμένες. Ουδείς μπορεί να υπερβαίνει
αυτές τις αρμοδιότητες. Πώς είναι δυνατόν

να καταργήσουμε τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα; Να προσβάλουμε καταξιωμένες
προσωπικότητες οι οποίες αποτελούν την
Ερευνητική Επιτροπή και να θεωρήσουμε
ότι ο μόνος που μπορεί να ασκήσει έλεγχο
είναι ο συγκεκριμένος αξιωματούχος.
-Σε ποιο βαθμό θα βλέπατε εμπλοκή του
Γενικού Ελεγκτή στη διερεύνηση;
-Εάν ζητούσε για παράδειγμα στοιχεία για το
κατά πόσο καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα
από το νόμο τέλη, εάν ερευνούσε μέσω του
Φόρου Εισοδήματος που οφείλει να ελέγχει,
τα φορολογικά τέλη, ουδείς θα είχε αντίρρηση. Αλλά άλλες είναι οι αρμοδιότητες της
Ερευνητικής Επιτροπής που λειτουργεί ως
οιονεί δικαστική εξουσία και άλλες του Γενικού Ελεγκτή.
Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ακούω από
την αντιπολίτευση, κριτική πως η διερευνητική επιτροπή που καλεί και ακούει μάρτυρες,
αποφεύγει τις ανοικτές ακροάσεις έστω και
αν αυτό συμβαίνει λόγω της πανδημίας. Το
ερώτημα που τίθεται και καλούνται να απαντήσουν, είναι πότε ο Γενικός Ελεγκτής κάλεσε μάρτυρες και πότε οι έρευνες του γίνονται
με δημόσιες ακροάσεις; Όπως ορθώς δήλωσε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, άλλο είναι οι συλλογικές
αποφάσεις και άλλο οι αποφάσεις του ενός.
Κι ένα ακόμη ερώτημα. Από πότε ο Βοηθός
Γενικός Ελεγκτής, ένας άλλος που αμφισβητείται από τον Γενικό Ελεγκτή, στερείται ακεραιότητας; Και αυτός αμφισβητείται;
-Ο Γενικός Ελεγκτής επικαλείται αρμοδιότητες που προκύπτουν κι από διεθνείς
οργανισμούς…
-Να σας θυμίσω πως ο διορισμός επιτροπής

Επιστολή Τατάρ προς ΓΓ ΟΗΕ
Υποστηρίζει μια άτυπη πενταμερή συνάντηση του ΟΗΕ για να καθοριστεί εάν υπάρχει
ένα νέο κοινό έδαφος μεταξύ των δύο μερών
για μια βιώσιμη συμφωνία,
αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ στην απαντητική
επιστολή του προς τον ΓΓ
του ΟΗΕ, όπου επιρρίπτει
ευθύνες στην ε/κ πλευρά
για την μη εξεύρεση λύσης.
Όπως μεταδίδεται αναφέρει
ότι, υπό το φως των νέων
συνθηκών στην περιοχή και
την Κύπρο, για μια δίκαιη,
ρεαλιστική και βιώσιμη
λύση στοχεύει στη δημιουργία μας σχέσης συνεργασίας που να βασίζεται σε δύο κυρίαρχα κράτη, τα οποία θα
έχουν ίσο διεθνές καθεστώς, όπως εξήγησε
και στην Τζέιν Χολ Λουτ κατά την συνάντησή
τους.
Στην επιστολή του, υποστηρίζει ότι η αναζήτηση μιας ομοσπονδιακής λύσης διαρκεί
δεκάδες χρόνια και όλες οι προσπάθειες των
ΓΓ των ΗΕ, οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες
τους, παρεμποδίστηκαν από την ε/κ πλευρά.
Στο Κραν Μοντάνα, ανέφερε, παρά την ευελιξία και την καλή πρόθεση της τ/κ πλευράς
και της Τουρκίας, η ε/κ πλευρά και η Ελλάδα εμπόδισαν την εξεύρεση λύσης για την
οποία δεν είχαν πρόθεση και προσπάθησαν
να συνεχιστεί το στάτους κβο.
Στις 28 Μαΐου 20004, στην έκθεσή του ο τότε
ΓΓ του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν προς το ΣΑ, είχε
επισημάνει ότι η ε/κ πλευρά απέρριψε τον
διαμοιρασμό της εξουσίας με τους Τ/κ και
σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, η ε/κ πλευρά δεν
είχε απορρίψει μόνο το σχέδιο των ΗΕ αλλά
και την ίδια τη λύση.
Επανέλαβε το επιχείρημά του ότι το 1963 με
την δύναμη των όπλων οι Ε/κ κατέλαβαν την
Κυπριακή Δημοκρατία που είχε ιδρυθεί από
δύο ίσους λαούς – κατά την έκφρασή του
– και χρησιμοποιούν ως πλεονέκτημα την
αναγνωρισμένη κυβέρνηση, συνεχίζοντας

τον δρόμο τους ως Κυπριακή Δημοκρατία
και προτίμησαν να συνεχίσουν με το καθεστώς που θεωρείται ως “μη βιώσιμο”.
Με το πρόσχημα της διαπραγμάτευσης της ομοσπονδιακής λύσης, η διαδικασία διαπραγμάτευσης
είναι μια κάλυψη για τη
συνέχιση του στάτους κβο
και η ε/κ πλευρά το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα, υποστήριξε ο κ. Τατάρ λέγοντας
ότι «οι κρυφές πεποιθήσεις
της ε/κ πλευράς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».
Για τον Τ/κ ηγέτη δεν τίθεται
θέμα να συνεχιστεί η διαδικασία από εκεί
όπου σταμάτησε στο Κραν Μοντάνα. «Μια
διαδικασία, που θα βασίζεται σε ένα νέο κοινό έδαφος, θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα και για να έχει νόημα θα
πρέπει να έχει και χρονοδιάγραμμα».
Η επίλυση του Κυπριακού, στη βάση που
θα καθορισθεί, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της περιφερειακής ασφάλειας και
σταθερότητας και θα ανοίξει τον δρόμο για
τη δημιουργία ενός οράματος που θα αγκαλιάσει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο,
πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι η πιο κατάλληλη
επιλογή για το φυσικό αέριο είναι το εμπόριο
μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη με την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού.
Ο Ερσίν Τατάρ κάλεσε τον ΓΓ του ΟΗΕ να
βοηθήσει ώστε να πεισθεί και η ε/κ πλευρά
υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο
νησί και να προσεγγίσει με «ανοικτές ιδέες
μια φόρμουλα συνεργασίας που να βασίζεται
στην κυριαρχική ισότητα και στα δύο κράτη».
Σύμφωνα με τον Τ/κ ηγέτη, οι προσπάθειες λύσης βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής
και για να επιτευχθεί μια τελική λύση στο
πρόβλημα, ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων είναι να εκμεταλλευτούν αυτήν την
ευκαιρία και να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια.

με δικαστικά χαρακτηριστικά ήταν μία από
τις συστάσεις του κ. Ρέιντερς, του αρμοδίου
Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης. Πέραν
όμως αυτού, ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής στην
κοινή δήλωση στις 3 Νοεμβρίου με τον Γενικό Εισαγγελέα ανέφερε ρητά ότι σέβεται
τη γνώμη του έστω και εάν διαφωνεί, αλλά
και αναγνωρίζει ότι η Κυβέρνηση δεσμεύεται από τις γνωματεύσεις που δεν της επιτρέπουν να δώσει σε αυτή τη συγκυρία τους
φακέλους.
Και επανέρχεται με πιο σημαντική τοποθέτηση στις 13 Νοεμβρίου στην έκθεση που
έκανε για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας του στη Βουλή που αναφέρει ότι δεν
προσέφυγε στο Δικαστήριο για λύση της διαφοράς, διότι η Κυβέρνηση του αναγνωρίζει
το δικαίωμα του ελέγχου. Και συνεπώς για
αυτό δεν προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο γιατί δεν έκρινε ότι του αμφισβητούνται
οι αρμοδιότητες.
-Εκ των υστέρων, μετανιώνετε για την
επιλογή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στη
θέση του Γενικού Ελεγκτή;
-Γνώριζα εξ αρχής πού ανήκε ιδεολογικά ο
κ. Μιχαηλίδης. Να υπενθυμίσω ότι ο ίδιος
δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι όχι μόνο
ήταν μέλος της φοιτητικής οργάνωσης της
Αναγέννησης αλλά ήταν και δραστήριο μέλος του κόμματος μέχρι τον διορισμό του
στη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Και με τα
όσα λέω, δεν ασκώ έλεγχο στα κομματικά

του, γιατί εγώ τον διόρισα στη θέση που είναι σήμερα. Ουδέποτε έλαβα υπόψη στους
διορισμούς κομματικές ταυτότητες, κι αυτό
καταρρίπτει τα όσα ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι. Αυτό που με λυπεί είναι οι παρεκκλίσεις
τόσο από συνταγματικές όσο και από αρχές
του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών ( INTOSAI) που ίδιος
επικαλείται. Πιο ενοχλητική απ' όλα, είναι η
αφύπνιση των κομματικών ενστίκτων.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ
ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
-Είχατε εξαγγείλει την παρουσίαση ενός
μεγάλου πακέτου προτάσεων για πάταξη της διαφθοράς. Είχατε μάλιστα πει ότι
θα το παρουσιάζατε πριν το τέλος του
χρόνου. Πρόκειται για άλλη μία δέσμευση που παραπέμπεται στις ελληνικές
καλένδες;
-Καθόλου. Είναι μία πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία, είναι μία μεταρρύθμιση που θα
περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα που θα καλύπτουν όλους τους τομείς και τα πεδία που
πιθανόν να παρουσιαστούν φαινόμενα διαφθοράς. Πράγματι υπήρξε μία καθυστέρηση
στην προετοιμασία της παρουσίασης των
προτάσεων λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας των τελευταίων εβδομάδων που δεν
μου επέτρεψαν να ασχοληθώ όσο θα ήθελα με το θέμα αυτό. Να είστε όμως βέβαιοι
πως τις πρώτες μέρες του νέου έτους θα το
παρουσιάσουμε.

Κυπριακό : Έτος εξελίξεων το 2021
Το 2021 πιστεύεται πως θα είναι έτος εξελίξεων για το Κυπριακό. Εάν αυτές οι εξελίξεις
θα είναι αρνητικές ή θετικές θα αποδειχθούν
με την πάροδο του χρόνου. Γεγονός όμως είναι ότι το Κυπριακό περνά σε άλλο επίπεδο
από αυτό της στασιμότητας.
Όχι μόνον επειδή αναμένεται την Κυριακή
στην κυπριακή πρωτεύουσα η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ Τζέϊν Χολ Λουτ η οποία
θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και με
τον νεοεκλεγέντα Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ για την προετοιμασία μιας άτυπης
διαδικαστικής συνάντησης 5+1, αλλά και
για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) που εισηγείται η κυπριακή κυβέρνηση προς τους Τουρκοκυπρίους.
Είναι ΜΟΕ που εάν υιοθετηθούν λύνουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα που ταλάνιζαν
και δυσκόλευαν εδώ και χρόνια την πρόοδο
στο Κυπριακό, αφού περιλαμβάνουν προτάσεις για καυτά ζητήματα, όπως το θέμα της
Αμμοχώστου, τον αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων προ τον έξω κόσμο και βεβαίως το
φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:
Ήδη ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης απέστειλε επιστολή στον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με
την οποία ανταποκρίνεται στην πρόσκληση
του για προώθηση Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, προτού αρχίσουν οι όποιες
συνομιλίες για το Κυπριακό.
Η επιστολή του Κυπρίου Προέδρου κινείται
σε άξονες προάσπισης των κυριαρχικών
συμφερόντων της Κύπρου, αλλά περιλαμβάνουν και προτάσεις για τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος υπό την αυστηρή αιγίδα και
εποπτεία του ΟΗΕ τόσο για την Αμμόχωστο,
όσο και για το παράνομο κατοχικό αεροδρόμιο της Τύμπου.
Για την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου
καθώς και το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εισηγείται
την τοποθέτηση των περιοχών αυτών υπό
τον αποκλειστικό έλεγχο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Εάν η τουρκική πλευρά συμφωνήσει προκειμένου και οι δύο περιοχές να εισέλθουν υπό

τον αυστηρό έλεγχο του ΟΗΕ, τότε αυτές θα
μπορούν να ανοίξουν προς τον έξω κόσμο
(δηλαδή πέραν της Τουρκίας). Να σημειωθεί
ότι από το αεροδρόμιο της Τύμπου εκτελούνται πτήσεις μόνον από και προς Τουρκία,
αφού δεν αναγνωρίζεται από κανένα άλλο
κράτος, όπως δεν αναγνωρίζεται και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας από αυτό.
Η τρίτη πρόταση για την καθιέρωση Μέτρων
Εμπιστοσύνης, ώστε να επαναρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, αφορά
την κυπριακή ΑΟΖ (εκεί όπου έχουν βρεθεί
σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου) με
τον Πρόεδρο της Κύπρου να επαναλαμβάνει, στην επιστολή του, τη θέση ότι η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία με
την Κυπριακή Δημοκρατία για οριοθέτηση
ΑΟΖ. Επίσης επαναλαμβάνει για άλλη μια
φορά την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό
ταμείο για τις εισπράξεις από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στα οποίο θα
κατατίθεται το μερίδιο που αναλογεί στους
Τουρκοκύπριους. Η Τουρκία όμως δεν αναγνωρίζει καν την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν
αναγνωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ, την οποία
θεωρεί δική της ΑΟΖ και πραγματοποιεί παράνομες έρευνες με το «Μπαρμπαρός».
Το αστείο του πράγματος είναι ότι η Τουρκία
επιθυμεί ομαλή ενταξιακή πορεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αναγνωρίζει ένα
μέλος της ΕΕ που είναι η Κύπρος, η οποία
θα πρέπει να συναινέσει εάν θα γίνει μέλος
ή όχι η Τουρκία. Το επίσης αστείο της υπόθεσης είναι ότι η Τουρκία, ενώ διαλαλεί παντού
ότι πρέπει όλα τα κράτη να στηρίξουν τη κυβέρνηση της Λιβύης που είναι η μόνη που
αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν
αναγνωρίζει την Κύπρο, που αναγνωρίζεται
από τα Ηνωμένα Εθνη και από όλα τα κράτη
του πλανήτη πλην Τουρκίας.
Βεβαίως η νέα κατοχική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων με το φερέφωνο της Άγκυρας Ερσίν
Τατάρ, κάνει λόγο για δύο χωριστά κράτη
στην Κύπρο, πράγμα που δυσκολεύει τις
προϋποθέσεις για την εξεύρεση κοινής πρότασης ώστε να καταστεί αναγκαία η επανέναρξη των ενδοκυπριακών συνομιλιών.
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Πρώτα σε πετάει από την δουλειά, σου στερεί το μεροκάματο, σου ανοίγει την πόρτα
και σε βάζει στην ανεργία. Μετά επειδή δεν
μπορείς να πληρώσεις το δάνειο του σπιτιού στην τράπεζα σου παίρνουν το σπίτι.
Μετά ζεις στον δρόμο και σε διάφορα καταλύματα. Δεν έχεις τίποτα πάρα κάτι παλιά
ρούχα που φοράς. Τα παιδιά σου είναι τα
θύματα της φτώχιας. Μετά έρχεται να φωτογραφηθεί δίπλα σου κάνοντας την ευγενή
πράξη να σου δώσει το συσσίτιο που δεν
έχει βάλει ούτε ένα ευρώ ο ίδιος.
Πως να εξηγήσεις αυτή την αθλιότητα. Πως
είναι δυνατόν να μας εμπαίζουν με αυτό τον
τρόπο. Ακόμα και το χαρτί που γράφονται
αυτές οι λέξεις ντρέπεται. Πως να χαρακτηρίσεις αυτή την αθλιότητα της εξουσίας, τι
λόγια να βρεθούνε να περιγράψεις αυτό
που βλέπεις να γίνεται. Η αγανάκτηση και ο
θυμός ξεχειλίζει μέρες που είναι. Ψάχνεσαι
και βλέπεις τα εκατομμύρια να πηγαίνουν σε
προνομιούχους. Τα εκατομμύρια στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης για να προωθήσουν
το έργο της κυβέρνησης και τον Μητσοτάκη.
Αυτή είναι μια πρωθυπουργο-κεντρική κυβέρνηση, με την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη
και αυταρχική διακυβέρνηση σε όλες της τις
εκφάνσεις της…
Οι άθλιες πολιτικές αυτές που δημιουργούν την φτώχια και επιβάλλονται στους
ανθρώπους αυτούς που τους έχουν τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια τους
έχουν κοινό παρανομαστεί. Αυτός είναι ο
άθλιος καπιταλισμός που δημιουργεί την
ανεργία, την φτώχια, την ανισότητα, την
εγκληματικότητα.
Μετά τα δωράκια της κυβέρνησης με πάνω
από 20 εκατομμύρια ευρώ στους καναλάρχες για προβολή μηνυμάτων για κόβιντ,
μετά τις αδρές αποζημιώσεις στους κλινικάρχες με τις δήθεν επιτάξεις, αφού πρώτα
θησαύρισαν με τα προνόμια που απολάμβαναν με την πανδημία, το ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις
ύψους τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ
στις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους για τα διαφυγόντα έσοδα
από τη μη είσπραξη διοδίων κατά τη διάρκεια των περιόδων ισχύος του lockdown το
πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ ετοιμάζονται
και για ακόμα περισσότερες διεκδικήσεις
για το δεύτερο λοκ ντάουν.
Έτσι είναι... Το καπιταλιστικό κράτος φροντίζει με τους νόμους και τις συμφωνίες του
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Η αθλιότητα της οικονομίας
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
να μπουκώνει με ζεστό χρήμα το μεγάλο
κεφάλαιο, την ίδια ώρα που δε φροντίζει
να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας,
που δε φροντίζει να πάρει όλα τα μέτρα για
την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, που
δε χορηγεί ένα τάμπλετ για κάθε μαθητή..
Αλλού πρυτανεύει η κρατική μέριμνα , όταν
πρόκειται για τα αφεντικά και αλλού η ατομική ευθύνη και λύση , όταν πρόκειται για
τα συμφέροντα του λαού . Οι νταβαντζήδεςεργολάβοι των δρόμων , που ο λαός ήδη
πληρώνει πανάκριβα , πάλι θα βρουν τη
λύση με την αρωγή του κράτους...
Ένα ακόμη παράδειγμα των αποτελεσμάτων της βάρβαρης και απάνθρωπης πολικής της κυβέρνησης είχαμε στο νησί μας
ανέφερε ένας εργάτης πριν 2 μέρες. Ένας
καρκινοπαθής συνάδελφος μαζί με την οικογένειά του βρήκαν κομμένο το ρεύμα στο
σπίτι τους όταν γύρισαν μετά από νοσηλεία
στο Νοσοκομείο. Η οικογένεια που έχει δύο
μικρά παιδιά αντίκρισε έτσι το πιο απάνθρωπο πρόσωπο των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, με προκλητικό τρόπο και με τις πλάτες της κυβέρνησης, δε διστάζουν να κόψουν το ρεύμα
σε ανθρώπους που ζουν κάτω από τα όρια
της φτώχειας, που αντιμετωπίζουν τεράστια
προβλήματα, ακόμα και καρκινοπαθών σε
αυτή την περίπτωση, που προσπαθούν να
τα βγάλουν πέρα με επιδόματα που δεν
φτάνουν ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, τροφής και φαρμάκων,
ακόμα και σε οικογένειες που ζουν από τα
συσσίτια των δήμων. Είναι αποκαλυπτικό
άλλωστε ότι μέσα στις ημέρες των γιορτών
τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναλάβει
να υλοποιήσουν 7.000 διακοπές ρεύματος
σε όλη την Ελλάδα!!!
Όλα αυτά σε μία εποχή όπου χιλιάδες εργαζόμενοι είτε οδηγούνται στην ανεργία,
είτε βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, και
προσπαθούν να επιβιώσουν με τα πενιχρά
επιδόματα και τα χρέη να συσσωρεύονται
λόγω αυτής της κατάστασης.
Η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από τα
σωματεία των εργαζομένων και προς την
οικογένεια αυτή δείχνει τη σημασία που έχει
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η οργάνωση και η συμμετοχή όλων. Μόνο
ο ένας στο πλευρό του άλλου μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, να παλέψουν για να καλυτερέψουν οι ζωές τους, να
ζήσουν όπως τους αξίζει.
Ας αναρωτηθεί ο καθένας, μπορούμε να
συμβιβαζόμαστε, την ώρα που υπάρχει
αμύθητος πλούτος γύρω μας, τεράστιες
τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις,
να υπάρχουν οικογένειες το 2021 που θα
ζουν στο σκοτάδι και στο κρύο; Αυτή είναι
η ζωή που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας;
Ή μήπως είναι και αυτό «ατομική ευθύνη»
του καθενός;
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει
άμεσα μέτρα προστασίας της ζωής και της
υγείας του λαού. Καλούμε τα σωματεία και
τους μαζικούς φορείς σε κάθε γειτονιά και
χωριό, να υψώσουν τείχος προστασίας
απέναντι στις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και νερού, τηλεφώνου. Δεν θέλουμε να ακούσουμε υποσχέσεις ότι με τον
νέο χρόνο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Μας κοροϊδεύουν ασύστολα. Παγκοσμίου
φήμης και αναγνώρισης όπως σημειώνει το
Capital.gr, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας και κορυφαίος οικονομολόγος, Raghuram Rajan, προειδοποεί πως η
παγκόσμια οικονομία οδηγείται σε μια νέα
κρίση, ανάλογη με την Μεγάλη Ύφεση της
δεκαετίας του 1930. Αυτός ο αστός οικονομολόγος έχει ταχθεί υπέρ της μεγαλύτερης
συνεργασίας μεταξύ των ανεπτυγμένων
χωρών προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της κρίσης του 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers που αποτέλεσε
τη σπίθα από την οποία η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ακόμα επανέλθει.
Με παυσίπονα και ασπιρίνες δεν διορθώνετε το καπιταλιστικό σύστημα. Οι προσπάθειες αυτών των οικονομολόγων είναι να
μπαλώσουν τον καπιταλισμό για να γίνει
όπως λένε η επανεκκίνηση της οικονομίας.
Η οικονομία στον καπιταλισμό σήμερα δεν
έχει τις δυνατότητες να φτάσει τα επίπεδα
ανάπτυξης των προηγουμένων χρόνων
πριν από την κρίση. Συνεχώς αλλάζει τους
συσχετισμούς και έχει φτάσει σε ένα σημείο
κορεσμού. Η παραγωγή έχει ξεπεράσει
κατά πολύ την δυνατότητα της κοινωνίας να
απορροφήσει τα παραγόμενα προϊόντα με
αποτέλεσμα το κεφάλαιο να παραμένει σε
αδράνεια χωρίς την δυνατότητα να επενδυθεί για να παράγει περισσότερα κέρδη.
Για την Ελληνική κυβέρνηση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της μιλάει ο καθηγητής
Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νίκος Παναγιωτόπουλος το τρίτομο έργο
με τίτλο «Mirrors: Πολυφωνικές αφηγήσεις
για έναν κόσμο σε κρίση» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και

συνέγραψε με τον διακεκριμένο συνάδελφό
του Φρανς Σούλτχαϊς - μέλος του Ελβετικού
Συμβουλίου Επιστημών και Τεχνολογίας.
Στον πρώτο τόμο «Η οικονομία της αθλιότητας», μιλούν τα θύματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Ελλάδα, στον τόμο «Η
αθλιότητα της Οικονομίας» αντιπαραβάλλεται η αθέατη όψη του γερμανικού «θαύματος», για να καταδειχτεί τελικά πώς το αλλοτινό όραμα της Ενωμένης Ευρώπης έχει
καταστεί εφιάλτης για πολλούς από τους
πολίτες της.
Έδωσαν τον λόγο σε αυτούς που έχουν
χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους
λόγω της κρίσης και διαπίστωσαν ότι η
οδύνη από τις επιβαλλόμενες πολιτικές έχει
κοινό παρονομαστή για τους ανθρώπους
σε Νότο και Βορρά: τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές επιλογές.
Θέλαμε να κάνουμε φανερό ότι η οικονομία
της αθλιότητας που επιβάλλεται στον ελληνικό λαό συνιστά την άλλη όψη της αθλιότητας της οικονομίας που βασίζεται σε μια
λογική καθολικής και ριζικής εμπορευματοποίησης ‘‘χωρίς εναλλακτική’’ και την οποία
προώθησε η Θάτσερ και συνεχίζουν οι άξιοι
κληρονόμοι της».
Ένα στα δέκα παιδιά ζουν σε οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας.
Οσο για την κρίση στην Ελλάδα; Παρατηρεί ότι αποτελεί ένα σημείο καμπής για τους
διανοούμενους στην Ευρώπη που «μπορεί
να αναγνωρίζουν τα προβλήματα στη χώρα
τους, αλλά δεν μιλάνε για αυτά επειδή η
κρίση στη Γερμανία δεν είναι τόσο δραματική, αλλά μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα
που έχει γίνει σύμβολο κριτικής στον καπιταλισμό, αντί να βρουν σημεία κριτικής στη
χώρα τους».
Λαμπρά. Θαυμάσια. Και φυσικά μέσα στο
χριστουγεννιάτικο πνεύμα…
Όμως κι αφού το κράτος μας, όπως προκύπτει από τον επικεφαλής του, είναι τόσο
“φιλάνθρωπο”, αντί να εξουθενώνει τους
υπηρέτες του στέλνοντάς τους να μοιράζουν συσσίτια σε άπορους, γιατί δεν κάνει
κάτι άλλο;
Γιατί, για παράδειγμα, δεν καταργεί τους
άπορους, σταματώντας να εφαρμόζει,
να νομοθετεί και να επικυρώνει πολιτικές
αποφάσεις που κάνουν τους ανθρώπους
άπορους;
Για παράδειγμα, αντί να μοιράζει συσσίτια
στους φτωχούς, γιατί δεν σταματά να κάνει
τους ανθρώπους φτωχούς, είτε με αποφάσεις κυβερνητικές, όπως αυτές που κόβουν
συντάξεις, είτε με αποφάσεις του ΣΤΕ,
όπως την περίοδο που ήταν πρόεδρός του
η κυρία Σακελλαροπούλου, που επικύρωναν τις κυβερνητικές αποφάσεις φτωχοποίησης των ανθρώπων;
Πως λέγεται, λοιπόν, όταν το κράτος – που
με τις πολιτικές του δημιουργεί άπορους και
φτωχούς – στέλνει τους ταγούς του να μοιράσουν (παρέα με τις κάμερες της “λίστας
Πέτσα”) συσσίτια και “ανυπόκριτη φροντίδα” στους φτωχούς και άπορους, που εκείνο δημιούργησε; “Συνέχεια (και συνέπεια)
του κράτους”…
Ο Χέλντερ Καμάρα, ο Βραζιλιάνος αρχιεπίσκοπος που κόντρα στο Βατικανό, στη χούντα, στον νεοφιλελευθερισμό και στις πολυεθνικές, στεκόταν στο πλευρό των φτωχών
και στους αγώνες του λαού του ενάντια στην
καπιταλιστική εκμετάλλευση, το έλεγε έτσι:
«Όταν δίνω τροφή στους φτωχούς, με λένε
Άγιο. Όταν, όμως, ρωτάω γιατί είναι φτωχοί,
με λένε κομμουνιστή»…
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Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια
Ηλίας
λέει ο λαός. Μικρός φυΚουτίνας
σικά ο Τράμπ δεν είναι,
οπότε μάλλον πρόκειται
για το δεύτερο. Έχει πει
πολλές αλήθειες κατά τη διάρκεια της θητείας του, (π.χ παράνομη μετανάστευση,
Κίνα, χειραγώγηση της κοινής γνώμης από
τα καρτέλ των ΜΜΕ με ξεκάθαρο αριστερό
προσανατολισμό), αλλά η διαταραγμένη
προσωπικότητα του και το αλλοπρόσαλλο
του χαρακτήρα του, τον κατέστησαν επικίνδυνο για τη κοινωνική συνοχή της χώρας
του. Κάτι σαν την αγελάδα που που κλωτσάει την γεμάτη με γάλα καρδάρα.
Η θητεία του Τράμπ ήταν η πιο αναίμακτη
στη μεταπολεμική Ιστορία όχι μόνο για την
Αμερική, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Για τέσσερα χρόνια καμιά αμερικανίδα
μάνα δεν παρέλαβε τη σωρό του γιού της
τυλιγμένη με την Αστερόεσα, πολεμώντας
σε κάποια άκρη της γης για την επιβολή
της Δημοκρατίας, με την βοήθεια πάντα
της Αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας, σε χώρες που από τη φύση τους είναι
αλλεργικές στην έννοια της Δημοκρατίας.
If they want to be barbarians, let them be
barbarians, ήταν η φιλισοφία του Αμερικανού προέδρου.
Δεν ήταν λάθος η πολιτικές του θέσεις. Λάθος ήταν η ρητορική του. Ο τρόπος με τον
οποίο τις επικοινωνούσε στο κοινό. Αντί να
προσελκύσει τον μέσο Αμερικανό πολίτη,
που ναι είχε απογοητευτεί από το celebrity
style χολιγουντιανής ανούσιας διακυβέρνησης του προκατόχου του, κατάφερε να
τους αδρανοποιήσει και στη θέση τους να
προσελκύσει την περιθωριακή Αμερική.
Τους ανεγκέφαλους hillbillies, που βλέπουν τα πάντα ως αποτέλεσμα διεθνούς
συνομωσίας.
Ο Τράμπ έχασε την ευκαιρία να συγκριθεί η
προεδρία του με την αντίστοιχη του Donald
Reagan, που ξεγύμνωσε το σαθρό οικοδόμημα της Σοβιετικής Ένωσης και συνέβαλε
στην αναίμακτη κατάρρευση του. Δυστυχώς
γι αυτόν επέλεξε να βαθύνει το χάσμα στην
αμερικανική κοινωνία και να φθάσουμε
στην αποκορύφωση του με την πρωτοφανή
εισβολή εκατοντάδων φανατικών ανεγκέφαλων στο Καπιτώλιο.
Αν' αυτού επέλεξε να αμαυρώσει παντελώς την προεδρία με μια τελευταία αλόγιστη πράξη. Ο Τραμπ προέτρεψε τους συγκεντρωμένους να «πορευτούν ειρηνικά»
προς το Καπιτώλιο, ισχυριζόμενος πως
στις εκλογές υπήρξε νοθεία, την ώρα που
συνεδρίαζε το Κογκρέσο για να επικυρώσει
την νίκη Μπάιντεν.
Έξω από το Καπιτώλιο επικρατούσε πανικός καθώς στους δρόμους είχαν ξεχυθεί χιλιάδες σκληροπυρηνικοί οπαδοί του

Κάνουν ότι δεν θυμούνται το καλοκαίρι του
‘11 όταν πολιορκούσαν κ εισέβαλαν στο
προαύλιο της Βουλής σαν αγανακτισμένοι
μαζί με τους ΧΑ!
Όμοιος τον όμοιο, και η κοπριά στα λάχανα!

ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ
ΚΑΙΣΑΡΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΟΥ ΤΩ
ΘΕΩ;
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν
οι πολίτες την αντιπαράθεση μεταξύ της
Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος
αναφορικά με τον φετεινό εορτασμό των
Θεοφανείων.

Τραμπ, πολλοί από τους οποίους ήρθαν σε
σύγκρουση με την Αστυνομία.
Διαδηλωτές υποστηρικτές του προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου,
ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του εκλεγμένου
προέδρου Τζο Μπάιντεν, και τα έκαναν όλα
άνω κάτω.
Η Αστυνομία έκλεισε το Κογκρέσο και φυγαδεύτηκε από το κτίριο ο αντιπρόεδρος Μάικ
Πενς.
Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον αναγκάστηκε
να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το
απόγευμα.
Τρομοκρατημένος από το χάος που ο ίδιος
προκάλεσε, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δεχτεί την ομαλή παράδοση της
προεδρίας στον Μπάιντεν .

ΜΙΛΑΝΕ ΟΛΟΙ, ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ
ΟΙ Κ.....
Το "όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη", επιβεβαιώθηκε για ακόμη φορά για
τους συριζαίους που έχουν κάνει επιστήμη τη διαστρέβλωση της πραγματικότητος
προς ίδιον όφελος. Σκίζουν οι φουκαράδες
τα ιμάτια τους για τον κίνδυνο που γνώρισε
η Δημοκρατία από την εισβολή των Αμερικανών "αγανακτισμένων" στο κτίριο του Καπιτωλίου, από τους ακροδεξιούς οπαδούς
του Τράμπ, ενώ ποιούν τη νήσσαν όταν
τους θυμίζει κανείς ότι τα ίδια έκαναν και
αυτοί πριν μερικά χρόνια όταν μαζί με τους
οπαδούς της Χρυσής Αυγής και του ΑΝΕΛ,
είχαν περικλυκώσει το κτίριο της Βουλής
στήνοντας κρεμάλες και φώναζαν το περίφημο πια "Να καεί, να καεί, το μπουρντέλο
η Βουλή!".
Ωραία μνήμη έχουν ΣΥΡΙΖΑίοι κ αριστεροί
ριζοσπάστες:
Καταγγέλουν τους ακροδεξιούς οπαδούς του Τραμπ που βεβήλωσαν το
Καπιτώλιο,αλλά
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Η μεν κυβέρνηση επέμενε ότι οι Ιεροί Ναοί
έπρεπε να παραμείνουν κλειστοί, η Ιεραρχία της Εκκλησίας επέμενε ότι οι Ναοί έπρεπε να ανοίξουν με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυαν τα Χριστούγεννα.
Αν εξετάσει κανείς το αίτημα της Εκκλησίας
επιφανειακά, θα μπορούσε να πει ότι είναι
λογικό, αφού ο εορτασμός των Χριστουγέννων δεν φαίνεται να επιβάρυνε το επιδημιολογικό φορτίο, αν και αυτό θα φανεί όταν θα
έχουν παρέλθει δεκατέσσερις μέρες.
Η στάση της Εκκλησίας ήταν από την αρχή
παράλογη.
Αρχικά, τα Θεοφάνεια είναι μια γιορτή η
οποία πραγματοποιείται παρουσία πολύ

κόσμου, σε δημόσιους χώρους , και εγκυμονούσε κίνδυνος οι ζηλωτές να συγκεντρώνονταν σε μεγάλο πλήθος.
Η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειωθούν τα κρούσματα κατά το μεγαλύτερο
δυνατό μέσα σε λίγες μέρες ώστε α. να
ανοίξουν τα σχολεία και β. να αποφύγουμε ένα τρίτο κύμα της πανδημία και, κατά
συνέπεια, ένα τρίτο Lockdown το οποίο θα
οδηγήσει σε περισσότερους νεκρούς και την
οικονομία σε καταστροφή. Για να το πούμε
απλά: Ένα τρίτο lockdown είναι πιθανό να
οδηγήσει την Ελλάδα πίσω στο 2011 και σε
ένα ακόμα ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Ο σημαντικότερος όμως λόγος είναι το παράδειγμα. Η Εκκλησία πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Όπως οι ιερείς πρέπει με την ζωή
τους να παραδειγματίζουν το ποίμνιο και να
μην το σκανδαλίζουν έτσι και η Εκκλησία ως
οργανισμός πρέπει να μην εξισώνεται με τις
πράξεις της με αυτούς που συγκεντρώθηκαν στον Άρειο Πάγο κατά χιλιάδες ή με τον
Κουτσούμπα και τον Βαρουφάκη.
Η Εκκλησία δεν μπορεί να παρακούει τους
νόμους, δεν είναι κρατική εξουσία, σε διαφορετική περίπτωση δεν είμαστε αστική
δημοκρατία αλλά θεοκρατία.
Κατανοούμε την ανάγκη της Εκκλησίας να
βλέπει γεμάτα τα παγκάρια, αλλά αν με τις
πράξεις της αυξήσει τα κρούσματα, και χαθούν ζωές, τότε ποιος θα γεμίζει το παγκάρι;
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Τα Θεοφάνια - Θεοφάνεια - Επιφάνεια - Των Φώτων - Τα Φώτα
Τους ουρανούς βάπτισμα του Χριστού
σχίσαν,
Τους αυτό μη χραίνοντας ένδον εισάγει.
Βάπτισεν εν ποταμώ Χριστόν Πρόδρομος κατά έκτην.
Τα Θεοφάνια (ή Θεοφάνεια) είναι μεγάλη
ετήσια χριστιανική εορτή της ανάμνησης
της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον
Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον
Βαπτιστή(¹).
(Αναφέρεται και ως Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ακόμη στα εκκλησιαστικά κείμενα γίνεται μνεία του "Προφήτου Προδρόμου
και Βαπτιστού Ιωάννου (το αυτό πρόσωπο
της Βίβλου)
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μέγας Αγιασμός
(των Θεοφανίων) δεν χρησιμοποιείται πουθενά παρά μόνο στους εμποδιζόμενους
από οποιαδήποτε αιτία να μεταλάβουν (κοινωνήσουν) των «αχράντων μυστηρίων».)
Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και είναι η
τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου (εορτών των Χριστουγέννων). Το
όνομα προκύπτει από την φανέρωση
των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύμφωνα με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Η εορτή
των Θεοφανίων λέγεται επίσης και Επιφάνια και Φώτα (ή Εορτή των Φώτων).Σε
αυτή την εορτή γιορτάζουν τα ονόματα
Φωτεινή,Φώτης(Φώτιος),Ουρανία,Ιορδά
νης,Θεοφάνης και Θεοχάρης.
Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται
στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη
βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της
βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την
ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό
όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε
να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο
Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν
εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην
αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί
από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε
ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον
έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά
στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης
σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού
κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω
στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως
ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του
Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός
μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός
είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο
εκλεκτός μου»).
Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών,
δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα
«μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί
αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και
συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του
Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του
Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του
αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός
άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση
των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της
βασιλείας των ουρανών.
Ιστορικό

Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές
του 30ου έτους της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης (ο Πρόδρομος), γιος του Ζαχαρία και
της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια
Βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος
του Χριστού, και διέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το βάπτισμα μετανοίας, βάπτισε με έκπληξη και τον Ιησού
στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά δε τη στιγμή της
Βάπτισης κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο
Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς στον Ιησού
και ταυτόχρονα από τον ουρανό ακούσθηκε
φωνή που έλεγε ότι: Ούτος εστίν ο Υιός μου
ο αγαπητός εν ω ευδόκησα". Η φράση αναφέρεται στα ευαγγέλια του Ματθαίου, του
Μάρκου και του Λουκά, ενώ απουιάζει από
αυτό του Ιωάννη.
Αυτή δε είναι και η μοναδική φορά της εμφάνισης, στη Γη, της Αγίας και ομοουσίου
και αδιαιρέτου Τριάδος υπό του πλήρους
«μυστηρίου» της Θεότητας. Τα θεοφάνεια
ονομάζονται έτσι επειδή η φωνή του θεού
ακούστηκε στη γη. Για αυτό ονομάστηκαν
έτσι Θεό+Φάνεια. Ο θεός φάνηκε στην γη,
θεός+φάνηκε. Το πότε καθιερώθηκε να
εορτάζεται η μνήμη του γεγονότος της Βάπτισης του Ιησού δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Φαίνεται όμως ότι αναφάνηκε
πολύ νωρίς στη πρώτη Εκκλησιά των Χριστιανών. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (Στρωμ.
βιβλ. α΄) αναφέρει πως κάποιοι αιρετικοί,
οι περί τον Βασιλείδη γνωστικοί στις αρχές
του Β΄ αιώνα εόρταζαν την ημέρα της Βάπτισης του Κυρίου «προδιανυκτερεύοντες»
και ότι η εορτή αυτή γινόταν κατ΄ άλλους
μεν στις 6 Ιανουαρίου, κατ΄ άλλους στις 10
Ιανουαρίου.
Κατά δε τον 3ο αιώνα η εορτή φαίνεται κοινότατη σε όλη την Χριστιανική Εκκλησία.
Έτσι ενώ ο Gieseler ( Kirchengeschichte I
,376) δέχθηκε ότι πρώτοι οι Βασιλειδιανοί
καθιέρωσαν την εορτή των Θεοφανίων ο
Neander (Kirchengeschichte I 386) θέτει το
ερώτημα: πως από αιρετικούς το δέχθηκε η
Εκκλησία;
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδέχεται
και περιγράφει την εορτή ως αρχαία πανήγυρης μάλλον στην Αντιόχεια τη Μεγάλη,
και ότι από εκεί την παρέλαβαν οι Γνωστικοί Βασιλειδιανοί... Κατά δε τις Αποστολικές
Διαταγές (η΄ 38) η εορτή των Επιφανείων
«ήγετο δια το εν αυτή ανάδειξιν γεγενήσθαι
της του Χριστού θεότητος».
Στο τέλος του 3ου αιώνα προστέθηκε και
άλλη έννοια στον εορτασμό αυτό που άρχισε να πανηγυρίζεται και ως ημέρα της «εν
σαρκί» φανερώσεως του Κυρίου. Ούτως και
στην Αλεξάνδρεια κατά τον Κασσιανό, και
στη Κύπρο κατά Επιφάνιο. Από της εποχής
λοιπόν αυτής άρχεται, κατά το πιθανότερο,
και ο εορτασμός των Χριστουγέννων.
Κατά τον 4ο αιώνα η εορτή των Θεοφανίων γιορτάζεται πλέον με λαμπρότητα σε
όλη την ανατολική Εκκλησία ως εορτή του
φωτισμού της ανθρωπότητας δια του Αγίου
Βαπτίσματος, απ΄ όπου και το όνομα «Τα
Φώτα», εορτή «των Φώτων» (Γρηγόριος
Ναζιανζηνός λόγος 39, Αστερίου Αμάσ. Λόγος εις «εορτών των Καλανδών»).
Στη Δύση τα Θεοφάνια απαντώνται στα

μέσα του 4ου αιώνα, αλλά από της εποχής
αυτής φαίνεται στη Ρωμαϊκή Εκκλησία και
άλλη μια εορτή αφιερωμένη στη κατά σάρκα Γέννηση του Ιησού στις 25 Δεκεμβρίου.
Όταν πλέον καθιερώθηκε αυτή η ημερομηνία για τα Χριστούγεννα σε όλο τον Χριστιανικό κόσμο έγινε και ο διαχωρισμός της
εορτής των Φώτων στις 6 Ιανουαρίου, στα
μέσα του 6ου αιώνα.
Ως κύριες τελετές των Θεοφανίων θεωρούνται οι παρακάτω
Μέγας Αγιασμός (Θρησκευτική τελετή που
λαμβάνει χώρα εντός των Εκκλησιών).
Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού (Θρησκευτική τελετή που ακολουθεί του Μεγάλου Αγιασμού και γίνεται η κατάδυση του Σταυρού
σε ακτή Θάλασσας, εντός λιμένων, όχθες
ποταμών ή λιμνών και στην ανάγκη σε δεξαμενές νερού όπως στην Αθήνα.
Επίσημη κατάδυση του Σταυρού: Πολιτειακή, Πολιτική και Θρησκευτική (Αρχιερατική)
εορτή της επίσημης κατάδυσης του Σταυρού όπου παρίστανται οι Αρχές της Χώρας.
Από τις αρχές του 1900 επίσημη κατάδυση
ορίστηκε να γίνεται στον Πειραιά έναντι της
παλαιάς βασιλικής αποβάθρας ή του παλιού Δημαρχείου, σήμερα μπροστά από
τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρόμοιες
τελετές γίνονται σε όλους τους Νομούς της
Χώρας.
Προπολεμικά απαγορεύτηκε στον Πειραιά
η ανέλκυση του Σταυρού από βουτηχτές,
ύστερα από θανάσιμη συμπλοκή μεταξύ
τους. Σήμερα η ανέλκυση γίνεται με κορδέλα που φέρει ο Σταυρός.
Υμνολογία
Λαογραφία
Λατρευτικές παραδόσεις Θεοφανίων Φυγή καλικάντζαρων
Η εορτή των Θεοφανίων περικλείει και πολλές εκδηλώσεις που αποτελούν διαιώνιση
αρχαίων (ελληνικών) εθίμων. Στην αντίληψη του Ελληνικού λαού τα Θεοφάνια είναι
«Μεγάλη γιορτή Θεότρομη». Για μερικές μάλιστα περιφέρειες της Μακεδονίας (Δυτικής)
αποτελούν τη μεγαλύτερη γιορτή του έτους
και κάθε καινούργιο ρούχο το «πρωτοφορούν στα Φώτα για να φωτιστεί».
Αλλά και κατά τη δογματική η Βάπτιση του
Χριστού συμβολίζει τη παλιγγενεσία του
ανθρώπου έχοντας έτσι μεγάλη σημασία,
γι΄ αυτό και μέχρι το Δ΄ αιώνα οι χριστιανοί
γιόρταζαν Πρωτοχρονιά στη Βάπτιση του
Χριστού στις 6 Ιανουαρίου.
Βασική τελετουργία των Θεοφανίων είναι
ο «αγιασμός των υδάτων» με τη κατάδυση
του Σταυρού κατά μίμηση της Βάπτισης του
Θεανθρώπου. Στην ελληνική εθιμολογία
όμως, ο εν λόγω Αγιασμός έχει και την έννοια του καθαρμού, του εξαγνισμού των ανθρώπων καθώς και της απαλλαγής του από
την επήρεια των δαιμονίων. Η τελευταία δε
αυτή έννοια δεν είναι ασφαλώς αυστηρά
χριστιανική, αλλά έχει ρίζες στην αρχαία λατρεία. Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας
ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά (στις
μέρες αυτές) τη παραμονή των Θεοφανίων
που λέγεται «μικρός αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση».
Με τη πρωτάγιαση ο ιερέας γυρίζει όλα
τα σπίτια και με το Σταυρό και ένα κλωνί

βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει)
τους χώρους των σπιτιών. Η πρωτάγιαση είναι και το αποτελεσματικό μέσο με
το οποίο τρέπονται σε άγρια φυγή οι καλικάντζαροι εκτός από το άναμμα μιας
μεγάλης υπαίθριας φωτιάς.
Ο Μεγάλος όμως Αγιασμός γίνεται ανήμερα των Θεοφανίων εντός των Εκκλησιών σε ειδική εξέδρα στολισμένη επί
της οποίας φέρεται μέγα σκεύος γεμάτου
ύδατος. Στη συνέχεια γίνεται η κατάδυση
του Σταυρού στη Θάλασσα ή σε γειτονικό ποταμό ή λίμνη ή και στην ανάγκη σε
δεξαμενή (όπως στην Αθήνα). Η κατάδυση του Σταυρού, κατά τη λαϊκή πίστη δίνει στο νερό καθαρτικές και εξυγιαντικές
ικανότητες. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών
μετά τη κατάδυση τρέχουν στις παραλίες
της θάλασσας ή στις όχθες ποταμών ή λιμνών και πλένουν τα αγροτικά τους εργαλεία ακόμη και εικονίσματα. Κατά τη κοινή
λαϊκή δοξασία ακόμη και τα εικονίσματα με
το πέρασμα του χρόνου χάνουν την αρχική δύναμη και αξία τους που την αποκτούν
όμως εκ νέου από το αγιασμένο νερό.
Αυτή ακριβώς η διαδικασία δεν αποτελεί
παρά μόνο ακριβώς πιστή επιβίωση των
αρχαίων δοξασιών. Οι αρχαίοι π.χ. Αθηναίοι
είχαν τη τελετή (διαδικασία) των γνωστών
«Πλυντηρίων» όπως την αποκαλούσαν
κατά την οποία μετέφεραν «εν πομπή» στην
ακτή του Φαλήρου το άγαλμα της Αθηνάς.
Εκεί το έπλεναν με θαλασσινό νερό για να
το καθαρίσουν από ρίπους και να ανανεωθούν οι ιερές δυνάμεις του αγάλματος.
Σήμερα οι γυναίκες πολλών περιοχών επαναλαμβάνουν αυτό το αρχαίο έθιμο το πλύσιμο των εικόνων συνδυαζόμενο όμως και
με άλλες πράξεις της μεσαιωνικής και αρχαίας μαγείας. Όπως στη Πλάκα της Μυτιλήνης που την ώρα που βουτούν οι βουτηχτάδες να πιάσουν τον Σταυρό οι γυναίκες
την ίδια στιγμή «παίρνουν με μια κρατούνα (= νεροκολοκύθα) νερό από 40 κύματα
κι έπειτα με βαμβάκι που βουτούν σ΄ αυτό
καθαρίζουν τα εικονίσματα χωρίς να μιλούν
σε όλη αυτή τη διαδικασία («άλαλο νερό»)
και στη συνέχεια το νερό το ρίχνουν σε
μέρος που δεν πατιέται (σε χωνευτήρι της
εκκλησίας)».
Στην ελληνική λαογραφία, τα δωδεκαημερίτικα πνεύματα ή αλλιώς Καλικάντζαροι που
βρίσκονται όλο το υπόλοιπο διάστημα του
χρόνου κάτω από τη γη, βγαίνουν και κάνουν χίλιες δυο αταξίες. Ενοχλούν τις νοικοκυρές, κλέβουν τηγανίτες, κάνουν θορύβους, αλλά στη γιορτή των Θεοφανίων με
τον αγιασμό των υδάτων εξαφανίζονται στα
έγκατα της γης. Για το σκοπό αυτό, οι νοικοκυρές ρίχνουν τον αγιασμό με τη βοήθεια
κλαδιού από βασιλικό σε όλο το σπίτι για να
τα διώξουν.
Χαρούμενα, θριαμβευτικά και ελπιδοφόρα,
τα Θεοφάνεια ή Φώτα κλείνουν το Δωδεκαήμερο, που «άνοιξε» την παραμονή των
Χριστουγέννων.
Στην Ελλάδα έθιμα των Θεοφανίων είναι τα
εξής:
Τα παιδιά τη παραμονή της εορτής λένε τα
Κάλαντα Φώτων. Από θεολογική

συνεχίζεται στη σελίδα 17
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συνέχεια από τη σελίδα 16
άποψη, απαλλαγμένα από κάθε άλλη επιρροή θεωρούνται μόνο αυτά που λέγονται
στην Πάτμο
Αρχίζουν με τη δημιουργία του κόσμου και
την ημέρα που ο Θεός όρισε τα ύδατα. Συνεχίζουν με το προπατορικό αμάρτημα της
Εύας και μετά αναγγέλλουν τη Βάπτιση
του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό με μόνιμη
επωδό το «Καλή σου μέρα Αφέντη με την
Κυρά».
Κάλαντα Φώτων Πάτμου
Kαλημέρα πάντες, ω αδελφοί,
ακούσατε την σήμερον εορτήν.
Σήμερον τα Φώτα και εορτή
και λαμπρά ημέρα Δεσποτική.
Kαλημέρα, καλημέρα,
καλή σου μέρα αφέντη με την κερά.
Eν αρχή ως ήρχισεν ο Θεός
έκτισε την γην και τον ουρανόν,
ύστερον δε πάλιν από αυτά
έκαμε τα ζώα και τα φυτά,
έκαμε την θάλασσαν, ποταμούς,
τον Mέγα Iορδάνην και αλλουνούς.
Kαλημέρα, καλημέρα,
καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.
O Aδάμ και η Eύα ημάρτησαν

και εις αμαρτίαν υπέπεσαν,
την απάτη στον όφι την έριξαν
και του Θεού δεν είπαν πως έφταιξαν.
Αλλ’ ο όφις ήταν ο διάβολος,
των πονηρών δαιμόνων διδάσκαλος.
Mα και Iησούς ο φιλάνθρωπος
ήλθεν εις τον κόσμον ως άνθρωπος
δια να λυτρώσει πάντας ημάς
από αυτάς τας χείρας τας μυαράς.
Και τον Iωάννην εζήτησε
και στο βάπτισμά του τον έκραξεν.
Iωάννη Πρόδρομε σε ζητώ
στον Mέγαν Iορδάνην να βαφτιστώ.
Kαι ο Iωάννης του έλεγε
και σφοδρώς το σώμα του έτρεμε.
Πώς να σε βαπτίσω, ω λυτρωτά,
όπου η χειρ μου τρέμει και δειλιά,
πώς τολμώ να βάλω την χείρα μου
εις την κορυφή του Σωτήρα μου.
Άφες φόβον, Πρόδρομε, σου ζητώ
στον Mέγαν Iορδάνην να βαπτισθώ.
Tότε τον βαπτίζει ο Bαπτιστής
κι έλαμψεν η έρημος παρευθύς
και το Πνεύμα ως είδος περιστεράς
και λευκής και ωραίας και καθαράς
και φωνή ηκούσθη εκ του Πατρός,
Ούτος είν’ υιός μου αγαπητός
και τα Xερουβείμ θυμιάζουσι
και τα Σεραφείμ τον δοξάζουσι.
Δια τούτο πάντες, ω αδελφοί,

Ι. Ν. Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος

Ι. Ν. Προφήτη Ηλία

Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

ακούσατε την σήμερον εορτήν,
να την εορτάσωμεν αδελφοί
ότι είναι ημέρα Δεσποτική.
Η Ελλάδα είναι πλούσια σε έθιμα των Φώτων. Ραγκουτσάρια, αράπηδες, καμήλες,
μπαμπόγεροι, μωμόγεροι, φωταράδες είναι
κάποια από τα έθιμα που έχουν τις ρίζες
τους στην αρχαιότητα και τις διονυσιακές
γιορτές αλλά και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και αναβιώνουν κάθε χρόνο τις
ημέρες των Θεοφανίων.
Ποντιακά έθιμα της παραμονής των Θεοφανίων: Το σταύρωμαν και το μνημοκέρε
Με τη γιορτή των Θεοφανίων ολοκληρώνεται το Δωδεκαήμερο, τα Καλαντόφωτα των
Ποντίων. Την παραμονή των Φώτων ήταν
ακόμα μια ευκαιρία για την οικογένεια να
βρεθεί μαζί, αλλά και να θυμηθεί τα μέλη της
που πλέον δεν είναι στη ζωή.
Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, τα κούτσουρα στο τζάκι έπρεπε να «σταυρώνονται»
με φύλλα ροδαφινιάς (δαφνοκερασιάς).
Το σταύρωμαν σε ορισμένες περιοχές το
έκαναν και ρίχνοντας κρασί με σταυρωτό
τρόπο πάνω στη φωτιά, είτε τοποθετώντας
σταυρωτά τα ίδια τα ξύλα, είτε κάνοντας με
το χέρι το σημείο του σταυρού στο τζάκι. Σε
άλλα ποντιακά χωριά σταύρωναν τις πόρτες

Θεοφάνεια
2021
Φωτογραφίες
από την
καθιερωμένη
Κατάδυση του
Τιμίου Σταυρού
στους Ιερούς
μας Ναούς

Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη

και τα παράθυρα των σπιτιών με κερί.
Το πιο σημαντικό, όμως, έθιμο της παραμονής των Θεοφανίων ήταν το μνημοκέρε.
Σε ένα ταψί με σιτάρι ο αρχηγός του σπιτιού
άναβε τόσα κεριά όσα οι νεκροί της οικογένειας, αλλά και ένα κερί για τους «ξένους»,
εκείνους που δεν είχαν κανέναν να τους
μνημονεύσει.
Το κερί αυτό το «απαιτούσαν» οι νεκροί,
σύμφωνα με το γνωστό στιχούργημα:
Τα Φώτα θέλω το κερί μ’
και των ψυχών κοκκία
και τη Μεγάλ’ Παρασκευήν
έναν μαντίλιν δάκρα.
Οι θημιστάντ’
Σε πολλά μέρη του Πόντου ομάδες νέων
και εφήβων γυρνούσαν τα σπίτια την παραμονή, συνήθως έχοντας επικεφαλής τον
έφορο του σχολείου, κι «εθήμιζαν» (έλεγαν
τα κάλαντα, φήμιζαν). Επίσης, οι θημιστάντ’
έψελναν και θρησκευτικούς ύμνους.
Τα κάλαντα που συνήθιζαν ήταν τα βυζαντινά (με αλφαβητική ακροστιχίδα):
Από της ερήμου ο Πρόδρομος
ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον.
Βέβαιον βασιλέα εβάπτισε,
εις τον Ιορδάνην τον ποταμόν.
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε
τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε.

Ι. Ν. Αγίων Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής

Ι. Ν. Παναγίας

Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου

GREEK CUISINE
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Μπεκρή Μεζές
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σαλάτα με λάχανο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(4-6 άτομα)
4 φλιτζάνια λάχανο, λεπτοκομμένο
1 κλωνί σέλινο, λεπτοκομμένο
1 καρότο, περασμένο στον τρίφτη
(μεγάλες τρύπες)
4-6 ραπανάκια, κομμένα σε λεπτές
φέτες
1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη
1/3 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο (ελληνικό)
χυμός 1/2 λεμονιού + 1 κουταλιά της
σούπας ξύδι
1 κουταλιά της σούπας μέλι
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
Ντιζόν
2 κουταλιές σούπας ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό
Αλάτι και πιπέρι

•

1/4 φλιτζανιού ψιλοκομμένο άνηθο

1.
Κόψτε το λάχανο και βάλτε το σε ένα μπολ. Κατόπιν προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά, σέλινο, καρότο, ραπανάκια και σκόρδο.
Πασπαλίστε με λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
2.
Σε ένα βάζο, προσθέστε το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το μέλι,
το χυμό λεμονιού και το ξύδι μαζί με λίγο αλάτι. Τοποθετήστε το καπάκι και ανακινήστε δυνατά. Δοκιμάστε και προσαρμόστε το ανάλογα τις
Πήτερ
προτιμήσεις σας.
Μινάκης
3.
Απλώστε το γιαούρτι πάνω από τη σαλάτα μαζί με το dressing
και τον άνιθο. Ανακατέψτε απαλά για να ποτιστεί ομοιόμορφα η σαλάτα. Σερβίρετε αμέσως.

•
•
•

(Serves 4-6)
4 cups of cabbage, thinly sliced
1 stalk of celery, thinly sliced
1 carrot, passed through box grater
(large holes)
4-6 radishes, thinly sliced
1 clove of garlic, minced
1/3 cup extra-virgin olive oil

•
•
•
•
•
•

juice of 1/2 lemon + 1 Tbsp. wine
vinegar
1 Tbsp. of honey
1 tsp. of Dijon mustard
2 heaping Tbsp. of Greek yogurt
salt and pepper to taste
1/4 cup chopped fresh dill

1.
Thinly slice your cabbage and add to a bowl. Pass your carrot through the large
holes of your box grater, add your sliced carrot, sliced radishes and minced garlic. Sprinkle
some sea salt over the top of the salad and crank some fresh ground pepper.
2.
In a jar, add the olive oil, mustard, honey, lemon juice and vinegar along with a
pinch of salt. Place the lid on and vigorously shake. Taste and adjust to your liking.
3.
Drop your Greek yogurt on top of the salad along with the dressing and chopped
dill. Gently toss until the salad is evenly dressed. Have a taste and adjust seasoning if
necessary. Serve immediately.

Σούπα Ψητής ντομάτας με πλιγούρι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(εξυπηρετεί 6-8)
1/4 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
6-7 ώριμες ντομάτες ή 1 κουτί (796
ml) κονσερβοποιημένες ντομάτες
1
κουταλιά
της
σούπας.
τοματοπολτός
2 μεσαία κρεμμύδια, ξεφλουδισμένα
και τεμαχισμένα
1 καρότο, ξεφλουδισμένο και
ψιλοκομμένο
1 μίσχο σέλινο, ψιλοκομμένο
3-4 σκελίδες σκόρδο
2-3 κόκκινες πιπεριές, καθαρισμένες
από σπόρια
3 φύλλα δάφνης
6-7 φλιτζάνια ζωμός λαχανικών
1/2 φλιτζάνι χοντρό πλιγούρι (ψάξτε

•
•
•
•
•

για # 3)
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο
δυόσμο
Γαρνιτούρα
θρυμματισμένο τυρί φέτα
ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο

•
•
•
•
•
•
•
•

1 κουταλιά της σούπας καπνιστή
πάπρικα
4 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες ( ή
κονσέρβα ντομάτας)
1 φύλλο δάφνης
6 ολόκληρα μπαχάρια
1 μικρή κόκκινη πιπέρια – καυτερή
1 φλιτζάνι ζωμό από κοτόπουλο
1/2 γλυτζάνι λευκό κρασί
Αλάτι και πιπέρι και τριμένη ρίγανη

1
Κόψτε το χοιρινό σε κύβους. Σε ένα μπολ,
ανακατέψτε λίγο αλεύρι, γλυκιά πάπρικα, αλάτι και
πιπέρι και ανακάτεψε το κρέας στο μείγμα. Ανακινήστε το πλεόνασμα από το μείγμα με το αλεύρι και
αφήστε το στην άκρη.
2
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε λίγο
φυτικό έλαιο και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Τσιγαρίζουμε το κρέας μέχρι να αποκτήσει ένα όμορφο
καφέ χρώμα. Τοποθετούμε το κρέας σε ένα σκεύος
και το αφήνουμε στην άκρη. Το λάδι το πετάμε.
3
Προσθέστε το ελαιόλαδο και σοτάρετε τα
κρεμμύδια, τις πιπεριές, το σκόρδο με λίγο αλάτι σε
μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά. Προσθέστε την
καπνιστή πάπρικα και ανακατέψτε για να καλύψετε
όλα τα λαχανικά για περίπου ένα λεπτό.
4
Προσθέστε το ζωμό από το κοτόπουλο, το κρασί, τη δάφνη, το μπαχάρι, την
κατευτερή πιπεριά, τις ψιλοκομμένες ντομάτες και το ξεροψημένο κρέας και μαγειρέψτε με
κλειστό καπάκι, για περίπου 20 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά.
5 Ελέγξτε τα καρυκεύματα, ρυθμίστε με αλάτι και πιπέρι. Σιγοψήουμε για άλλα 10 λεπτά
για να μπορέσει η σάλτσα να δέσει.
6
Σερβίρετε ζεστό σε μικρά πιατάκια με πασπαλισμένη αποξηραμένη ρίγανη
στην κορυφή και φρέσκο ξεροψημένο ψωμί.

Bekri Mezes

Cabbage Salad

•
•
•

1 κιλό χοιρινό, κομμένο σε κύβους
αλεύρι
γλυκιά πάπρικα
φυτικό έλαιο για την καφετιέρα
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μεσαίο κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
3 σκελίδες σκόρδο, σε φέτες
1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε φέτες
1 πράσινη πιπέρια, κομμένη σε
φέτες

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lb. of pork butt, cut into cubes
flour
sweet paprika
vegetable oil for browning
1/4 cup olive oil
1 medium onion, sliced
3 cloves of garlic, sliced
1 red pepper, sliced
1 cubanelle pepper, sliced
1 Tbsp. smoked paprika

•
•
•
•
•
•
•
•

4 ripe plum tomatoes, chopped (or
crushed from can)
1 bay leaf
6 whole allspice berries
1 small red chili pepper
1 cup of chicken stock
1/2 white wine
salt and pepper to taste
dried Greek oregano

1.
Cut your pork butt into cubes. In a bowl, mix some flour, sweet paprika, salt and
pepper and dredge in the mixture. Shake off the excess flour and set aside.
2. In a large skillet, pour some vegetable oil and warm to a medium heat. Brown your pork
cubes in batches and set aside in a plate. Discard the oil and place the skillet back on the
heat.
3. Add your olive oil and saute your onions, peppers, garlic and some salt on medium heat
for about 10 minutes. Add the smoked paprika and stir to coat all the vegetables for a minute
or so.
4. Add your stock, wine, bay leaf, allspice, chili pepper, chopped tomatoes and pork cubes
and bring to a boil. Reduce to a simmer, cover with a lid and cook for 20 minutes, stirring
occasionally.
5. Check seasoning, adjust with salt and pepper. Simmer uncovered for another 10 minutes
so that the sauce can thicken.
6. Serve hot on small plates with a good sprinkle of dried oregano on top and some good
crusty bread.
1.
Για να ψήσουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε στο ήμισυ και τις τοποθετούμε με τον
φλοιό προς τα πάνω , ραντίζουμε με ελαιόλαδο και αλατοπίπερο. Τοποθετούμε σε προθερμασμένο φούρνο για 40 λεπτά.
2.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε όλα τα συστατικά (από ελαιόλαδο στο
απόθεμα) και αφήνουμε να βράσει. Ανακατεύουμε μέχρι να σιγοβράσει, προσθέτουμε
αλάτι και πιπέρι για γεύση και μαγειρεύουμε για 45 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα
λαχανικά.
3.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης. Χρησιμοποιούμε
ένα μπλέντερ ή μπλέντερ χειρός για να πολτοποιήσουμε τη σούπα. Επανατοποθετούμε
την κατσαρόλα στο μάτι και προσθέτουμε το πλιγούρι και σιγοβράζουμε σε μεσαίο-χαμηλό
(ανάδευση περιστασιακά) για 20 λεπτά ή μέχρι να μαγειρευτεί.
4.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά, ρυθμίζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι και το
δυόσμο. Σερβίρουμε με φέτα και σχοινόπρασο.
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Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, το τμήμα της Πρόνοιας, το τμήμα Παιδείας,
το Πολιτιστικό τμήμα, το τμήμα Κοινωνικών υπηρεσιών, το τμήμα Πένθιμων
ό
τελετών, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου
Ο Ιερατικός προϊστάμενος π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος, ο
πρόεδρος, Δημήτρης Μήλιαρης και τα μέλη του Ε. Σ., η πρόεδρος
των Κυριών της Αδελφότητας της Πρόνοιας Ελένη Σπυρίδη, οι
Ιεροψάλτες, οι Ιεροπαίδες και οι εθελοντές του Ιερού Ναού του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Αγία Ειρήνη
Χρυσοβαλάντου
Ο Ιερατικός προϊστάμενος π. Σπυρίδων Βιτουλαδίτης, ο πρόεδρος,
Ζήσης Βώκας και τα μέλη του Ε. Σ., η πρόεδρος των Κυριών
της Αδελφότητας της Πρόνοιας Τούλα Διάκου, οι Ιεροψάλτες, οι
Ιεροπαίδες και οι εθελοντές του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης

Άγιος Ιωάννης
Ο Ιερατικός προϊστάμενος π. Φίλιππος Φιλίππου, ο
πρόεδρος, Γιώργος Αλικάκης και τα μέλη του Ε. Σ., η
πρόεδρος των Κυριών της Αδελφότητας της Πρόνοιας
Ελένη Βρετάνου, οι Ιεροψάλτες, οι Ιεροπαίδες και οι
εθελοντές του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη

Άγιος Δημήτριος
Ο Ιερατικός προϊστάμενος π. Κωνσταντίνος Παυλίδης, ο
πρόεδρος, Γιώργος Νικολάου και τα μέλη του Ε. Σ., η πρόεδρος
των Κυριών της Αδελφότητας της Πρόνοιας Θεοδώρα
Κουτσουμπού, οι Ιεροψάλτες, οι Ιεροπαίδες και οι εθελοντές του
Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου
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Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο

Σκηνές χάους και εικόνες χωρίς προηγούμενο εξελίχθηκαν στην Ουάσιγκτον,
μετά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, την ώρα
που συνεδρίαζε το Κολλέγιο των Εκλεκτόρων προκειμένου να επικυρώσει την
εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.
Ειδικές δυνάμεις της αμερικανικής αστυνομίας απομάκρυναν τον όχλο από το Καπιτώλιο, ενώ επεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσιγκτον.
Το Κογκρέσο ανέστειλε τη συνεδρίαση, ενώ
σε εικόνες που μεταδόθηκαν εμφανίστηκαν άνδρες των αρχών να έχουν τραβήξει
όπλα και να κάνουν χρήση δακρυγόνων για
να απωθήσουν τους εισβολείς διαδηλωτές.
Πληροφορίες του NBC, που επικαλείται τις
αρχές, αναφέρουν ότι γυναίκα που τραυματίστηκε από πυροβολισμό μέσα στο Καπιτώλιο έχασε τη ζωή της.
Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των
Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, καθώς
οι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν και κατέλαβαν τις αίθουσες του Κογκρέσου. Ένας από
τους διαδηλωτές που είχε εισβάλλει στη Γερουσία φώναξε: «Ο Τραμπ είναι ο νικητής
των εκλογών».
Χρειάστηκαν τουλάχιστον 4 ώρες προκειμένου να καταφέρουν οι αρχές να εκκενώσουν το κτίριο από τους εισβολείς.
«Ξέρω ότι οι εκλογές έχουν κλαπεί, αλλά
τώρα πρέπει να πάτε στα σπίτια σας», διαμήνυσε ο Τραμπ, μετά την εισβολή οπαδών
του στο Καπιτώλιο.

Δραματική έκκληση
Μπάιντεν
«Αυτή την ώρα η Δημοκρατία μας βρίσκεται
αντιμέτωπη με μία επίθεση χωρίς προηγούμενο, επίθεση στους εκπροσώπους του
έθνους, στους αστυνομικούς στους ανθρώπους και τους υπαλλήλους που υπηρετούν
το Καπιτώλιο», τόνισε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καλώντας τον
Ντόναλντ Τραμπ να απευθυνθεί στο έθνος
για να σταματήσει «το χάος που βλέπουμε».
«Αυτό δεν είναι διαδήλωση, είναι εξέγερση. Ζούμε σκοτεινές στιγμές. Η αποστολή
μας τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι
η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ευπρέπειας, της τιμής και του σεβασμού στις
ΗΠΑ», επεσήμανε.
Δηλώσεις καταδίκης των επεισοδίων και
έντονη κριτική στον Τραμπ άσκησε ο πρώην
πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους, ο Μιτ Ρόμνι, ο
Μάικ Πομπέο και σειρά επιφανών στελεχών
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.
Μέλη της Εθνοφρουράς καθώς και άλλων
υπηρεσιών ασφαλείας αναπτύχθηκαν άμεσα γύρω από το Καπιτώλιο, ενώ εξελίχθηκαν συγκρούσεις μέσα και έξω από το κτίριο
ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς του
Τραμπ.
Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έχουν

τραυματιστεί και αστυνομικοί.
Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι
η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον με 1.100
μέλη της κλήθηκε να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η δήμαρχος της
Ουάσινγκτον διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18.00 τοπική ώρα στην πρωτεύουσα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας
θα διαρκέσει έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε η δήμαρχος Μιούριελ
Μπάουζερ.

Το χρονικό του χάους
Οι χαοτικές σκηνές άρχισαν να εκτυλίσσονται αφότου ο Τραμπ, απευθύνθηκε σε
χιλιάδες διαδηλωτές, επαναλαμβάνοντας
τους ισχυρισμούς του για νοθεία στις εκλογές και για κλεμμένη νίκη.
Κάλεσε τους οπαδούς του να πορευτούν
προς το Καπιτώλιο και λίγο μετά τη 1 μ.μ.
(τοπική ώρα) εκατοντάδες διαδηλωτές
έσπρωξαν τα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του Καπιτωλίου και
δεν δίστασαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς αποκαλώντας
τους «προδότες».
Περίπου 90 λεπτά
αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι
διαδηλωτές εισέβελαν στο κτίριο.
Ο Τραμπ, αρκετή
ώρα μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων, κάλεσε τους
οπαδούς του να
αποφύγουν τη βία. «Στηρίξτε την αστυνομία
του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής
του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας
μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!», έγραψε.
Όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ δέχθηκε πιέσεις από βοηθούς και συνεργάτες του
να κάνει περισσότερα και να εκδώσει μια
εντονότερη ανακοίνωση κατευνασμού του
πλήθους μετά τις χαοτικές εικόνες στο Καπιτώλιο, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε σε πρώτη
φάση. Κατόπιν υποχώρησε και βιντεοσκόπησε το προαναφερθέν μήνυμα.
Φέρεται δε να παρακολουθεί τις εξελίξεις
από τη Δυτική Πτέρυγα.

Με κοντάρια, χωρίς μάσκες
Οι διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο ήταν εφοδιασμένοι με κοντάρια και
σπρέι πιπεριού, οι περισσότεροι δεν φορούσαν μάσκες, φορούσαν κόκκινα καπελάκια από την προεκλογική εκστρατεία του
Τραμπ με τα αρχικά ΜΑGA (Make America
Great again) και φώναζαν συνθήματα,
όπως «προδοσία», «ΗΠΑ», «Αγώνας για
τον Τραμπ» και «αυτή είναι η βουλή μας».
Κάποιοι από τους εισβολές περικύκλωσαν μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είχε

απαθανατίσει την αστυνομία του κτιρίου να
βγάζει πιστόλια κατά των διαδηλωτών.
«Τι θα έκανε ο Ιησούς;» έγραφε το μπλουζάκι μιας διαδηλώτριας που πήρε το μικρόφωνο κι άρχισε να προσεύχεται για την αστυνομία. Ανδρες ομοϊδεάτες της διάλεγαν σε
ποιον άνδρα της αστυνομίας θα επιτεθούν,
λέγοντας περιπαικτικά «Εγώ θέλω τον χοντρό. Ελα γουρουνάκι».
Παρόμοια εισβολή διαδηλωτών σημειώθηκε
και στο Καπιτώλιο του Κάνσας στην Τοπίκα
μέσω του κέντρου επισκεπτών. Περίπου 75
άτομα από τους 200 που συμμετείχαν σε
διαδήλωση υπέρ του Τραμπ, συμμετείχαν
στην ενέργεια. Φώναζαν το σύνθημα «σταματήστε την ληστεία» και κυμάτιζαν την
αστερόεσσα.
Ωστόσο μέχρι αργά χθες το βράδυ η συγκεκριμένη ομάδα ήταν ειρηνική, ενώ το σώμα
δεν συνεδρίαζε.

Tο προφίλ των διαδηλωτών
Δεκάδες οπαδοί του προέδρου Τραμπ αποχώρησαν από την λεωφόρο Ανεξαρτησίας,
σε μια προσπάθεια
να διαφύγουν από
το χάος κι ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι
το μετρό της Ουάσιγκτον θα αναστείλει
τη λειτουργία του τρεις
ώρες νωρίτερα από
το κανονικό, στις 8
το βράδυ, δυο ώρες
μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας που
επιβλήθηκε.
Κρατώντας κινητά τηλέφωνα στο χέρι διαβεβαίωναν τους δικούς
τους ότι είναι ασφαλείς, αντάλλασσαν πληροφορίες για την κατάσταση από το Twitter
και προσπαθούσαν να συνθέσουν μια συνολική εικόνα όσων είχαν συμβεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington
Post, κάποιοι έμοιαζαν φοβισμένοι, άλλοι
εξοργισμένοι.
Ένας που ισχυρίστηκε ότι εισέβαλε στην
αίθουσα του Καπιτωλίου περηφανεύτηκε
σε άλλο διαδηλωτή πόσο τρομοκρατημένοι
ήταν οι υπάλληλοι του σώματος.
«Είχαν ακόμη τους καφέδες τους εκεί και
όλα τα πράγματά τους. Θα πρέπει να τράπηκαν σε φυγή», διηγόταν στον ομοϊδεάτη
του. Ένας άνδρας, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του, είπε ότι έφυγε μόλις
είδε μια γυναίκα να δέχεται πυρά. Ο θόρυβος από τους εκατοντάδες διαδηλωτές στα
σκαλιά του κτιρίου ακουγόταν πολλά τετράγωνα πιο κάτω, καθώς κάποιοι διαδηλωτές
συνέρρεαν κι άλλοι έφευγαν από το σημείο
των βίαιων επεισοδίων.
«Παρακολουθείτε κάτι που έχει να δει η Αμερική από το 1776», διακήρυξε ένας άνδρας,
που στεκόταν με ομάδα υποστηρικτών του
προέδρου έξω από την νοτιοανατολική

γωνία του κτιρίου.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της βίας στο
Καπιτώλιο.
«Οι βιαιότητες και οι καταστροφές που
λαμβάνουν χώρα στο αμερικανικό Καπιτώλιο πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να
σταματήσουν αμέσως», έγραψε στο Twitter,
ζητώντας από τους διαδηλωτές να «σεβαστούν τους αξιωματικούς των δυνάμεων
επιβολής του νόμου και να εγκαταλείψουν
αμέσως το κτίριο».
Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν δήλωσε πως «η βία δεν έχει απολύτως
καμία θέση στη δημοκρατία μας».
Αρκετά εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου
κατήγγειλαν απόπειρα «πραξικοπήματος»
με επικεφαλής τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. «Είμαστε μάρτυρες μιας απόπειρας πραξικοπήματος που ενθαρρύνεται
από τον εγκληματία του Λευκού Οίκου. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει», ανέφερε
στο Twitter ο Δημοκρατικός βουλευτής Γουίλιαμ Πασκρέλ, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.
«Αυτό δεν είναι μια διαδήλωση. Αυτό είναι
μια απόπειρα πραξικοπήματος», δήλωσε η
βουλευτίνα Νταϊάνα Ντεζίτ, καταγγέλλοντας
την «αναρχία που προκάλεσε ο δικός μας
πρόεδρος».

Το Κογκρέσο επικύρωσε
την εκλογική νίκη του Τζο
Μπάιντεν και της Κάμαλα
Χάρις
Το αμερικανικό Κονγκρέσο επικύρωσε την
νίκη του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020, έπειτα από την απόρριψη
των ρεπουμπλικανικών ενστάσεων για την
εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων
και στην Πενσιλβάνια.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς επικύρωσε την ψήφο των 306 μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν , έναντι 232
για τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια
της συνεδρίασης της Γερουσίας και της Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία διακόπηκε
από την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο
Καπιτώλιο.
Το σώμα αρχικά απέρριψε με συντριπτική
πλειοψηφία την προσπάθεια συμμάχων
του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ να εμποδίσουν την κύρωση του
αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών
στην πολιτεία Αριζόνα, απορρίπτοντας την
ένσταση με 93 ψήφους έναντι 6. Ακολούθησε η επίσης με συντριπτική πλειοψηφία
επικύρωση της εκλογή στη πολιτεία της
Πενσυλβάνια όπου οι γερουσιαστές υπερψήφισαν με 92 υπέρ και 7 κατά.
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Απόπειρα πραξικοπήματος στην Αμερική
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Στην Αμερικάνικη «Δημοκρατία» και στο
Καπιτώλιο εξελίχτηκαν σκηνές απείρου
κάλους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων και
η Γερουσία συνεδρίαζε για να επικυρώσουν
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των
Εκλεκτόρων, μια διαδικασία που θεωρείται
συνήθως τυπική. Ωστόσο, ο απερχόμενος
πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να αρνείται να
αναγνωρίσει την ήττα του και κάλεσε τους
υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στην
Ουάσιγκτον εκείνη την ημέρα. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να κρατηθεί στην
εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ με ομιλία του
προέτρεψε τους οπαδούς του να ακυρώσουν με οποιανδήποτε τρόπο την διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων προς
όφελος του.
Χιλιάδες υποστηρικτές του απερχόμενου
προέδρου των ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν
στην Αμερικάνικη πρωτεύουσα της χώρας
την ημέρα αυτή με σκοπό να στηρίξουν
τον Τραμπ και τις αβάσιμες κατηγορίες ότι
υπήρξε «μαζική» νοθεία στις εκλογές της
3ης Νοεμβρίου.
Η συνεδρίαση επικύρωσης της νίκης του
Μπάιντεν διακόπηκε ενώ και προηγουμένως σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το
Καπιτώλιο. Ορισμένοι από τους οπαδούς
του Τραμπ πέρασαν τα πολλά επίπεδα
ασφαλείας και μπήκαν στο Καπιτώλιο από
την πίσω πλευρά.

Η επιχείρηση της εισβολής οπλισμένων
οπαδών του στην αίθουσα που συνεδρίαζαν οι γερουσιαστές ήταν κάτι που θα
την ζήλευαν φιλόδοξοι πραξικοπηματίες
του τρίτου κόσμου. Σκοπός τους ήταν να
ακυρώσουν την επικύρωση των εκλογικών
αποτελεσμάτων.
Η εικόνα που παρουσίαζε το Καπιτώλιο από
την μία πλευρά οι οπλισμένοι οπαδοί του
Τραμπ και από την άλλη οι πάνοπλοι αστυνομικοί και η Εθνική φρουρά με τα όπλα
τους παρατεταμένα για να εμποδίσουν τους
διαδηλωτές να εισέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων είναι εικόνα μιας δημοκρατίας
που είναι σε σήψη.
Οι αίθουσες του Κογκρέσου εκκενώθηκαν από την αστυνομία. Σύμφωνα με τον
ανταποκριτή του ABC εκκενώθηκε η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και το κτίριο γραφείων Cannon House. Διεκόπη η συνεδρίαση
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επικύρωσης νίκης του Μπάιντεν. Εικόνες
που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CSPAN "δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα
μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου".
Σύμφωνα με το CNN υπήρξε μία ένοπλη
αντιπαράθεση στην μπροστινή πόρτα της
αίθουσας της αρχιγερουσίας. Αστυνομικοί
τράβηξαν τα όπλα τους σε κάποιον που
προσπαθεί να φτάσει μέχρι εκεί.
Μία γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό στον
λαιμό κατά την διάρκεια των συγκρούσεων εντός του κτιρίου, εν τέλει κατέληξε στο
νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί όντας σε
πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσαν στο NBC και στο FOX NEWS αστυνομικές πηγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε
μαζί της μια σημαία από την προεκλογική
εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Μέσα σε αυτή την χαώδη κατάσταση πολλοί γερουσιαστές φυγαδεύτηκαν από την
αστυνομία. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Μπάιντεν έβγαλε διάγγελμα και ανέφερε: «Αυτή
την ώρα η Δημοκρατία μας βρίσκεται
αντιμέτωπη με μία επίθεση χωρίς προηγούμενο, επίθεση στους εκπροσώπους
του έθνους, στους αστυνομικούς στους
ανθρώπους και τους υπαλλήλους που
υπηρετούν το Καπιτώλιο», τόνισε σε διάγγελμα του ο εκλεγμένος πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καλώντας τον Ντόναλντ
Τραμπ να απευθυνθεί στο έθνος για να σταματήσει «το χάος που βλέπουμε». Όπως
είπε «οι σκηνές που βλέπουμε δεν αντανακλούν τις αξίες και τις βασικές αρχές
της δημοκρατίας της Αμερικής»
«Ένας μικρός αριθμός ακραίων έχει
προκαλέσει χάος. Τους καλώ να κάνουν
πίσω», είπε και πρόσθεσε πως «τα λόγια
ενός προέδρου έχουν μεγάλη σημασία»
Απαίτησε τον τερματισμό της «πολιορκίας» του Καπιτωλίου και κάλεσε τον
Τραμπ να δηλώσει πίστη στο Σύνταγμα
της χώρας.
Λίγα λεπτά αργότερα ο Τραμπ επανέλαβε

την δήλωσή του ότι οι Δημοκρατικοί του
έκλεψαν την νίκη στις εκλογές και με ένα
βίντεο που ανάρτησε στο twitter ο Ντόναλντ
Τραμπ είπε στους διαδηλωτές που έχουν
εισβάλει στο Καπιτώλιο πως «πρέπει να
πάτε σπίτια σας τώρα. Πρέπει να έχουμε
ειρήνη», λέγοντας τους. «Είστε εξαιρετικοί
αλλά τώρα πρέπει να αποχωρήσετε».
Για πολλές δεκαετίες, η βιτρίνα του πολυδιαφημισμένου «Αμερικανικού ονείρου» και
της ψεύτικης ευημερίας έκρυβε την συσσωρευμένη σαπίλα ενός ολόκληρου συστήματος. Ενός συστήματος – του καπιταλιστικού
συστήματος – που γεννά και αναπαράγει
την ταξική καταπίεση και εκμετάλλευση, την
διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, το
ρατσισμό, τον αντικομμουνισμό, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την βία ως μέσο
επιβολής και κυριαρχίας.
Αυτή ήταν και είναι η περίφημη αστική δημοκρατία της Αμερικής. Σήμερα, που το
αστικό πολιτικό σύστημα τις ΗΠΑ βιώνει τις
δικές του αντιθέσεις και αντιφάσεις, τώρα
που η σύγκρουση στους κόλπους της εντείνεται, αποκαλύπτεται στο μεγαλείο του το
σάπιο κουφάρι του «Αμερικανικού ονείρου»
εκπέμποντας έντονες μυρωδιές φασισμού.
Είτε με τον ακροδεξιό Τραμπ, είτε με τον
«προοδευτικό» Μπάιντεν στην εξουσία,
είτε με Δημοκρατικούς είτε με Ρεπουμπλικάνους, η αμερικανική υπερδύναμη έχει πάρει οριστικά τον δρόμο χωρίς
επιστροφή.
«Όπως διδάσκει η Ιστορία, όλες οι αυτοκρατορίες έχουν και τελευταίο κύκλο»,
έλεγε ο αείμνηστος Χαρίλαος Φλωράκης.
Έγκειται στον αμερικανικό λαό και τους λαούς όλου του κόσμου να επισπεύσουν, με
τους αγώνες και την πάλη τους, το οριστικό γκρέμισμα της ιμπεριαλιστικής υπερδύναμης και, μαζί με αυτήν, του σάπιου,
απεχθούς και βάρβαρου εκμεταλλευτικού
συστήματος…

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει
τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας, που και αυτά, τα
καημένα, έχουν πληρωθεί 42 εκατομμύρια Ευρώ απ’ τα λεφτά των
φορολογούμενων Ελλήνων για να τα βρίσκουν όλα τέλεια, δηλαδή,
αυτά που κάνει η ακροδεξιά κυβέρνηση των «αρίστων» της Νέο-Δεξιάς στην Ελλάδα. Με τα θύματα να ξεπερνούν τους 5.000 νεκρούς
μέσα σε μόλις 2 μήνες, αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει, εκτός από
την ηθική κατρακύλα, και την ποινική ευθύνη σκόπιμης έκθεσης σε
κίνδυνο των πολιτών της!

Τώρα καταλαβαίνουν πως ο Τράμπ ήταν
“ασταθής ψυχικά”.
Τον αδειάσαν τον Τραμπ οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι, όπως θα άδειαζαν κάποιον
που τους έκανε την βρομοδουλειά και μετά
τον πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα. (ο
κούλης ακούει;) Τον θεωρούν τώρα “ασταθή
ψυχικά” για να μπορέσουν να του πάρουν την
εξουσία 2 εβδομάδες πριν την λήξη της με την
ειδική εντολή του Συντάγματος των ΗΠΑ για
πέρασμα της εξουσίας στον αντιπρόεδρο.
Πέρα από το αστείο της υπόθεσης, να μπαίνουν δηλαδή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για
πρώτη φορά “ούγκανα”, κάτι πρωτόγονοι ακροδεξιοί φασίστες (και όχι “αγανακτισμένοι”
που επιβάλλουν τα μέσα συσκότισης) που δεν ξέρουν πού είναι το επάνω και πού το κάτω,
και που στηρίζουν Τραμπ, στην δημοκρατική Αμερική, προσπαθώντας να δημιουργήσουν
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για κάποιου είδους επέμβασης στους δημοκρατικούς θεσμούς δεν το λες και ασήμαντο. Είναι σημείο των καιρών, πώς ένας μουρλός μπόρεσε και
δίχασε ένα ολόκληρο κόσμο, με τις ακραίες τάσεις να επικρατούν, και σύγχυση που φάνηκε
στο σώμα της Αμερικής με 70 εκατομμύρια ακολούθους – ψηφοφόρους του Τραμπ. Τέλος
πάντων, εδώ να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, με τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης
του Τραμπ. Η προχθεσινή “εισβολή” στο Καπιτώλιο έγινε με την έγκριση και ενθάρρυνση
του Τραμπ μέσα από τα δίκτυα τουίτερ και φέισμπουκ. Δεν χρειάστηκε να βγει σε καμία
τηλεόραση ούτε σε κανένα μπαλκόνι. Απλά με μερικά μηνύματα ενθάρρυνε τον όχλο να
παρέμβει σε μια δημοκρατική πολιτεία. Τελικά, το τουίτερ και φέισμπουκ κατάργησαν τον
λογαριασμό του Τραμπ, κατόπιν εορτής, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Βλέπετε τι δύναμη έχουν
τα ρημάδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Έτσι για να μην τα υποτιμάτε…
Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα; Νούμερο 1.
Τι χρειάζεται ο ανασχηματισμός σε μια «δημοφιλή» κυβέρνηση;
Έκανε ο κούλης τον αναμενόμενο «ανασχηματισμό» της κυβέρνησης που είχε προαναγγείλει απ’ το καλοκαίρι, και όπως φαίνεται δεν άλλαξε πολλά. Βασικά, άλλαξε τους
μετριοπαθείς και τους λούζερς (έριξε το σφάλμα σε υπουργούς του, αντί να το πάρει πάνω
του) και ενίσχυσε την ακροδεξιά (χουντο-φασιστική) πτέρυγα της Νέας Δημοκοπίας με
τα Σαμαρικά στελέχη ανταποδίδοντας την χάρη που του έκαναν να τον εκλέξουν πρόεδρο της Ν.Δ. Διότι ξέρει καλά ο κούλης, πως αν δεν τον στήριζαν οι Σαμαρικοί, τώρα θα
κουβαλούσε τους καφέδες στο κυλικείο της Βουλής… Εμείς εδώ ρωτάμε το προφανές, ότι
δηλαδή αφού λένε πως είναι τόσο «δημοφιλής» η κυβέρνηση και θα την ψήφιζαν το…80%
των ψηφοφόρων σήμερα, τι τις θέλει τις αλλαγές; Μήπως επειδή άρχισαν μερικές γκρίνιες
(δηλαδή εκβιασμοί αλλά καμόρα) από τους ακροδεξιούς πως ο κούλης τους παραμελεί;
Για παράδειγμα, έκανε να «αδειάσει» τον Άδωνι για την απραξία και αστοχία του στο να
φέρει επενδυτές της προκοπής (και όχι λαμόγια που περιμένουν κρατική ενίσχυση για να
στήσουν επιχειρήσεις αεριτζίδικες), και ο Άδωνις τον εκδικήθηκε ξεμπροστιάζοντάς τον,
λέγοντας πως έγιναν πολλά λάθη (δες πιο κάτω λεπτομέρειες). Ψέμα λοιπόν το ότι αυτή
η κυβέρνηση είναι πετυχημένη; Ψέμα πως τα έκανε μπάχαλο στην Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμό; (Υγεία – 5000 + νεκρούς, υποστελεχωμένο Σύστημα Υγείας, στήριξη των «δικών»
μας κλινικαρχών – Παιδεία – ισοπέδωση των Πανεπιστημιακών πτυχίων με αναγνώριση των πτυχίων των
τρίχρονων ιδιωτικών σχολών – Πολιτισμός – ξεπούλημα των αρχαιοτήτων και των μουσείων σε όποιον
δώσει τα περισσότερα). Ψέμα πως η οικονομία κάνει
«σβινννν…» όπως έλεγε και ο Άδωνις; (συρρίκνωση 12,5% και άλλο τόσο για το 2021). Όχι βέβαια.
Όλα πάνε καλά. Γι’ αυτό και ΟΛΑ τα αποτυχημένα
(Σαμαρικά) στελέχη έμειναν στη θέση τους (Άδωνις,
Κεραμέως, Κικίλιας, Μενδώνη κλπ) ενώ οι … τσεκουράτοι φασίστες, όπως ο Βορίδης, η Βούλτεψη κλπ,
επιβραβεύτηκαν. Έτσι, όλη η γκάμα των ακροδεξιών
φασιστών βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση,
και αλίμονο του όποιου έχει αντίρρηση….Φωτιά και
πέλεκυς, θα είναι η απάντηση…
Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα; Νούμερο 2.
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν μας ειδοποίησαν οι
λοιμωξιολόγοι πως επίκειται κίνδυνος»
Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν ακούσαμε τους λοιμωξιολόγους πως υπάρχει κίνδυνος…»
Πριν λίγο καιρό, ο κούλης κλαψούριζε στη βουλή πως
έκαναν λάθος που «άνοιξαν» την Θεσσαλονίκη (εννοεί με τις γιορτές της 26ης Οκτωβρίου) και άφησαν

τον κόσμο να συγχρωτίζεται στις εκκλησιές. Μάλιστα είχε πει χωρίς να κοκκινίζει (επαγγελματίας ψεύτης, όχι παίξε – γέλασε!!) πως δεν τους είχαν ειδοποιήσει οι λοιμωξιολόγοι
(οι ειδικοί σύμβουλοι) πως υπάρχει κίνδυνος. Ψέματα. Πώς το γνωρίζουμε; Βγήκε ο Άδωνις, υπουργός του κούλη και είπε πως ΕΙΧΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ από τους λοιμωξιολόγους να
μην ανοίξουν τους ναούς της Θεσσαλονίκης, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΜΟ (!!!) στο θρησκευτικό
συναίσθημα των πιστών δεν τους άκουσαν!!! Δηλαδή, ο Άδωνις, αν λέει αλήθεια, βγάζει
ΨΕΥΤΗ τον πρωθυπουργό του. Αν πάλι λέει ψέματα, το κάνει για να τρίξει τα δόντια στον
κούλη. Είναι σαν να του λέει: «Κοίτα να μην με … αδειάσεις, διότι θα τα κάνω γης μαδιάμ
εδώ μέσα»!! Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα; Ο κούλης ή οι
Αδώνιδες; Δεν μας ενδιαφέρουν τα ενδοκομματικά της Νέας Δεξιάς που κυβερνάει την
Ελλάδα σε χουντικό στυλ, εμάς μας ενδιαφέρει αν όντως στο θέμα της Θεσσαλονίκης είναι
έτσι, τότε οι άνθρωποι εκτός από ψεύτες είναι και εγκληματίες. Είναι υπεύθυνοι για χιλιάδες
θανάτους και κυρίως για το γεγονός πως η Θεσσαλονίκη χτυπήθηκε τόσο σκληρά απ’ τον
κορονοϊό. Και μην περιμένετε, φυσικά τον Εισαγγελέα να ζητήσει εξηγήσεις επ’ αυτού. Ο Εισαγγελέας στην Ελλάδα έχει ένα πολύ περίεργο αυτί. Πιάνει τους ψιθύρους και δεν ακούει
τις κραυγές. Ψέματα να λέμε τώρα;
Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα; Νούμερο 3.
Στην φωτογραφία βλέπετε το αδιανόητο για
δημοκρατική χώρα. Ο κούλης με μάσκα μπροστά στον Αρχιεπίσκοπο (και στους υπόλοιπους του σιναφιού) που δεν φορούν μάσκα,
επιδεικτικά. Δηλαδή, όλοι είναι ίσοι απέναντι
στο Θεό, αλλά οι παππάδες είναι πιο ίσοι και
απ’ τον πρωθυπουργό της χώρας. Ο δε κούλης, υποταγμένος μπροστά στον εκβιασμό.
Βλέπετε η εκλογική δύναμη της εκκλησίας που
στηρίζει την ακροδεξιά στην Ελλάδα – και τον κούλη- είναι μεγάλη!
Ιεράρχες: «Αψηφούμε τον νόμο, θα παρανομήσουμε»
Λοιπόν, μια μέρα μετά τον ανασχηματισμό
της κυβέρνησης βγαίνει η εκκλησία και λέει
πως δεν θα υπακούσουν στους νόμους του
κράτους και θα ανοίξουν τις εκκλησίες τα
Θεοφάνεια, παρόλο το αυστηρό lockdown. Η
πράξη είναι συμβολική. Η Εκκλησία, κράτος
εν κράτει στην Ελλάδα, παρανομεί και στέλνει ένα μήνυμα στον κούλη πως θα κάνει ό,τι
θέλει. Και για να γελάσουμε, δείτε και στην
φωτογραφία όπου ένας παππάς, χωρίς μάσκα ραντίζει με αγιασμό τα περιπολικά της
Αστυνομίας!!! Και αυτοί αντί να του επιβάλλουν πρόστιμο (όπως θα έκαναν για τους απλούς πολίτες) όχι μόνο δεν τον ενοχλούν, αλλά
αν δείτε και το βίντεο, κατεβάζουν τα παράθυρα, βγάζουν τις μάσκες για τον αγιασμό!!!
Ακόμη ρωτάτε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα;
Γίναμε γνωστοί ανά την υφήλιο! Για τους
λάθος λόγους
Η «ανταρσία» των ιεραρχών να μην πειθαρχήσουν στα μέτρα του lock-down στην Ελλάδα θεωρήθηκε αξιόλογο νέο για τα μέσα
ενημέρωσης του εξωτερικού. Δείτε πώς η
κυβέρνηση – τσίρκο του χουντοδεξιού συρφετού οπαδίσκων του Μιχαλολιάκου (που είναι
καταδικασμένος στην φυλακή αυτή τη στιγμή) έκανε την ελλαδάρα διάσημη και πάλι για
τους λάθος λόγους. Εμείς ψέματα δεν λέμε.
Το γνωρίζετε…
Τι γίνεται με την Palantir; Θα απαντήσει
κανείς;
Γράψαμε την προηγούμενη φορά για την
κρυφή συνεργασία του κούλη με την διεθνή
εταιρεία Palantir που είναι αναμεμιγμένη στο
σκάνδαλο υποκλοπής προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει πουθενά η συμφωνία,
τουλάχιστο απ’ την ελληνική πλευρά. Θα
μου πείτε, αφού είναι μυστική πώς θες να
την ομολογήσει η κυβέρνηση – τσίρκο; Θα
απαντήσουμε με την ΑΛΗΘΕΙΑ όπως πάντα.
Υπάρχει συμφωνία ώστε η εταιρεία Palantir
να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα
για τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Απλά, οι «λεπτομέρειες» τι δηλαδή άλλο συλλέγει, είναι
«μυστικές». Σε μια δημοκρατία τίποτε δεν
είναι μυστικό, θα απαντούσαμε. Όπως και
να έχει, επειδή ο κούλης, ως διεκπεραιωτής
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συμφερόντων που είναι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες, ας αρκεστούμε προς το παρόν
σε ανακοινώσεις ξένων μέσων ενημέρωσης. Που δεν έχουν «ταϊστεί»
με εκατομμύρια για να σωπαίνουν….
Θεοφάνεια,
δυο
τυχαίες
φωτογραφίες
Για την εορτή των Θεοφανείων διαλέξαμε δυο τυχαίες φωτογραφίες που
περιγράφουν έναν λαό. Την φωτογραφία όπου ο σύλλογος «Ενωμένοι
Μακεδόνες» του Βελλόπουλου, την
οποία είχε αγκαλιάσει η Νέα Δημοκρατία, η πρώην «Χρυσή Αυγή» και
άλλοι «μπατριώτες» με συμμετοχή
τους σε συλλαλητήρια “μακεδονομάχων”, προσκάλεσε (προκάλεσε
θα μπορούσαμε να πούμε) τους πολίτες σε συγκέντρωση για να πετάξουν τον σταυρό
στη θάλασσα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σημειώθηκαν μερικά μικροεπεισόδια (μια
κοπέλα άρπαξε το σταυρό και έτρεξε να τον ρίξει στη θάλασσα ανάμεσα σε αστυνομικούς),
αλλά τελικά η «τελετή» έγινε. Αυτή είναι μια εικόνα. Η άλλη εικόνα δείχνει ένα μέλος της
ομάδας θαλάσσιας διάσωσης που αψηφώντας το κρύο έχει πέσει στα παγωμένα νερά
εκτελώντας το ανθρώπινο χρέος του: Να σώσει μια ψυχή. Χωρίς να νοιάζεται αν είναι
«διαφορετικός» από μας. Ένας ήρωας, που σώζει ζωές. Και η πρώτη και η δεύτερη φωτογραφία είναι απ’ την σύγχρονη Ελλάδα των ημερών μας. Διαλέγετε και παίρνετε. Με το χέρι
στην καρδιά. Και με την συνείδηση καθαρή. Ή «καθαρή», ανάλογα με το πώς ερμηνεύετε
το «καθάρισμα». Χρόνια Πολλά.
Η Γωνιά του Νικήτα.
Συνεχίζουμε και φέτος με τις επιλογές που διαλέγει και μας στέλνει ο Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης με περισσότερα από ενενήντα Καλοκαίρια και Χειμώνες, όπως λέει και ο
ίδιος στην πλάτη του. Να ευχηθούμε σε όλους σας υγεία, και ευτυχία με τους δικούς σας και
να προσέχετε όσους αγαπάτε ως κόρην οφθαλμού!!!
Ο ΟΥϊΛΚΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ.
Τον ρόλο που έπαιξαν στην Ελλάδα οι Βρετανοί
στην Κατοχή.
(αποσπάσματα).Από το βιβλίο του Γρηγ. Κριμπά.
Πέρδικας.
Επιμέλεια Νικήτας. Αλεξ. Γεωργακόπουλος.
Όταν ο Άγγλος Υπουργός των Εξωτερικών Μπέβιν, τόσο στον Ο.Η.Ε. όσο και στη Βουλή των
Κοινοτήτων, επετέθη κατά του Ε.Λ.Α.Σ. με συκοφαντίες, ο Ουίλκις που ήταν τότε εργατικός
βουλευτής δημοσίευσε αποστομωτική απάντηση στην εβδομαδιαία επιθεώρηση «Νέος Πολιτικός και Έθνος» ,στο τεύχος της 9ης Μαρτίου
1946. Ας δούμε ένα απόσπασμα της απάντησης
εκείνης:
«...Όταν έφτασα στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες της Κατοχής παρά τη συμμετοχή στην Κυβέρνηση του Καΐρου πέντε μελών του Ε.Α.Μ. η
δυσπιστία μεταξύ του Ε.Λ.Α.Σ. και των Βρετανών
είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, που η Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή στην κατεχόμενη
Ελλάδα δεν θεωρούνταν πιά σαν στρατιωτική αποστολή σε βοήθεια της Αντίστασης αλλά,
απλώς, σαν μια οργάνωση της Βρετανικής Ιντέλιτζενς, που δημιουργήθηκε, για να κρατάει την Αγγλική Κυβέρνηση ενήμερη, για την εξέλιξη της κατάστασης έτσι που να μπορούν
να προετοιμαστούν αντίμετρα ενάντια στον .Ε.Λ.Α.Σ.
Η πολιτική του Βρετανικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής κατά τον τελευταίο χρόνο της
Κατοχής ήταν να εμποδίσει την ισχυροποίηση του Ε.Λ.Α.Σ. Γι’ αυτό δημιούργησε, όπλισε
και εφοδίασε με άφθονα χρήματα αντίπαλες αντάρτικες οργανώσεις όπως: του Ψαρού και
του Ζέρβα
Η μεροληψία αυτή της Βρετανικής πολιτικής προκάλεσε διαμαρτυρία των Βρετανών
αξιωματικών.
Αλλά το πιο σπουδαίο αποτέλεσμα ήταν πώς ο Ε.Λ.Α.Σ, για να δυναμώσει τη θέση του
σ’ αυτήν την πάλη της «ισορροπίας δυνάμεων» ,διέλυσε και κατάστρεψε τις μικρότερες
ομάδες, που επέμεναν να κρατιούνται ανεξάρτητες απ’ αυτόν και παράμεναν εξαρτημένες
από τη βρετανική υποστήριξη.
Παρ’ όλα αυτά όμως είναι αλήθεια ότι κατά το 1943 και 1944 ο Ε.Λ.Α.Σ. προκαλούσε
στους Γερμανούς απώλειες τουλάχιστον 1.000 ανδρών ανά τρίμηνο. Και χάρι στη δική
του δράση ή την απειλή της δράσης, αναγκάζονταν οι Γερμανοί να κρατούν εκατόν είκοσι
χιλιάδες άνδρες στην Ελλάδα. Στις 6 Σεπτέμβρη του 1944 οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την
Καλαμάτα, άφησαν εκεί 1.200 ταγματασφαλίτες με πολύ στρατιωτικό υλικό και τρόφιμα.
Ένας Αμερικανός αξιωματικός (σ.σ.ο Τζών Φατσέας) στις 8 Σεπτέμβρη, διαβίβασε στους
ταγματασφαλίτες πολύ γενναιόφρονες όρους του Ε.Λ.Α.Σ. για να παραδοθούν. Οι όροι
εκείνη έλεγαν, πως το τάγμα ασφαλείας έπρεπε να διαλυθεί και οι αξιωματικοί και οπλίτες
να πάνε στα σπίτια τους, εκτός από εκείνους που είχαν κάνει πραγματικά εγκλήματα σε
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βάρος του ελληνικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Αυτοί και οι
αρχηγοί θα’ μεναν υπό περιορισμό για να δικαστούν μετά την επιστροφή της Ελληνικής
Κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ο νομάρχης όμως Περρωτής , αρχηγός των ταγματασφαλιτών δε δέχτηκε τους όρους. Επακολούθησε μάχη από τις 9 ως τις 11 Σεπτέμβρη και ο
Ε.Λ.Α.Σ. κυρίευσε την πόλη με 13 μόνο θύματα, ενώ οι αρχηγοί τους διέφυγαν προς τη
φιλοβασιλική πόλη του Μελιγαλά.
Εκεί αφού απέκρουσαν και πάλι τους παραπάνω όρους επακολούθησε σκληρή και φονική μάχη και ηττήθηκαν με πολλές εκατοντάδες θύματα. Αιχμάλωτοι εκτελέστηκαν αμέσως
και από τις δυό πλευρές. Κατά τη διάρκεια των μαχών της Καλαμάτας και Μελιγαλά οι
Βρετανικές διαταγές ήταν: να μην αναμειχθούν οι Άγγλοι στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ
Ε.Λ.Α.Σ. και Ταγμάτων Ασφαλείας. Είμαι πεπεισμένος πως αυτές οι διαταγές δόθηκαν
επειδή πίστευαν στο Κάιρο πως τα Τάγματα Ασφαλείας θα διέλυαν τον Ε.Λ.Α.Σ. χάρη
στην υπεροχή του Γερμανικού οπλισμού τους. Και δεύτερον αν έφταναν σε μάχη θα νικούσα τον Ε.Λ.Α.Σ. και έτσι θα ήταν οι μόνες δυνάμεις που θα βρίσκαμε όταν θα φτάναμε
στην Ελλάδα.
Αλλά στις 22 Σεπτέμβρη η Βρετανική πολιτική άλλαξε. Έπρεπε τώρα να γίνει επαφή με τα
Τάγματα Ασφαλείας, τα οποία με τη βοήθεια του Ε.Λ.Α.Σ. να περιοριστούν σε στρατώνες.
Δεν θα επιτρεπόταν στον Ε.Λ.Α.Σ. να αφοπλίσει και ήρθαν ειδικές διαταγές από το Κάιρο
να μην εμποδιστεί, να φτάσουν σ’ αυτούς τροφές και βασικές προμήθειες.
Συνεχίζοντας προσθέτει: «Η Βρετανική Κυβέρνηση δεν επιθυμούσε να εμπλακεί ο ΕΛΑΣ
σε επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών ,αφού το πολιτικό γόητρο, που θα προέκυπτε
από οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση δεν άρεσε στο Φόρεϊν Όφις αυτήν την περίοδο. Για
τον ίδιο, αν και οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ μπήκαν έπειτα από τη συμφωνία της Γκαζέρτας
κάτω από την άμεση διοίκηση του Σκόμπυ ούτε μια διαταγή δεν εκδόθηκε που να ζητηθεί
από τον ΕΛΑΣ να δράσει εναντίον των Γερμανών που αποχωρούσαν. Αντίθετα εκδόθηκαν διαταγές ,που οι Βρετανοί αξιωματικοί μετέ φερον στους αρχηγούς του ΕΛΑΣ που
απαγόρευαν στους αντάρτες να ακολουθήσουν τους υποχωρούντες Γερμανούς από τον
Ισθμό της Κορίνθου προς την περιοχή των Αθηνών χωρίς .άμεση άδεια του στρατηγού
Σκόμπυ. Καμιά όμως τέτοια άδεια δεν δόθηκε ποτέ. Αλλά οι αρχηγοί του ΕΛΑΣ ξέροντας την πολιτική που αποσκοπούσε στο να τους εμποδίσει, να φτάσουν στην Αθήνα,
πριν από την άφιξη των Βρετανών, εξακολουθούσαν να πιέζουν τους υποχωρούντες
Γερμανούς.
Οι Ναζήδες εγκατέλειψαν την Αθήνα στις 13 του Οκτώβρη. Ο ΕΛΑΣ είχε πλήρη έλεγχο
της πόλης και δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να καταλάβει την εξουσία, αλλά
παρατάχθηκε στην προκυμαία του Πειραιά και ζητωκραύγαζε την άφιξη των βρετανικών
στρατευμάτων στις 16 του Οκτώβρη. Μετά την άφιξη του Στρατηγού Σκόμπυ, ο ΕΛΑΣ
προσφέρθηκε να πάει στην Κρήτη και να πολεμήσει τους Γερμανούς στο νησί. Αλλά κι
αυτή η προσφορά δεν έγινε δεκτή.
Για να συμπληρώσουμε την εικόνα , θα προσθέσουμε μια διαταγή από το Στρατηγείο Μ.Ανατολής με ημερομηνία 5/9/1944. «Είναι...πολύ ανεπιθύμητο να πέφτουν όπλα και πυρομαχικά που ανήκουν στα Γερμανικά Στρατεύματα στα χέρια των ανταρτών. Για τούτο το
λόγο να κάνετε ό,τι μπορείτε, για να εμποδίσετε απομονωμένες περιπτώσεις παράδοσης».
Στόχος των Άγγλων ήταν η επαναφορά του βασιλιά και η εξασφάλιση των συμφερόντων
τους. Εχθροί τους: το Ε.Α.Μ. και ο Ε.Λ.Α.Σ.. Μέσα ο εμφύλιος πόλεμος. Όργανά τους οι
ταγματασφαλίτες και κάθε λογής συνεργάτες των Ιταλογερμανών. Όπλα τους: η υποκρισία, ο δόλος, η υπονόμευση και οι λίρες. Πολλές λίρες!!!...
Αξίζει τον κόπο να ιδούμε ένα δείγμα της Αγγλικής δολιότητας. Είναι παρμένο από το
βιβλίο «Αντίλαλοι μιας εποχής» του Γιαννούλη Παναγιωτόπουλου καθοδηγητή του 9ου
Συντάγματος του ΕΛΑΣ και εκπροσώπου της Κυβέρνησης του βουνού ( ΠΕΕΑ) στη Μεσσηνία. «12/9/1944. Ένα αυθόρμητο συλλαλητήριο από την επάνω Πόλη( σ.σ. Παλιά Καλαμάτα) κατέβαινε την οδό Αριστομένους. Όλη η Μεσσηνία έχει συρρεύσει στην πόλη
κραδαίνοντας όπλα, μαγκούρες κασάρια... Μερικοί πυροβολούν στον αέρα. Ένα σύνθημα
κυριαρχεί θάνατος στους εθνοπροδότες!..Η αντάρα πάει σύγνεφο!.. Από τον εξώστη του
ξενοδοχείου ΡΕΞ , ο Άγγλος λοχαγός Γκίψον, μ’ ένα κόκκινο μαντήλι στο λαιμό αρχίζει να
βγάζει λόγο στο πλήθος και με τα σπασμένα ελληνικά του ρίχνει λάδι στη φω τιά. «Θάνατος στα προδοτικά Τάγματα Ασφαλείας».Το πανδαιμόνιο γενικεύεται. Φοβούμαστε όχι
μόνον διαρπαγές καταστημάτων, αλλά και φόνους ανθρώπων...Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε εδώ το διπλό και ταυτόχρονα αισχρό ρόλο που έπαιξε ο καμπούρης λοχαγός
της βρετανικής αποστολής Γκίψον. Στις επαφές που είχε με τους ταγματασφαλίτες για
ειρηνική παράδοση, τους έλεγε «εμπιστευτικά» Αμυνθείτε. Ο βασιλιάς είναι με το στόλο
έξω από το Μεσσηνιακό κόλπο...Ο ΕΛΑΣ δεν έχει όπλα της προκοπής και τα πυρομαχικά
του είναι ελάχιστα. Ύστερα από μισής ώρας μάχη θα τα εξαντλήσουν και θα τους πιάσατε
όλους αιχμάλωτους . Στους εκπροσώπους του ΕΛΑΣ έλεγε για τους ταγματασφαλίτες:
«Είναι λίγοι και τρομοκρατημένοι. Έτσι να κάνετε τους διαλύσατε».
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Περιήγηση στο κουκλίστικο ψαροχώρι της Νάουσας
Η Νάουσα θα σου προκαλέσει
πολλά και έντονα συναισθήματα.
Ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός
της Πάρου είναι και ο πιο ατμοσφαιρικός: από τη μια η γραφική
της τελειότητα και από την άλλη η
απίστευτη νησιωτική της κομψόΓιάννης
Κακαγιάννης τητα, καταφέρνουν να συνδυάζουν
με έναν τρόπο αρμονικό μια βαθιά
αυθεντικότητα αλλά και μια έντονη
αγάπη για τη μοντέρνα ζωή.
Τα ασβεστωμένα σπίτια και τα βαμμένα με το μπλε του
Αιγαίου παντζούρια, τα κομψά καταστήματα, τα πλακόστρωτα σοκάκια, οι μικρές εκκλησίες και οι γεμάτες
βουκαμβίλιες αυλές, είναι όλα αυτά που κάνουν αυτό το
κυκλαδίτικό νησί να μοιάζει με μια μικρή φωλιά. Ένα γαλήνιο μέρος, τόσο διαφορετικό από την ενετική εποχή,
που δεχόταν συχνά πειρατικές επιδρομές.
Αλλά η πραγματική ψυχή της Νάουσας, βρίσκεται στο μικροσκοπικό λιμάνι της. Ενετικά ερείπια, πολλά παραδοσιακά ψαροκάικα, ψαροταβέρνες… Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ
Το λιμάνι
Περπατώντας στο λιμάνι της Νάουσας, δύο πράγματα θα

σου τραβήξουν την προσοχή: τα χαλάσματα και το τμήμα του
Ενετικού Κάστρου (Καστέλι) όπως και τα υπέροχα θαλασσινά
που μπορείς να φας στις ταβέρνες που βρίσκονται πάνω στη
θάλασσα. Μπορείς ακόμα και σήμερα να δεις στο λιμάνι ένα
τμήμα ενετικού φρουρίου του 15ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένου και ενός σχεδόν βυθισμένου παρατηρητηρίου. Τριγύρω θα βρεις πολλές καφετέριες και ταβέρνες που σερβίρουν
ψητό χταπόδι και την άλλη σπεσιαλιτέ του νησιού, την Γκούνα
– ψητό λιαστό σκουμπρί με μπαχαρικά- που σερβίρεται με

Οι φορείς του τουρισμού στην
Κ. Μακεδονία ενώνουν δυνάμεις
και ετοιμάζονται για το 2021
Δυναμικά και με το βλέμμα στραμμένο στο
2021, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην κεντρική Μακεδονία ενώνουν δυνάμεις για να
κερδίσουν το χαμένο έδαφος στον κλάδο
του τουρισμού. Για πρώτη φορά «έχουν καθίσει όλοι στο ίδιο τραπέζι» και ετοιμάζονται
για νέες δράσεις, αρχής γενομένης από τον
Ιανουάριο, αν και εφόσον οι εξελίξεις στο
«μέτωπο» της πανδημίας, το επιτρέψουν.
Όπως αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing
Greece Ιωάννα Δρέττα, πρόκειται για μια
συνεργασία που ξεκίνησε το προηγούμενο
καλοκαίρι. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing
Ν. Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing Χαλκιδικής,
η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η
AEGEAN, η Fraport Greece, η Eurobank και
η Marketing Greece δημιούργησαν μια συμμαχία για έναν κοινό σκοπό, την ενίσχυση
και ανάδειξη των προορισμών της Κεντρικής Μακεδονίας», επισημαίνει η κ. Δρέττα.
«Στόχος της μεγάλης αυτής συμμαχίας»,
εξηγεί, «είναι η στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, αντιμετωπίζοντας, στον
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τις προκλήσεις
και επιπτώσεις της πανδημίας, η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων
αλλά και η δημιουργία των βάσεων για την
περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας τα επόμενα χρόνια».
Οι νέες συνθήκες που έφερε στο προσκήνιο
η πανδημία και το ρευστό και ευάλωτο περιβάλλον που δημιουργήθηκε, επηρεάζοντας καταλυτικά τον κλάδο του τουρισμού,
απαιτεί συνεχή εγρήγορση και προσαρμοστικότητα. Για τον λόγο αυτό, η Marketing
Greece δημιούργησε νέο οπτικοακουστικό
περιεχόμενο, όπου «μέσα από μια φρέσκια
ματιά αναδεικνύεται το πλήθος των εμπειριών και των θεματικών τουριστικών προϊόντων των προορισμών της περιφέρειας,

η αποτύπωση ταξιδιωτικών διαδρομών
(itineraries) στο Discovergreece.com και
φιλοξενία τους στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων (social media accounts) της
σελίδας (site), στοχευμένη προώθηση στις
αγορές στόχο αξιοποιώντας το νέο περιεχόμενο μέσω Digital Media Campaign, καθώς
και η φιλοξενία δημοσιογράφων από διεθνή
ΜΜΕ, σύμφωνα με την κ.Δρέττα.
«Ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον βίαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό που αναμένεται στην
τουριστική οικονομία, πρέπει να είμαστε
σε ετοιμότητα. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε αρχικά στο ψηφιακό μάρκετινγκ για
την προβολή του τουριστικού προϊόντος,
να εστιάσουμε στους επαγγελματίες του
τουρισμού και συγχρόνως να αναδείξουμε
την εμπειρία των προϊόντων εναλλακτικού
τουρισμού, σε συνδυασμό και με το δίπτυχο
"ήλιος-θάλασσα"», επισημαίνει ο τομεάρχης
Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος. «Σε όλη αυτή
τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικό να
είμαστε μέλη αυτής της μεγάλης συμμαχίας
που έχει δημιουργηθεί», πρόσθεσε.
Ακόμη πιο σημαντικό, σύμφωνα με την Ιωάννα Δρέττα, είναι το πνεύμα συνεργασίας
και το γεγονός πως οι δράσεις όλες συμπληρώνουν η μία την άλλη, δείχνοντας προς
την ίδια στρατηγική κατεύθυνση. «Αυτά
αποτελούν ένα κεκτημένο, πάνω στο οποίο
πρέπει όλοι να χτίσουμε, ώστε να μπορέσει
ο τουρισμός να ξανασταθεί στα πόδια του
και να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες και τις
κοινωνίες», σημειώνει.

σούμα (την τοπική ρακή) ή κρασί.
Μη διστάσεις να εξερευνήσεις τη γύρω περιοχή και να
θαυμάσεις τον τρόπο που οι ταβέρνες και οι εκκλησίες μπλέκονται μεταξύ τους. Μερικές από τις ταβέρνες
είναι στην πραγματικότητα πρώην αποθήκες φύλαξης για τις βάρκες των ψαράδων. Στο βόρειο άκρο
του λιμανιού στέκεται καμαρωτό το γραφικό παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, του προστάτη των ναυτικών και ψαράδων (λέγεται ότι η Πάρος έχει το μεγαλύτερο στόλο αλιευτικών σκαφών στις Κυκλάδες).
Τα σοκάκια
Ώρα να χαθείς μέσα στα ασβεστωμένα σοκάκια, ανάμεσα στα βουκαμβίλιες, τους πέτρινους τοίχους, τα
καταστήματα με σουβενίρ, τις γκαλερί τέχνης και τα
αμέτρητα μικροσκοπικά μπαρ και καφέ. Μην χάσεις
την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του χωριού.
Το Λαογραφικό Μουσείο
Βρες οπωσδήποτε λίγο χρόνο για να επισκεφτείς το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Πάρου, που βρίσκεται δίπλα
στην κεντρική πλατεία, όπου στεγάζεται η συλλογή του Όθωνα Καπάρη, ενός διάσημου γιατρού. Εκεί θα βρεις από ευρήματα της μυκηναϊκής ακρόπολης του νησιού μέχρι στοιχεία
της καθημερινής ζωής των αγροτών της Πάρου, ναυτικούς
χάρτες και ιστορικά βιβλία.

Δημιουργία της πολιτιστικής
διαδρομής Πελοποννήσου «Μορέας»
Σε διαβούλευση για τη στρατηγική ΟΧΕ
(Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση)
«Πολιτιστική Διαδρομή Πελοποννήσου», καλούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι 12 δήμοι της, οι οποίοι
προτείνεται να αποτελέσουν τους πόλους της εν λόγω Διαδρομής.
Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, στη σχετική του επιστολή
προς τους Δήμους Κορίνθου, Άργους
– Μυκηνών, Νεμέας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Σπάρτης, Μεσσήνης, Καλαμάτας,
Πύλου – Νέστορος, Σικυωνίων, Επιδαύρου
και Ναυπλιέων, γνωστοποιεί ότι η Περιφέρεια προγραμματίζει την ένταξη της εν λόγω
ΟΧΕ στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με στόχο «τη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού».
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με την εν λόγω
ΟΧΕ πραγματοποιήθηκε πέρυσι το Μάιο
τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και
τον πρώην υπουργό Πολιτισμού Σταύρο

Μπένο, πρόεδρο του Οργανισμού «Διάζωμα», ο οποίος συνεργάζεται με την Περιφέρεια στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.
Στην επιστολή του ο κ. Νίκας μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι στόχος του εγχειρήματος αυτού, που έχει στον πυρήνα του τη σύνδεση
του πολιτισμού με τον τουρισμό, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επώνυμου
προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, μέσω
του οποίου θα αναδειχθεί ο πολιτιστικός
πλούτος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Oργανισμός Τουρισμού
Θεσσαλονίκης: Επιβεβλημένη
η ανάπλαση της ΔΕΘ
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης με την
Helexpo ΔΕΘ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, η πρόεδρος του Οργανισμού
Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ) και Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, υποστηρίζει
το σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η κα
Πατουλίδου:
«Η πόλη μας βρίσκεται στο επίκεντρο των
εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ανάπλαση της ΔΕΘ
θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην οικονομική
και τουριστική εξέλιξη της πόλης.

Για να έχει η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστικό ρόλο απαιτούνται μεγαλόπνοα έργα. Η
ανάπλαση της ΔΕΘ είναι μεγαλόπνοο έργο.
Η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η απόδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου
Μελά που υλοποιείται από τη Μητροπολιτική
Ενότητα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το
Δήμο είναι ένα μεγαλόπνοο έργο.
Δεν αλλάζουμε απλώς την εικόνα της πόλης.
Αλλάζουμε τη ζωή και την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Αλλάζουμε τη
θέση της Θεσσαλονίκης στο χάρτη των πόλεων που διεκδικούν τον τίτλο μίας σύγχρονης
πόλης».
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Μ. Κόνσολας: 'Παρά την
πανδημία και τις αντιστάσεις
από κατεστημένες νοοτροπίες,
αφήνουμε ένα ορατό έργο'
Πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 5 Ιανουαρίου η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού από τον
απερχόμενο υφυπουργό
κ. Μάνο Κόνσολα στη
νέα υφυπουργό κα Σοφία
Ζαχαράκη.
Κατά την τελετή ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης
Θεοχάρης, αφού καλωσόρισε τη νέα υφυπουργό, ευχαρίστησε τον
απερχόμενο υφυπουργό για τη συνεργασία
και τη σημαντική συμβολή του όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Θεοχάρης δήλωσε:
“Oι ιδιαίτερες συνθήκες δεν πρέπει να μας
αποτρέψουν από το να εκφράσουμε αυτά
που περάσαμε μαζί. Κλήθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη κρίση.
Χωρίς τον Μάνο Κόνσολα, χωρίς τη γνώση
του, την εμπειρία του και την καθημερινή συζήτηση μαζί του τα πράγματα θα ήταν πολύ
διαφορετικά και για τον ελληνικό τουρισμό,
αλλά και για εμένα τον ίδιο. Θέλω, Μάνο,
πραγματικά από καρδιάς, να σε ευχαριστήσω γιατί στάθηκες πλάι μας και συνδιαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης
έκτακτης ανάγκης που όμοιό του δεν έχουμε
ξαναδεί. Κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες
και επίπονες αποφάσεις και έδειξες μια άοκνη θέληση να στηρίξεις τον τουρισμό. Σε
ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό.
Οι προκλήσεις, όμως, είναι μπροστά μας. Για
αυτό θέλω να καλωσορίσω τη Σοφία Ζαχαράκη και αν υπάρχει κάτι για το οποίο θέλω
να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, πέρα
από τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του,
είναι και για αυτό. Γιατί αυτή η ομάδα -και
αυτή που ήμασταν ως τώρα και αυτή που
θα είμαστε στο επόμενο διάστημα- είναι μια
δυνατή ομάδα, που μπορεί να φέρει θετικά
αποτελέσματα, όπως άλλωστε το έχει αποδείξει. Η Σοφία είναι ένας νέος άνθρωπος
με όραμα για τον τουρισμό και με όρεξη για
δουλειά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε κατάματα
τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και
τις προκλήσεις αυτής της κομβικής για την
ανάκαμψη του τουρισμού χρονιάς. Είμαστε
ήδη σε προετοιμασία. Οι καμπάνιες ήδη κτίζονται από τον ΕΟΤ και έχουμε να κάνουμε

πολλά και στον θεματικό τουρισμό και στην
τουριστική εκπαίδευση.
Σε ευχαριστώ που είσαι
εδώ και που έχεις την
όρεξη και τη διάθεση να
μας βοηθήσεις”.
Ο απερχόμενος υφυπουργός
Τουρισμού
δήλωσε: “Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη δυνατότητα που μου έδωσε να υπηρετήσω
στο Υπουργείο Τουρισμού, σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη συγκυρία. Παρά τις δυσκολίες που
δημιούργησε η πανδημία και τις αντιστάσεις
από κατεστημένες νοοτροπίες, στον τομέα
των αρμοδιοτήτων μου, αφήνουμε ένα διακριτό και ορατό έργο, παραδίδοντας δύο ολοκληρωμένα, πολύ σημαντικά νομοσχέδια: Το
πρώτο για την αναβάθμιση της τουριστικής
εκπαίδευσης και το δεύτερο για την περιφερειακή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
Παράλληλα, η κα Σοφία Ζαχαράκη θα προχωρήσει την πρωτοβουλία που αναλάβαμε
από κοινού για την τουριστική εβδομάδα στα
σχολεία. Η κυβέρνηση, είμαι σίγουρος, ότι θα
συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της έργο και η
νέα ηγεσία του υπουργείου θα ολοκληρώσει
τα δυο αυτά σημαντικά νομοσχέδια. Εύχομαι
στη νέα υφυπουργό Τουρισμού καλή θητεία
και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνει”.
Η κα Ζαχαράκη δήλωσε: “Αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα της υφυπουργού Τουρισμού με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και υψηλό
αίσθημα ευθύνης. Παραλαμβάνω σημαντικό
και μετρήσιμο έργο από τον Μάνο Κόνσολα,
τον οποίο θερμά ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και που θα συνεχίσουμε να
έχουμε στα θέματα του τουρισμού. Αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή να συνεργαστώ με τον υπουργό και φίλο Χάρη Θεοχάρη και είμαι σίγουρη
πως σε μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα ο
Τουρισμός όχι μόνο θα σταθεί όρθιος, αλλά
θα αποτελέσει και τον καταλύτη εξόδου της
χώρας από την κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη διαρκή
εμπιστοσύνη του και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, ώστε το κυβερνητικό όραμα για τις ειδικές μορφές τουρισμού
και την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση
στη χώρα μας να υλοποιηθεί”.

CNN Travel: Τα Μετέωρα στους 21
κορυφαίους προορισμούς για το 2021
Τα Μετέωρα βρίσκονται στην 8η θέση της
λίστας με τους τουριστικούς προορισμούς
που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος το 2021,
σύμφωνα με το CNN Travel.
Το CNΝ Travel παρουσιάζει μέσα από 21
φωτογραφίες κορυφαίους τουριστικούς
προορισμούς για το 2021, όταν ανοίξει και
πάλι ο τουρισμός.
Στην 8η κατά σειρά φωτογραφία,
βρίσκονται τα Μετέωρα, ενώ σημειώνεται
στη λεζάντα ότι τα μοναστήρια εκεί
περιλαμβάνονται στα πολλά αξιοθέατα
της Ελλάδας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την
ανεξαρτησία της χώρας ως σύγχρονο κράτος
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Μετάλλαξη κορωνοϊού : «Προτιμά» τις ηλικιακές
ομάδες 0 με 19 – Διευκρινίσεις Μόσιαλου
Στη μετάδοση της παραλλαγής του κορωνοϊού, η οποία εντοπίστηκε στην Ελλάδα αναφέρεται με νέα ανάρτησή του
στο Favebook ο καθηγητής Πολιτικής
Υγείας του LSE, Ηλίας Μόσιαλος.
Σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο, η επιδημιολογική έκθεση του Imperial College- London,
για τη μετάδοση της παραλλαγής B.1.1.7
του κορωνοϊού, που πρόσφατα ταυτοποιήθηκε και στη χώρα μας, παραθέτει ευρήματα πως η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο
είναι πιθανόν να επιδεινωθεί.
«Σύμφωνα με τα δεδομένα, έως τα μέσα
Δεκεμβρίου το αρχικό στέλεχος -και όχι η
παραλλαγή- εξακολουθούσε να κυριαρχεί
μεταξύ των άνω των 60 ετών. Η νέα παραλλαγή όμως βρέθηκε να απαντάται συχνότερα στις ηλικιακές ομάδες 0-19 ετών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αναλύσεις συναινούν
πως αυτή η παραλλαγή έχει ένα σημαντικό
πλεονέκτημα μετάδοσης. Η εκτιμώμενη διαφορά στους αριθμούς αναπαραγωγής R
μεταξύ αυτής της παραλλαγής και άλλων
(μη ανησυχητικών παραλλαγών) κυμαίνεται
μεταξύ 0,4 και 0,7» τονίζει και συμπληρώνει:
«Είναι επίσης αξιοσημείωτο πως αυτές οι
εκτιμήσεις του πλεονεκτήματος μετάδοσης
της παραλλαγής, ισχύουν για μια περίοδο
κατά την οποία υπήρχαν υψηλά επίπεδα
φυσικής αποστασιοποίησης στην Αγγλία.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον ακριβή μηχανισμό για το πώς η παραλλαγή αυξάνει τη
δυνατότητα μετάδοσης, αλλά οι εξελίξεις
στο ΗΒ παρακολουθούνται στενά και αναλύονται ταχύτατα».
Ακόμα, εξηγεί πως η παραλλαγή B117 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια διαγραφή
στο γονιδίωμα του ιού που έχει συσχετιστεί
με διαφορές στα αποτελέσματα των μοριακών τεστ (PCR). Αναφέρεται ως «spike
dropout», αλλιώς ‘S-‘ και οι αναλύσεις εξετάζουν το «spike dropout» ως έμμεσο δείκτη για τη νέα παραλλαγή B117. Ενώ η διαγραφή S- δεν σηματοδοτεί απαραίτητα την

παραλλαγή B117, άνω του 97% των τεστ
που δείχνουν S- από τα μέσα Νοεμβρίου
έχουν αποδοθεί στη νέα παραλλαγή (δεδομένου ότι επικρατεί σε σχέση με άλλες παραλλαγές του ιού που κυκλοφορούν στην
Αγγλία).
Τονίζει, δε, πως παρατηρείται μια ταχεία αύξηση της συχνότητας της παραλλαγής B117
στο Λονδίνο, και στη Νοτιοανατολική Αγγλία, που αυξήθηκε στο 80% στα μέσα Δεκεμβρίου. Εξετάζοντας την κατανομή σε όλη
την Αγγλία, η εκτιμώμενη συχνότητα ποικίλλει ανά περιοχή- μεταξύ 15% στο Γιορκσάιρ
και 85% στη ΝΑ Αγγλία.
Τι σημαίνει αυτό;
Ενώ η παραλλαγή εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε πολλά μέρη της
Αγγλίας, η τροχιά της εμφάνισής της σε
ορισμένες περιοχές (Oxford & Birmingham)
δείχνει πως υπάρχουν αυξήσεις στη συχνότητά της σε νέες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι
πιθανότατα θα ακολουθήσει την ίδια τροχιά
και σε άλλες περιοχές, εκτός αν οι αρχές
ενεργήσουν άμεσα.
Πως επηρεάζονται οι ηλικιακές ομάδες;
Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι επί του
παρόντος το τυπικό στέλεχος – το αρχικό
δηλαδή- εξακολουθεί να κυριαρχεί μεταξύ
των άνω των 60 ετών (τουλάχιστον μεταξύ
αυτών που έκαναν τεστ). Όπως γνωρίζουμε
αυτές οι ηλικίες είναι πιο ευαίσθητες στο να
αναπτύξουν σοβαρή νόσο COVID-19.
Η νέα παραλλαγή απαντάται συχνότερα

Πειραματική εφαρμογή: Σκυλιά
θα εντοπίζουν τον κοροναϊό
σε σχολεία της Ιταλίας
Η ιταλική περιφέρεια ‘Ανω Αδίγη, στη βορειοανατολική Ιταλία, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα νέο, πειραματικό σχέδιο, για την
πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του
κορονοϊού.
Τα σχολεία θα ξανανοίξουν αύριο, αλλά
εκτός από τα μοριακά τεστ και την ανάλυση
του σιέλου, οι υπεύθυνοι του τοπικού, περιφερειακού συμβουλίου αποφάσισαν να
δώσουν «πράσινο φως» και σε μια εντελώς
διαφορετική, πειραματική μέθοδο: στην είσοδο ορισμένων λυκείων της περιοχής, στις
οκτώ το πρωί, θα βρίσκονται, συνολικά, δεκαοκτώ εκπαιδευμένα σκυλιά. Έπειτα από
ειδική τους εκπαίδευση, φέρονται ικανά να
εντοπίζουν, με την όσφρησή τους, τους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί με κορονοϊό.
«Η νέα αυτή μέθοδος, ελπίζουμε ότι θα μας
δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη

δραστηριότητα πρόληψης και θεραπείας,
με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.
Περιμένουμε την ολοκλήρωση της πειραματικής φάσης, με την ελπίδα να μπορέσουμε να διευρύνουμε την εφαρμογή του όλου
προγράμματος σε όλα τα σχολεία μας», τόνισαν οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής αυτής, η οποία συνορεύει
με την Αυστρία.

στις ηλικιακές ομάδες 0-9 ετών και 10-19
ετών, σύμφωνα με τα δεδομένα έως τα μέσα
Δεκεμβρίου. Ανεξάρτητα από τη σχετική
προβολή της παραλλαγής μεταξύ παιδιών,
η επικράτηση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των
10-19 ετών, όπως προκύπτει από την ανάλυση του συνόλου όσων έκαναν διαγνωστικά τεστ.
Πέραν της αυξημένης μεταδοτικότητας της
ίδιας της παραλλαγής, θα μπορούσαν να
υπάρχουν και άλλοι λόγοι για αυτή την ηλικιακή κατανομή.
Για παράδειγμα:
•
τα ανοιχτά σχολεία κατά τη διάρκεια του lockdown τα οποία πιθανώς
ευνόησαν την παραλλαγή
•
τα παιδιά και οι έφηβοι που κόλλησαν και φέρουν την παραλλαγή ίσως
ανέπτυξαν συμπτώματα και επομένως
οδηγήθηκαν στο να κάνουν διαγνωστικό
τεστ.
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αυξημένη βιολογική ευαισθησία στα παιδιά
και στους εφήβους έναντι των ενηλίκων
και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια.
Δεδομένου ότι αυτά δεν είναι τυχαία
δείγματα από υγιείς ανθρώπους, αλλά
αποτελέσματα που βασίζονται σε πιο
στοχευμένα τεστ, πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά.
Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά;
•
Γνωρίζουμε ότι η μετάδοση ιών
που ξεκινά σε νεότερες ηλικιακές ομάδες
αναπόφευκτα εξαπλώνεται σε ηλικιωμένους και οδηγεί στην περίπτωση του κορωνοϊού και σε σοβαρή ασθένεια. Έχουμε δει αυτό το μοτίβο στο παρελθόν.
•
Eάν η μόλυνση στα παιδιά και

τους εφήβους δεν περιοριστεί, η νέα
παραλλαγή πιθανότατα θα κυριαρχήσει
γρήγορα και στους ενήλικες. Αυτό πιθανώς θα οδηγήσει σε ακόμη ταχύτερη εξάπλωση της λοίμωξης στους ηλικιωμένους, όπου η μόλυνση είναι πιο πιθανό
να είναι πιο σοβαρή και να δημιουργήσει
περαιτέρω πίεση στο Βρετανικό σύστημα υγείας.
•
Η γεωγραφική και η ηλικιακή κατανομή υποδηλώνουν ότι παρόλο που
το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ήδη σε
κρίσιμη κατάσταση, υπάρχει δυνατότητα αυτή να επιδεινωθεί. Μπορεί να δούμε να εξαπλώνεται δηλαδή η παραλλαγή
σημαντικά εκτός της Νοτιοανατολικής
Αγγλίας.
Εδώ να προσθέσω ένα σύντομο σχόλιο,
καθώς πολλοί ρωτούν πώς η παραλλαγή αυξάνει τη δυνατότητα μετάδοσης. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον ακριβή
μηχανισμό.
Υπάρχουν κάποιες μελέτες που υποδηλώνουν ότι τα επίπεδα του ιού στο λαιμό και στη μύτη είναι υψηλότερα μεταξύ
εκείνων που έχουν μολυνθεί από τον αρχικό τύπο του ιού. Αυτό υποδηλώνει ένα
από τους τρόπους που μπορεί να διευκολύνεται η εξάπλωση.
Η εμφάνιση και ο ρυθμός μετάδοσης της
συγκεκριμένης παραλλαγής δείχνει απλά
πως δεν έχει τελειώσει η μάχη με τον ιό.
Οι μαζικοί εμβολιασμοί σε συνδυασμό με
την τήρηση των μέτρων προστασίας θα μας
δώσουν την αυξημένη δυνατότητα πρόληψης που χρειαζόμαστε για να σταματήσουμε τη διασπορά και να κερδίσουμε τον ιό.

Κορωνοϊός- Βρετανία:
Έρχεται εμβόλιο σε μορφή
«έξυπνου» τσιρότου
Ερευνητές στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν το
πρώτο στον κόσμο εμβόλιο για
τον κορωνοϊό, το οποίο έχει τη
μορφή «έξυπνου» επιθέματος
(τσιρότου) και θα μπορεί επίσης στη συνέχεια να μετρά την
αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, παρακολουθώντας τις
ανοσιακές αντιδράσεις του οργανισμού του εμβολιασθέντος.
Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Καινοτόμων Υλικών του ουαλικού Πανεπιστημίου
του Σουάνσι, με επικεφαλής τον δρ Σαντζίβ
Σάρμα, ειδικό στην βιοϊατρική μηχανική,
ανέφεραν ότι το επίθεμα διαθέτει μικροβελόνες μήκους ενός χιλιοστού που μεταφέρουν με μη επεμβατικό τρόπο το εμβόλιο
στο σώμα. Μεταξύ άλλων, είναι ιδανικά για
όσους φοβούνται υπερβολικά τις κανονικές
βελόνες και τις ενέσεις.
Τα επιθέματα θα στερεώνονται στο δέρμα
έως 24 ώρες και θα παρακολουθούν ορισμένους βιοδείκτες ανοσίας (ανοσοσφαιρίνες) στο δέρμα. Τα εν λόγω επιθέματα,
που διαθέτουν μικροσκοπικές βελόνες με
πολυανθρακικό ή πυρίτιο, μοιάζουν με τα
τσιρότα νικοτίνης για όσους προσπαθούν
να κόψουν το κάπνισμα ή με τα τσιρότα για

την παρακολούθηση του σακχάρου στους
διαβητικούς.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα διαδερμικά
επιθέματα-εμβόλια είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος χορήγησης εμβολίων,
ενώ επίσης έχουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν τη χορήγηση μικρότερων δόσεων,
έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και εύκολη διανομή.
Ένα πρωτότυπο του επιθέματος αναμένεται
να είναι έτοιμο έως το Μάρτιο και στη συνέχεια οι Βρετανοί επιστήμονες σχεδιάζουν να
ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές σε συνεργασία
με το Imperial College του Λονδίνου. Εκτιμούν, σύμφωνα με το BBC, ότι το «τσιρότο»
θα είναι εμπορικά διαθέσιμο σε τρία χρόνια
και θα μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά και
για άλλες νόσους πέρα από την Covid-19.

27

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

8 Ιανουάριος, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Δυόσμος, το μυρωδικό που δίνει
φρεσκάδα και άρωμα στη γεύση
Με τη μυρωδιά του έχει στιγματίσει τα καλοκαίρια μας και όχι μόνο, ενώ με τη φρεσκάδα του δίνει ένταση σε ό,τι αγαπάμε. O
δυόσμος είναι αδιαμφισβήτητα από τα πιο
δημοφιλή μυρωδικά, που δίνει άρωμα και
γεύση στα φαγητά, στα γλυκά και στα ποτά
μας. Αλήθεια, πόσες συνταγές και πόσα
κοκτέιλ περιέχουν μέσα τους τον αρωματικό δυόσμο, αφήνοντας εκείνη την αίσθηση
δροσιάς στο στόμα; Κάπως, έτσι, λοιπόν,
πιστεύουμε πως αξίζει ένα μικρό ξεχωριστό
αφιέρωμα όχι μόνο, γιατί νοστιμίζει τα φαγητά μας, αλλά και γιατί είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για την υγειά μας.
Λίγη ιστορία…
Με καταγωγή από την Ευρώπη και τη Νοτιοδυτική Ασία και γνωστός ήδη από την αρχαιότητα, ο δυόσμος είναι είδος μέντας, που
φτάνει σε ύψος τα 30-100 εκατοστά. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο δυόσμος αναζωογονεί το νου και τον χρησιμοποιούσαν
για φαρμακευτικούς σκοπούς, όπως και για
μύρο, ενώ έτριβαν το τραπέζι τους με αυτόν
πριν γευματίσουν, για να έχουν καλή όρεξη
και καλή χώνεψη. Κινέζοι και Άραβες του
απέδιδαν πολλές θεραπευτικές ιδιότητες
και αρωμάτιζαν το νερό του μπάνιου τους
με αυτόν. Εξαιρετικά δημοφιλές ήταν από
την αρχαιότητα, στην Ανατολή, και το τσάι
δυόσμου.
Διατροφικός θησαυρός
Πλούσιος σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και
φυτοθρεπτικά συστατικά είναι ένας πολύτιμος φίλος για την υγεία. Περιέχει ανάμεσα
σε άλλα πτητικό έλαιο, φλαβονοειδή, θυμονίνη, παράγωγα καφεϊκού οξέος, ροσμαρικό οξύ, καρβόνη και λιμονένιο. Το αιθέριο
έλαιο δυόσμου έχει ισχυρή αντιβακτηριακή ιδιότητα και βοηθά στην αποφυγή λοιμώξεων σε κάποιες περιπτώσεις τοπικής

Χάρη στην πρωτεΐνη, το σίδηρο και τα
ωμέγα-3 που περιέχουν, τα σαλιγκάρια
θεωρούνται άλλη μια υπερ-τροφή.
Σε τελευταία ανάλυση, εξήντα εκατομμύρια Γάλλοι που τα προτιμούν και τα έχουν
αναδείξει σε μια από τις εθνικές τους γαστρονομικές λιχουδιές, δεν μπορούν να
κάνουν λάθος.
εφαρμογής. Μάλιστα, πολλές από τις αντιβακτηριακές του δυνατότητες υπάρχουν και
στο τσάι δυόσμου, γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν αυτό το γλυκό ρόφημα
που ενεργοποιεί κι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ακόμη, μειώνει τη ναυτία, τις
ορμονικές ανισορροπίες και συμμετέχει στη
βελτίωση της μνήμης και στην ανακούφιση
των κολικών. Ένα πολύτιμο «φάρμακο» για
τον καθένα μας και έτσι είναι χρήσιμο να
ξέρουμε πώς μπορούμε να τον διατηρούμε
αλλά και πώς να τον «αναστήσουμε» σε περίπτωση, που έχει ξεραθεί.
Και λίγα χρήσιμα tips
-Χρησιμοποιείστε τον σαν μέσο συντήρησης τροφίμων. Πολλές νοικοκυρές μέσα στα
όσπρια βάζουν φυλλαράκια δυόσμου για να
διατηρηθούν περισσότερο καιρό.
-Ψεκάστε τη φλούδα της πατάτας με αιθέριο έλαιο δυόσμου και θα καταφέρετε να μη
φυτρώσουν
-Προτιμήστε να κόβετε το δυόσμο με τα χέρια, γιατί, όταν τον κόβετε με το μαχαίρι, χάνει από το άρωμά του
-Για να μην ξεμένεις ποτέ, μπορείς να έχεις
πάντα φρέσκο δυόσμο στο μπαλκόνι
Φυσικά, ο δυόσμος ταιριάζει σε πολλά φαγητά, όπως κεφτέδες, ντολμαδάκια γιαλαντζί, σε λαδερά και βέβαια σε κάθε είδους
σαλάτα και πίτες.

Χρένο, από τη αρχαία
Ελλάδα μέχρι σήμερα
Αν και δεν υπάρχουν αναφορές όσον αφορά τη χρήση του στις γαστρονομικές απολαύσεις της εποχής, το εκτιμούσαν ιδιαίτερα στην Αρχαία Ελλάδα. Έχουν διασωθεί
μαρτυρίες για την συστηματική καλλιέργεια
και χρήση του ως θεραπευτικό βότανο. Ο
λόγος για το χρένο για το οποίο η Πυθία είχε
εκμυστηρευτεί στον Απόλλωνα ότι η ρίζα
του αξίζει το βάρος της σε χρυσό.
Το χρένο (armoracia rusticana) είναι ένα πολυετές φυτό της οικογένειας των σταυρανθών (Brassicaceae), η οποία περιλαμβάνει
επίσης το μπρόκολο, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το κοινό ραπανάκι κ.α. Προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
τη δυτική Ασία, αλλά είναι πλέον δημοφιλές
σε όλο τον κόσμο.
Το φυτό φτάνει σε ύψος μέχρι 1,5 μέτρο και
καλλιεργείται κυρίως για τα μεγάλη, λευκή,
κωνική ρίζα του, όμως χρήσιμα είναι και τα
φύλα του. Έχει έντονη μυρωδιά και γεύση
και το κόψιμο της ρίζας μπορεί να ερεθίσει
τα μάτια.
Ήταν διαδεδομένο από πολύ παλιά ως θεραπευτικό βότανο, καρύκευμα και λαχανικό. Ήταν γνωστό στην αρχαία Αίγυπτο από
το 1500 π.Χ. Κατά το μεσαίωνα, η ρίζα και
το φύλλωμα του φυτού χρησιμοποιούνταν
εντατικά για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ η

Σαλιγκάρια: H εξαιρετική
λιχουδιά της Κρήτης με την
υψηλή διατροφική αξία!

ρίζα του χρησιμοποιούνταν και ως καρύκευμα για το κρέας και το ψάρι σε χώρες όπως
η Γερμανία, η Σκανδιναβία και η Μεγάλη
Βρετανία.
Είναι πλούσιο σε βιταμίνες C, Β-καροτίνη,
σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, θείο, σιναπέλαιο, γλυκοζίτες, φλαβονοειδή κ.α.
Στη μαγειρική θεωρείται εξαιρετικό ορεκτικό
και χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό
σε μπαχαρικά, σάλτσες και σούπες. Αποτελεί το βασικό συστατικό της διάσημης
σάλτσας Horseradish, που παρασκευάζεται
από τριμμένη ρίζα χρένου και ξίδι και είναι
ένα δημοφιλές καρύκευμα σε όλο σχεδόν το
κόσμο. Η προσθήκη ξιδιού στο χρένο μειώνει την έντονη γεύση του και το καθιστά

Ιδιαίτερα αγαπητά στη γαλλική κουζίνα
αλλά και στην πατρίδα μας -ιδιαίτερα
στην Κρήτη -και με ιστορία που φθάνει
μέχρι τη Παλαιολιθική εποχή, τα σαλιγκάρια
ή αλλιώς οι σάλιαγκες ή χοχλιοί, αποτελούν
όχι μόνο μια εξαιρετική λιχουδιά αλλά και
μια τροφή υψηλής διατροφικής αξίας.
Τα γαστερόποδα αυτά μαλάκια έχουν
μακρά ιστορία.
Από το 400 π.χ. ο Ιπποκράτης επαινούσε
τις καταπληκτικές ιδιότητες της αφρώδους
βλέννας που έβγαζαν για αυτοάμυνα και
προστασία των αβγών τους και θεωρούσε
ότι, η επάλειψη του δέρματος με αυτή τη
βλέννα, μπορεί να καταπολεμήσει την ξηρασία, να ανακουφίσει και να καταπραΰνει
τους ερεθισμούς. Ο ίδιος αλλά και ο Γαληνός τα πρότειναν για την υδρωπικία και την
κήλη, ενώ ο Πλίνιος τα συνιστούσε για τους
στομαχόπονους και τις αιμορραγίες. Στον
μεσαίωνα τα χρησιμοποιούσαν για την αντιμετώπιση των στοματικών ερεθισμών, της
βρογχίτιδας, της φυματίωσης, αλλά και για
τις πληγές και το σκορβούτο. Είχαν το πλεονέκτημα να μην θεωρούνται ούτε ψάρια
ούτε κρέας, και έτσι ήταν ένα ιδανικό φαγητό για τις περιόδους νηστείας. Οι Ρωμαίοι
έφεραν τα σαλιγκάρια ως τροφή αλλά και
ως φάρμακο στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Εκτός από την κατανάλωση, τα σαλιγκάρια
χρησιμοποιήθηκαν επίσης στο εμπόριο και
σύντομα μετά άρχισαν να καλλιεργούνται.
Για μια καλή ανταλλαγή, τα σαλιγκάρια
έπρεπε να είναι παχύτερα, πιο γευστικά και
με αυτό ήρθε η ιδέα της διατροφής τους με
μια δίαιτα από ειδικά βότανα. Σύγχρονες τεχνικές συντήρησης χρησιμοποιήθηκαν στις
αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα, η αυξημένη
ζήτηση που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο αλλά και από την εγχώρια αγορά, κάνει
το μέλλον της εκτροφής σαλιγκαριού πολλά
υποσχόμενο. Με τα αυγά του σαλιγκαριού
παρασκευάζεται το σπάνιο, ιδιαίτερο και
άριστης ποιότητας λευκό χαβιάρι.
Η διατροφική τους αξία έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες τροφές όπως:
Χαμηλές θερμίδες
Μικρή περιεκτικότητα σε λίπη
Υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία
Περιέχουν απαραίτητα αμινοξέα για τον
ανθρώπινο οργανισμό, που ανακατασκευάζουν κατεστραμμένους ιστούς του πεπτικού
συστήματος, ευεργετικά λιπαρά οξέα που
συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης,
ηπιότερο γευστικά.
. Τα φρέσκα φύλλα του μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, αλλά σε μικρές ποσότητες
λόγω της έντονης γεύσης τους. Επιπλέον,
το χρένο, συμβάλλει στη συντήρηση του
κρέατος και του ψαριού λόγω των βακτηριοκτόνων και αντισηπτικών του ιδιοτήτων.
Θεωρείται απαραίτητο συνοδευτικό του

της παχυσαρκίας και των παθήσεων του
ήπατος και έχουν πολύ λιγότερα βακτηρίδια
σε σύγκριση με άλλα κρέατα.
Περιέχουν επίσης:
Ασβέστιο
200-700 mg/100gr, ποσότητα πολύ σημαντική, ειδικά σε περιόδους νηστείας.
Σελήνιο
27,4 μg/100gr, προσφέροντας ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προστατεύουν
από καρδιοπάθειες και καρκίνο (κυρίως του
προστάτη). Συμβάλλουν επίσης στη λειτουργία του θυρεοειδή αδένα και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Μαγνήσιο
Μια μερίδα 85 gr περιέχει 212μg μαγνησίου,
δηλαδή το 53% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Το ορυκτό αυτό συνδέεται
με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής νόσου και
μπορεί επίσης να βοηθήσει να διατηρήσετε
την αρτηριακή σας πίεση χαμηλή, μειώνοντας περαιτέρω την πιθανότητα καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Βιταμίνη Ε
Οι ενήλικες χρειάζονται 15μg βιταμίνης Ε
καθημερινά. 85 gr σαλιγκαριών περιέχουν
4,2μg βιταμίνης Ε. Σύμφωνα με έρευνες, η
υψηλή πρόσληψη βιταμίνης Ε μαζί με υψηλές ποσότητες βιταμινών C, Α και καροτενοειδών, μπορεί να αποτρέψει τον εκφυλισμό
της όρασης.
Λεκτίνη
Είναι μια πλούσια πηγή της πολύτιμης λεκτίνης, διαθέτοντας αντικαρκινικές ιδιότητες
και βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην καταπολέμηση
των καρκινικών κυττάρων.
Αλλαντονίνη, κολλαγόνο και ελαστίνη
Η βλέννα των σαλιγκαριών είναι εξαιρετικά
πλούσια στα τρία αυτά ευεργετικά στοιχεία
για τη θεραπεία των δερματικών παθήσεων
και των οστών. Περιέχει επίσης ένα πεπτίδιο
χαλκού, το οποίο θεωρείται ως η μοναδική
πηγή μιας ουσίας για τη δημιουργία κρεμών
που είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση των
ουλών και των τραυμάτων.
Ολιγοσακχαρίτες
Ο ορός που εκκρίνεται από τα σαλιγκάρια
είναι μια εξαιρετική πηγή ολιγοσακχαριτών
που δρουν ενυδατικά στο δέρμα, αντιμετωπίζοντας την ακμή, ενισχύοντας τη φυσική
λάμψη και προστατεύοντας τα κύτταρα του
δέρματος από τις περιβαλλοντικές βλάβες.
κρέατος γιατί διασπά και τις πιο επίμονες
πρωτεΐνες. Λόγω των συστατικών του παρέχει σημαντικά οφέλη στην υγεία μας.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εσωτερικά
από άτομα με έλκη στομάχου ή προβλήματα θυρεοειδούς. Υπερβολική κατανάλωσή
του μπορεί να προκαλέσει κολικούς.
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Αστέρας - Ολυμπιακός
0-4: Άλλη κλάση
Ο Ολυμπιακός νίκησε 4-0 τον Αστέρα στην
Τρίπολη (τα τρία γκολ από στατικές φάσεις)
και σημείωσε τη 12η νίκη του σε 14 παιχνίδια στη Super League Interwetten. Σεμέδο,
Καμαρά, Φορτούνης και Μπρούμα τα γκολ,
ντεμπούτο ο Ρέαμπτσιουκ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 0-4 του Αστέρα
για την 15η αγωνιστική της Super League
Interwetten. Γκολ και ασίστ ο Καμαρά, δύο
ασίστ ο Βαλμπουενά, γκολ - αριστούργημα
ο Φορτούνης. Οι "ερυθρόλευκοι" έφτασαν
στο ευρύ σκορ όταν φόρτσαραν στα τελευταία δέκα λεπτά των δύο ημιχρόνων (35'

Σεμέδο, 40' Καμαρά, 81' Φορτούνης, 86'
Μπρούμα οι σκόρερ).

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 2-1: Τρίποντο
με ανατροπή σε δύο λεπτά
Ο Παναιτωλικός πήρε μία μεγάλη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ για την 14η αγωνιστική της
Super League Interwetten με 2-1 πετυχαίνοντας ανατροπή μέσα σε δύο λεπτά.
Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για την 14η
αγωνιστική της Super League Interwetten,
ο Παναιτωλικός επικράτησε του ΟΦΗ με
2-1 στο Αγρίνιο. Οι Κρητικοί πήραν με το
προβάδισμα με τον Στάικο στο 55', αλλά
στα τελευταία λεπτά ο Μανθάτης (83') και
ο Λιάβας (85') έφεραν το παιχνίδι τούμπα.
Με αυτόν τον τρόπο ο Παναιτωλικός πήρε
μία σημαντική ανάσα, αφού μπήκε στο
2021 με νίκη. Έτσι, έφτασε τους 11 πόντους

και βρίσκεται στην 12η θέση. Από την άλλη,
οι Κρητικοί παρέμειναν στους 15 πόντους
και κινδυνεύουν να πέσουν στον βαθμολογικό πίνακα.

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0:
Με σφραγίδα Χιμένεθ
Η ΑΕΚ κράτησε ανέπαφη την εστία της για
πρώτη φορά μετά από 2,5 μήνες, επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Γαλανόπουλο και επέστρεψε στις
νίκες ύστερα από δύο αγωνιστικές.
Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, ύστερα
από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε
Βόλο (2-2) και Ολυμπιακό (3-0). Η ομάδα
του Μανόλο Χιμένεθ κράτησε για πρώτη
φορά το μηδέν στα μετόπισθεν μετά τις 25
Οκτωβρίου και το 1-0 επί του ΠΑΣ, επικρατώντας με το ίδιο σκορ του Παναιτωλικού
για τη 15 αγωνιστική της Super League
Interwetten.
Οι "κιτρινόμαυροι" δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά από τους αντιπάλους τους, ήταν

καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρήκαν το γκολ λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με τον Κώστα
Γαλανόπουλο (41') και πλέον ελπίζουν το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα να τους βοηθήσει κυρίως ψυχολογικά ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0: Δεν
άξιζαν κάτι περισσότερο
Η ΑΕΛ και ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφεραν
να πετύχουν κάποιο γκολ και έτσι η μεταξύ τους αναμέτρηση έληξε 0-0 για την 15η
αγωνιστική της Super League Interwetten.
Δεν είχε νικητή το παιχνίδι ανάμεσα στην
ΑΕΛ και τον ΠΑΣ Γιάννινα για την 15η αγωνιστική της Super League Interwetten. Η
αναμέτρηση του Αλκαζάρ έληξε 0-0 με τις
δύο ομάδες να μην μπορούν να φτιάξουν
πολλές ευκαιρίες σε ένα φτωχό παιχνίδι.
Έτσι, η ΑΕΛ ανέβηκε στους 8 πόντους και
παρέμεινε στην 13η θέση. Μάλιστα συνεχίζει να αγνοεί τη νίκη στο σπίτι της, αφού το
μοναδικό τρίποντο έχει καταγράψει εκτός

έδρας (στους Ζωσιμάδες) στον πρώτο
γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΣ έφτασε τους 14
πόντους και είναι 10ος έχοντας βέβαια να
δει νίκη από τις 6 Δεκεμβρίου.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-0: Ο
Αραμπί με τα δώρα
“ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟI!” Μεγάλος θόρυβος έγινε πριν λίγο καιρό για
μιά γυναίκα στην Αμερική, που καταδικάστηκε σε θάνατο για κάποιο
έγκλημα που είχε κάνει. Για χρόνια ήταν στη φυλακή και ήρθε η μέρα
για να εκτελεστεί. Μέσα στη φυλακή η σκληρή αυτή γυναίκα, άκουσε
για το Χριστό που σώζει. Η καρδιά της μαλάκωσε και πίστεψε τα λόγια
του Θεού. Διάβαζε κάθε μέρα το Eυαγγέλιο που κάποιοι χριστιανοί της
είχαν δώσει. Αρκετοί προσπάθησαν να σταματήσουν την εκτέλεση της
γυναίκας αυτής αλλά δεν τα κατάφεραν. Όταν ήρθε η μέρα της
εκτέλεσης και κάθισε στην ηλεκτρική καρέκλα, είπε στους δικούς της τα
εξής σπουδαία λόγια: “Μη λυπάστε. Για μένα εκεί που θα πάω θα
είναι καλύτερα. Σε λίγο θα συναντήσω τον Χριστό!”
Μη ψάχνεις για δικαιοσύνη εδώ στη γη. Σαν τη γυναίκα αυτή της
αληθινής μας ιστορίας έχουμε ελπίδα ζωντανή. Ο θάνατος δεν μας
τρομάζει. Μιά μέρα θα συναντήσουμε τον Σωτήρα μας. Καμιά δύναμη
δεν μπορεί να μας κλέψει αυτή τη χαρά. Τι μεγαλείο κρύβει αυτή η
ελπίδα! Όλη η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση ανήκουν στον
ευλογημένο μας Ιησού Χριστό που έκανε δώρο σε μας την αιώνια ζωή
με τον θάνατό Του στο σταυρό. Είμαστε ελεύθεροι για πάντα!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη
του Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 την ΑΕΚ στο "Γ.
Καραϊσκάκης" για την 14η αγωνιστική της
Super League Interwetten χάρη σε δύο γκολ
του Αραμπί (έφτασε τα 13) και ένα του Βαλμπουενά. Στο +11 από την Ένωση οι "ερυθρόλευκοι", στο +6 από τον δεύτερο Άρη.
Την ενδεκάτη νίκη του σε 13 παιχνίδια σημείωσε το βράδυ της Κυριακής (3/1) ο Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική της Super
League Interwetten. Οι "ερυθρόλευκοι" ξεκίνησαν νικηφόρα το 2021, επικρατώντας 3-0
της ΑΕΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" και βρέθηκαν
στο +11 από την 4η Ένωση, στο +6 από τον

δεύτερο Άρη που έχει αγώνα λιγότερο. Δύο
γκολ σημείωσε ο Ελ Αραμπί που έφτασε τα
13 (ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος
Χερόνιμο Μπαράλες έχει οκτώ) και ένα ο
Βαλμπουενά με πέναλτι.

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1: Τον
έσωσε ο αρχηγός του
Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες στο Αλκαζάρ, βρέθηκε πίσω στο σκορ από το φοβερό σόλο του Πινακά αλλά έφυγε από τη
Λάρισα με το βαθμό (1-1) χάρη στον Βιεϊρίνια στο 90+6' και την εκτέλεση πέναλτι, το
οποίο κέρδισε ο Σβιντέρσκι.
Η ΑΕΛ υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ για την 14η
αγωνιστική της Super League Interwetten
με τον Δικέφαλο να χάνει πολλές ευκαιρίες και να αδικεί τον εαυτό του. Μάλιστα οι
γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με το φοβερό
σόλο του Πινακά, αλλά ο ΠΑΟΚ έσωσε το
βαθμό στην τελευταία φάση του ματς με τον
Βιεϊρίνια να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι που
κέρδισε ο Σβιντέρσκι και να διαμορφώνει το
τελικό 1-1.

Ο ΠΑΟΚ με το βαθμό αυτό έμεινε στην τρίτη
θέση της βαθμολογίας της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η ΑΕΛ, αντίθετα, που φλέρταρε βάσει τη
εξέλιξης του ματς με τη νίκη στην 13η και
προτελευταία.
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Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός 0-1: Κέρασε το
διπλό ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δύσκολη νίκη επί του Απόλλωνα
Σμύρνης με 1-0 εκτός έδρας με
σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη που
σκόραρε ανήμερα της γιορτής
του. Το VAR έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Επιστροφή στις νίκες για τον
Παναθηναϊκό που επικράτησε
δύσκολα όπως δείχνει και το τελικό 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης
εκτός έδρας με σκόρερ τον Φώτη
Ιωαννίδη στο ντεμπούτο του στο
αρχικό σχήμα.
Μια πύρρειος νίκη για τους πράσινους που
για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν κακοί έχοντας
βέβαια και πάλι να αντιμετωπίσουν τις αρκετές απουσίες που είχαν σε ένα ακόμη
ματς αλλά και το γεγονός πως για 40 και
πλέον λεπτά έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.
Οι πράσινοι που έπαιξαν και πάλι με μια
ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές και νέα πρόσωπα τους Ιωαννίδη και Αθανασακόπουλου έφτιαξαν ελάχιστες φάσεις, απείλησαν

ελάχιστα αλλά αυτή τη φορά σε σχέση με το
ματς με τον Αστέρα βρήκαν το γκολ.
Από την άλλη οι γηπεδούχοι συνέχισαν
τις θετικές τους εμφανίσεις, απείλησαν την
εστία του Διούδη και είδαν τον Κουτσιαύτη
να δίνει δύο πέναλτι υπέρ τους με το VAR να
διορθώνει την αρχική απόφαση του διαιτητή
ενώ σκόραραν με τον Μπεντινέλι με το γκολ
να ακυρώνεται ως οφσάιντ του Βραζιλιάνου
και πάλι με τη χρήση του VAR. Το ματς σημαδεύτηκε όμως και από τον τραυματισμό
του Νίκου Ιωαννίδη στο πρώτο 45λεπτο
που πήγε απευθείας στο νοσοκομείο.

Λαμία - Άρης 2-0: Με τρομερό
Αραμπούλι η πρώτη νίκη
Η Λαμία νίκησε 2-0 τον Άρη με τα
γκολ του Αραμπούλι (το πρώτο με
πέναλτι, το δεύτερο με ανάποδο
ψαλίδι) στο λασπώδη αγωνιστικό
χώρο και πανηγύρισε την πρώτη
της νίκη στη σεζόν. Πρώτη εκτός
έδρας ήττα για τους άσφαιρους κίτρινους, που έπαιζαν από το 63' με
παίκτη λιγότερο.
Η Λαμία υποδέχτηκε στο λασπώδη αγωνιστικό χώρο (λόγω έντονης βροχόπτωσης) του Αθανάσιος
Διάκος τον Άρη στην αναμέτρηση
με την οποία έπεσε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Super League Interwetten και
πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 χάρη στα γκολ
του Μπαχάνα Αραμπούλι.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Φθιώτες την τρέχουσα σεζόν, αντίθετα η πρώτη
εκτός έδρας ήττα για τον Άρη που έμεινε
άσφαιρος για πρώτη φορά στη σεζόν.

Η Λαμία παρέμεινε στην τελευταία θέση
με πέντε πλέον βαθμούς, έχει όμως και τα
λιγότερα ματς στην κατηγορία λόγω αναμετρήσεων που αναβλήθηκε εξαιτίας του κορονοϊού και των κρουσμάτων.
Ο Άρης παρέμεινε, γνώρισε τη δεύτερη ήττα
του στη σεζόν (η πρώτη από τον Ολυμπιακό), ωστόσο η διαφορά από την πρώτη
θέση αυξήθηκε.

ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

(416) 298-0611

Θα ακούσεις ένα σύντομο, ωφέλιμο μήνυμα για τη ζωή σου.
Αν σου αρέσει, πες το και σε άλλους.
Μπορείς να τηλεφωνήσεις όποια ώρα θέλεις.
Το μήνυμα αλλάζει κάθε Παρασκευή.

Βόλος - Ατρόμητος 1-0: Άλμα
εξάδας στο αντίο του Ουάρντα
Ο Βόλος επικράτησε του
Ατρόμητου με 1-0 στο τελευταίο παιχνίδι του Ουάρντα
με την ομάδα της Μαγνησίας
και επέστρεψε στις νίκες μετά
από οκτώ αγωνιστικές και βρέθηκε στην πρώτη εξάδα του
πρωταθλήματος.
Άλμα εξάδας για το Βόλο μετά
την επικράτηση με 1-0 επί του
Ατρόμητου στο γήπεδο της
Μαγνησίας με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στις νίκες
μετά από οκτώ αγωνιστικές. Από την άλλη
ο Ατρόμητος έχασε ένα ακόμη παιχνίδι και
έμεινε χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.
Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Αμρ
Ουάρντα για την ομάδα του Βόλου καθώς

θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο Αιγύπτιος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της
ομάδας, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ήταν εξαιρετικός στο διάστημα
που αγωνίστηκε ενώ έγινε αλλαγή φανερά
συγκινημένος.

Παναθηναϊκός - Αστέρας
0-0: Λευκή ισοπαλία στο
"χωράφι" της Λεωφόρου
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον
Παναθηναϊκό και τον Αστέρα
στον κακό αγωνιστικό χώρο
της Λεωφόρου με τους Αρκάδες να είναι καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Τη μεγαλύτερη φάση
στο ματς έχασε το "τριφύλλι"
με τον Πούγγουρα.
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε
το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα στη
Λεωφόρο στην πρεμιέρα των
δύο ομάδων στο 2021. Οι ταλαιπωρημένοι
πράσινοι από τα κρούσματα κορονοϊού και
τις πολλές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών παρατάχθηκαν με μια πειραματική
σύνθεση και τον Χουάνκαρ δεξιό μπακ. Για
αυτό έδειξαν ασύνδετοι χωρίς να μπορούν
να δημιουργήσουν σε ροή αγώνα.

Από την άλλη οι Αρκάδες ήταν καλύτεροι
στη μεγαλύτερη διάρκεια, απείλησαν περισσότερο αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Καθώς οι επιθετικοί τους είχαν κακές
επιλογές τις περισσότερες φορές με τη μπάλα λίγες φορές να πηγαίνει προς την εστία
του Διούδη που όμως ήταν εκεί και έσωσε
την ομάδα του.

ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων 1-3:
Ανατροπή στη βροχή με Ιωαννίδη
Ο Απόλλων έμεινε νωρίς
πίσω στο σκορ, αλλά με
μεγάλο πρωταγωνιστή
τον Νίκο Ιωαννίδη, έκανε
την ανατροπή και επικράτησε 3-1 του ΠΑΣ στους
Ζωσιμάδες, υπό καταρρακτώδη βροχή.
Ο Απόλλων Σμύρνης
απέδρασε με το "διπλό"
απ' τους Ζωσιμάδες, επικρατώντας 3-1 του ΠΑΣ
Γιάννινα για τη 14η αγωνιστική της Super League
Interwetten.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την "Ελαφρά
Ταξιαρχία" ο Νίκος Ιωαννίδης, ο οποίος
κέρδισε το πέναλτι για το 1-1 και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του,
πετυχαίνοντας το 2-1 στο 72ο λεπτό, ενώ ο

Τσιλούλης ήταν εκείνος που έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα στο 83'.
Οι παίκτες του Γιώργου Παράσχου πήραν...
ρεβάνς για την ήττα με 2-1 απ' τον ΠΑΣ στο
πρώτο γύρο, ενώ προσπέρασε τον αντίπαλό της στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στην
8η θέση.
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Adriana Lecouvreur
Review of Streaming of 2019 Met Production
You can tell that
the
devasting
effects
of
COVID-19
are
not
decreasing
James
by the simple fact
Karas
that you cannot sit
even in a donut
shop for a coffee. That is a trifle,
of course, compared to the
number of deaths and illnesses,
and the line ups for food banks.
Much of civilization is on lockdown and
the production of theatre and opera is yet
another indicator. New York’s Metropolitan
Opera is in its 43rd week of streaming
productions old and new every night on
television as a diversion. Do the arithmetic.
One of this week’s offerings was Francesco
Cilea’s Adriana Lecouvreur. The opera
has many outstanding musical virtues,
but it has been largely ignored since its
1902 premiere. Its fortunes seem to have
changed significantly when David McVicar
directed an outstanding production in 2010.
It was a co-production by five major opera
companies in London, Barcelona, Vienna,
San Francisco and Paris. The production
made its way around all of those cities and it
reached New York in 2019.
The pick of sopranos sang the role of Adriana
with top billing going to Anna Netrebko and
Angela Gheorghiu. A diva plays a diva and
Cilea has written some stunning music
and dramatic scenes for her. I will have
something to say about the convoluted plot,
but Anna Netrebko who sang the role at the
Met showed one more time why she is one
of the current supreme sopranos in North
America. Gheorghiu has the same status in
Europe and one should say no more about
the subject lest s/he wants to risk life and
limb.
Adriana is a star of the Comédie Française
in the 18th century Paris. There is a bust
of Moliere centre-stage and she recites
lines by Racine to emphasize the milieu
and her status. There are huge vocal and
acting requirements, and Netrebko takes
us through the tortuous plot with its searing
emotional demands with aplomb.
Adriana is in love with Maurizio that is sung by
tenor Piotr Beczala. He presents the classic
image of the operatic tenor. Beczala faces
vocal lines that go into the stratosphere,
expressions of passion that know no bounds
and displays of classic heroic postures that
Hollywood swashbucklers would envy.
Beczala is in his element and delivers a
superb performance.
Mezzo soprano Anita Rachvelishvili gets
the juicy role of the baddy Princess of
Bouillon. The princess is a fierce-looking,
murderous you might say, vindictive and
powerful woman. She is in love with the
heroic Maurizio and unfaithful to her
husband the Prince of Bouillon (Maurizio
Muraro). Maurizio (the hero of the opera,
not the singer) was in love with her, but now
needs her political help and not her love
because he has Adriana. Not surprisingly,
the Princess hates Adriana. Rachvelishvili’s
performance is full of vocal venom and
splendor and gives a shatteringly effective

and bravura performance.
The most sympathetic character is
Michonnet, the stage manager of the theatre
who is in love with Adriana. She is young,
he is not. She is gorgeous and in love with
Maurizio and he falls short in all categories.
Baritone Ambrogio Maestri is thoroughly
likable as Michonnet and sings marvelously.
He is a victim of unrequited love but does
not lose his decency and humanity.
The set by Charles Edwards consists mainly
of a theatre within a theatre. In the opening
of scene, we have backstage pandemonium
as the actors rush around getting ready to
go on stage. The Prince of Bouillon and his
sidekick the Abbé (Carlo Bosi) arrive and try
to paw pretty, young actresses. Later we see
a ballet on the stage, The Judgment of Paris,
choreographed by Andrew George and
Adriana performs in front of an “audience.”
the costumes by Brigitte Reiffenstuel are
gorgeous. The only exception is Netrebko’s
wig which seems to have been designed
by a committee trying to make it ugly. They
succeeded.
The libretto of Adriana Lecouvreur is by
Arturo Colautti based on a play by Eugene
Scribe and Ernest Legouvé. Colautti needed
an editor with a sharp pencil. Tosca in 1900
showed that there was room for an opera
about diva playing a diva. Colautti includes
plot twists and extraneous details that make
the libretto the problem. Even after repeated
viewing of the opera, I have difficulty
remembering all the plot for longer than the
effects of a large coffee.
Take our hero Maurizio. Adriana thinks he
is a lowly officer in the army of the Count of
Saxony, and she wants the latter to promote
her lover. Well, the lowly officer is in fact the
Count and he needs the Princess’s support
for his political ambitions and the Prince’s
mistress Mlle Duclos is the go-between.
The Princess was his mistress, of course,
and when he goes to an assignation with her
Adriana suspects the worst and is devasted.
Oh, yes. Maurizio is the son of the King of
Poland and he aspires to the throne, and he
is also a war hero and he wants us to know
it even if we don’t.
And this is just the beginning. Unfortunately,
it can make watching the opera trying. Listen
to the music and the singing and follow the
the plot as best you can.
The Met Opera Orchestra was conducted by
Gianandrea Noseda. McVicar has crafted a
superb production and the fine cast delivers
a fine night at the opera.
The 2019 production of Adriana Lecouvreur
by Francesco Cilea was streamed by the
Metropolitan Opera on January 4, 2021.
For more information visit:
www.metoper.org

Ψηφιακό ταξίδι στην Ακρόπολη

Για 1η φορά ολόκληρο το ελληνικό μουσείο στην οθόνη μας
Το μουσείο δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για τους μικρούς του φίλους. Το www.
acropolismuseumkids.gr απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον κόσμο του μέσα
από ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα
βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές
δραστηριότητες.
To Moυσείο Ακρόπολης σας προκαλεί σε
ένα ψηφιακό ταξίδι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ολα τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης βρίσκονται πλέον στην
οθόνη του υπολογιστή μας μέσω του προγράμματος «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» που μας προσκαλεί σε
μοναδικές εμπειρίες.
Ο
νέος
ιστοχώρος
www.
theacropolismuseum.gr δεν προσφέρει
μόνο πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχαγωγία, αλλά παρουσιάζει -κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας- το σύνολο των εκθεμάτων του μουσείου. Συνολικά
παρουσιάζονται 2.156 έργα, στα οποία σταδιακά θα προστεθούν και εκείνα που σήμερα φυλάσσονται στις αρχαιολογικές αποθήκες. Οταν αυτό συμβεί θα πρόκειται για μια
ακόμη καινοτομία καθώς τα περισσότερα
από τα έργα που σήμερα βρίσκονται στις
αποθήκες των μουσείων είναι αθέατα για
το κοινό. Ολα τα έργα, στον νέο ιστοχώρο
του μουσείου, συνοδεύονται από εκτενείς
περιγραφές, διαδραστικό γλωσσάρι, βιβλιογραφία, φωτογραφίες, σχέδια και σε πολλές
περιπτώσεις βίντεο. Μια πολύτιμη προσφορά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τα μουσεία
είναι κλειστά, όπως συμβαίνει σήμερα λόγω
της πανδημίας.
Ο ιστοχώρος είναι συνδεδεμένος με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ προσφέρει πληροφορίες για την οργάνωση της επίσκεψης
σε τέσσερις επιπλέον γλώσσες. Διαθέτει
πολλαπλά εργαλεία αναζήτησης, εξασφαλίζει την πρόσβαση στους επισκέπτες με
αχρωματοψία και είναι φιλικός σε άτομα με
μειωμένη όραση.
Μάλιστα, το μουσείο δημιούργησε ειδική
ιστοσελίδα για τους μικρούς του φίλους.
Το www.acropolismuseumkids.gr απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα
προσκαλεί να γνωρίσουν τον κόσμο του

μέσα από ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές
δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του
μουσείου δημιουργήθηκαν 23 ψηφιακές
εφαρμογές και βίντεο, τα οποία λειτουργούν
συμπληρωματικά στα εκθέματα και προσφέρουν προηγμένη εμπειρία, στηριγμένη
σε βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους.
Παράλληλα με το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν δύο νέοι χώροι στον δεύτερο όροφο
του μουσείου. Οι οθόνες αφής του Κέντρου
Πολυμέσων παρουσιάζουν τις συναρπαστικές ιστορίες αλλά και τις περιπέτειες που
κρύβονται πίσω από τα εκθέματα του μουσείου. Ο δεύτερος χώρος είναι η Παιδική
Γωνιά, όπου τα παιδιά μπορούν, μεταξύ άλλων, να διασκεδάσουν με ψηφιακά παιχνίδια αλλά και βίντεο που ζωντανεύουν τους
μύθους της Ακρόπολης.
Αρχειακό υλικό
Οι εργασίες καταχώρισης, ψηφιοποίησης,
φωτογράφησης και τρισδιάστατης σάρωσης που πραγματοποιήθηκαν διασφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση πολύτιμου
αρχειακού υλικού. Συγκεκριμένα «στο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών του μουσείου (MuseumPlus) καταχωρίσθηκαν 27.755
ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με 10.557
αντικείμενα, ψηφιοποιήθηκαν 496 χειρόγραφα ημερολόγια ανασκαφής, 110.000
φωτογραφίες, 18.410 δελτία καταγραφής
κινητών ευρημάτων και 7.500 δελτία συντήρησης. Επίσης φωτογραφήθηκαν 500 εκθέματα από όλες τις όψεις ενώ 60 από αυτά
σαρώθηκαν με τη μέθοδο της ψηφιακής
φωτογραμμετρίας».
Το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» εντάχθηκε στο ΠΕΠ
«Αττική 2014-2020» με προϋπολογισμό
1.330.240,63€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η
Εκκλησία είναι έτοιμη για όλα
Το δικό του μήνυμα για την ημέρα των Θεοφανείων σε μία δύσκολη εποχή λόγω των
έκτακτων μέτρων του lockdown, έστειλε ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. «Του χρόνου
με υγεία ενωμένοι όλοι μαζί να γιορτάσουμε
κάτω από άλλες συνθήκες και να νιώσουμε
ελεύθεροι το μεγαλείο της πίστης μας, της
ορθοδοξίας, της παράδοσης» είπε χαρακτηριστικά εξερχόμενος από τη Μητρόπολη
Αθηνών.
Απαντώντας σε δημοσιογράφους, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι μίλησε με τον Πρωθυπουργό και αναφέρθηκαν
σε «όσα πέρασαν και όσα περιμένουμε».
Επεσήμανε, πως «σήμερα έχουμε μια μεγάλη μέρα. Πρέπει να προβληματιστούμε
με την γνώση της ιστορίας. Και η ιστορία
μας λέει ότι κάνει κύκλους η ζωή. Μέσα
σε αυτούς τους κύκλους ζούμε και εμείς.
»Όποιος ξέρει ιστορία πάντα περιμένει

περίεργα πράγματα. Η Εκκλησία είναι για
όλα έτοιμη», ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία
του για το μέλλον. Απαντώντας δε σε ερώτηση, για το αν τηρούνται τα μέτρα ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Κοιτάξτε γύρω σας τι
μέτρα έχει λάβει η Εκκλησία και μετά πηγαίντε στις παραλίες και στις πλατείες».
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΑΥΤΟΣ ΕΔΩΚΕ... ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΕΙΣ ΕΡΓΟΝ
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Εφεσ. 4:7-13)

ΕΡΓΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ του ποιμένος της Εκκλησίας δεν
είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι ανάπαυση
και ξεκούραση. Αντίθετα απαιτεί κόπους
και μόχθους, ιδρώτες και πολύ ενδιαφέρον.
Όσοι προβλέπουν στο έργο αυτό σαν ανάπαυση κάνουν μεγάλο λάθος και θα πρέπει
να μη τολμήσουν ποτέ να εισέλθουν στην
τάξη «των ποιμένων», των γνησίων εργατών εις τον «αμπελώνα του Κυρίου», δηλαδή στην Ορθόδοξον ημών Εκλλησία. Την
αλήθεια αυτή υπενθυμίζει και τονίζει ο Απ.
Παύλος γράφων, ότι «ο κύριος σκοπός του
έργου των ποιμένων της Εκκλησίας είναι
να οικοδομούνται και να προοδεύουν στην
κατά Χριστόν ζωήν οι πιστοί, να εκτελείται
άρτια και αρμονικά το έργον της διακονίας,
ώστε να οικοδομείται συνεχώς η Εκκλησία,
η οποία είναι σώμα Χριστού».
Μέγα και υψηλό το έργο των ποιμένων της
Εκκλησίας. σπουδαιοτάτη η αποστολή
των. Εκ τούτου εξηγείται ο δισταγμός και η

αποφυγή, καθ’ όσον εξηρτάτο από αυτούς,
των αγίων της Εκκλησίας να αναλάβουν το
τιμιότατο αυτό έργο. Εδυσκολεύοντο πολύ
και μόνον ύστερα από ομόθυμον και ομόφωνον πίεση των Χριστιανών εδέχοντο το
αξίωμα της ιερωσύνης και μάλιστα της αρχιερωσύνης. Το έβλεπαν σαν εντολή Θεού
και ενεθυμούντο το θεόπνευστο λόγιο του
Απ. Παύλου, ότι «ουχ εαυτώ τις λαμβάνει
την τιμήν, αλλ’ ο καλούμενος υπό του Θεού
καθ’ άπερ και Ααρών» (Εβρ. 5:4).
Πράγματι το έργο του ποιμένος της Εκκλησίας απαιτεί για την επιτυχή διεξαγωγή του
πολλά προσόντα. Πρώτο προσόν είναι η
βαθειά γνώση του θείου θελήματος. Πώς
είναι δυνατόν να διδάξει κάποιος τους άλλους, χωρίς να έχει επίγνωση των αληθειών
του Ευαγγελίου; Θα ομοιάζει προς τυφλόν
που έχει αναλάβει την καθοδήγηση άλλων
τυφλών. Ο οδηγός και οι άλλοι τυφλοί υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος ή μάλλον βέβαιος ο

Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός
των Θεοφανείων στο Φανάρι

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σήμερα, Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021.
Ο Παναγιώτατος, μετά τον Όρθρο,
κατά τον οποίο χοροστάτησε, τέλεσε
τον Μεγάλο Αγιασμό, και στη συνέχεια προέστη της Θείας Λειτουργίας,
συλλειτουργούντων των Σεβ. Αρχιερέων Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,
Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου, Επιτρόπου
του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, και Κυδωνιών
κ. Αθηναγόρα.
Εκκλησιάστηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος
Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, ο Πρέσβης της
Ουκρανίας στην Άγκυρα, Εξοχ. κ. Andrii
Sybiha και ο Γενικός Πρόξενος της ίδιας χώρας στην Πόλη, Εντιμ. κ. Oleksandr Gaman,
με τους οικείους τους, η Πρόξενος της Ελλάδος κ.Δανάη Βασιλάκη, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε. και πλήθος πιστών από την
Πόλη, τηρουμένων των μέτρων προστασίας
από την πανδημία.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο
Οικουμενικός Πατριάρχης, οι Αρχιερείς,
οι επίσημοι και ο πιστός λαός εν πομπή

μετέβησαν στην προκυμαία του Φαναρίου
όπου ο Παναγιώτατος προεξήρχε της τελετής του Αγιασμού των υδάτων και της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο
Κόλπο.
Στα κρύα νερά του Κερατίου, βούτηξαν
δύο νέοι από την Πόλη, και τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο κ. Βασίλειος Κιουρκτσού, εργαζόμενος στο Πατριαρχείο, στον οποίο ο
Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε ως
ευλογία χρυσό επιστήθιο σταυρό, ενώ ευλόγησε και τον δεύτερο κολυμβητή, ευχαριστώντας αμφοτέρους που, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία και τους
περιορισμούς που έχει φέρει στη ζωή μας,
τήρησαν το έθιμο.

κίνδυνος να καταπέσουν «εις βόθυνον», δηλαδή σε βαθύ λάκκο (Ματθ. 15:14).
Γι αυτό και πρώτιστο έργο του διδασκάλου
και ποιμένος της Εκκλησίας είναι ο συνεχής
καταρτισμός του στο θείο θέλημα. Πρέπει
συνεχώς να μελετά την Αγία Γραφή, Πατέρες της Εκκλησίας και γενικώτερα κάθε οικοδομητικό βιβλίο, που να εκφράζει τη γνήσια αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Πρέπει να είναι ο ισόβιος μαθητής, για να
κάνει τους άλλους άξιους μαθητές του Χριστού, για να τους οδηγήσει στην επίγνωση
και εφαρμογή των θείων εντολών.
Μόλις είναι ανάγκη να πούμε, ότι ο άξιος
ποιμήν της εκκλησίας αγωνίζεται να είναι
αυτός πρώτος τηρητής των όσων διδάσκει
τους άλλους, να είναι υπόδειγμα με τον
συνεπή στις αρχές του βίου του, ώστε το
στόμα να λαλεί όχι μόνον από τον θησαυρό
της διανοίας, αλλά και «εκ του θησαυρού
της καρδίας». Να προβάλλει δηλαδή, χωρίς
να το επιδιώκει, τον εαυτόν του παράδειγμα. Ποτέ να μη θυμώνει και να μη νευριάζει
και ποτέ δεν θα λέγει» μιμηθείτε με» αλλά
οι άλλοι θα εμπνέονται και θα παραδειγματίζονται από την συμπεριφορά και την όλη
αγιότητα του βίου του.
Ειδικώτερα, ο ποιμήν της Εκκλησίας πρέπει να κοσμείται, εκτός των άλλων αρετών,
και με την υπομονή. Το έργο του δεν είναι
καθόλου εύκολο. Δεν αποκλείεται να ακούσει και ειρωνείες για τη διδασκαλία και τις
αρχές που εκπροσωπεί. Όχι σπάνια ημπορεί ν’ ακούσει βρισιές και να υποστεί εξευτελισμούς από μέρους των άλλων. Ενώ αυτός
θα προσπαθεί να τους μεταδώσει «φως
Χριστού», οι άλλοι δεν αποκλείεται και να
τον καταδιώξουν ακόμη.
Πώς θα φερθεί στις περιστάσεις αυτές; Εδώ
είναι, που χρειάζεται η αρετή της υπομονής.
Θα υπομένει τα πάντα για το όνομα του

Χριστού και αυτή η υπομονή του μπορεί
να μιλήσει και να συγκινήσει τις καρδιές και
αυτών ακόμη των απίστων. Μπορεί να τους
κάνει να αισθανθούν, ότι είχαν και έχουν
άδικο να φέρονται έτσι στον ειρηνικό, στον
πράο και υπομονητικό αυτό διδάσκαλο της
αλήθειας. Έπειτα η υπομονή θα δίνει και
σ’ αυτόν τον ίδιο όχι μόνο ειρήνη συνειδήσεως, αλλά και θάρρος να εξακολουθήσει
προσφέρων πάντοτε την ευαγγελική αλήθεια. Έτσι η υπομονή του θα συμβαδίζει με
την επιμονή, χωρίς ποτέ να ξεπερνάει τα
όρια της συνέσεως και διακρίσεως.
Μόλις δε είναι ανάγκη να πούμε, ότι ένα
από τα σπουδαία προσόντα του ποιμένος
της εκκλησίας είναι η προσευχή του για
τους άλλους. Θα παρακαλεί τον Θεόν να
διανοίξει τις καρδιές των άλλων και να τους
προδιαθέσει ευμενώς για να ακούσουν και
δεχθούν το φως του Χριστού. Υπάρχουν
πολλοί ιερείς, που έχουν ονομαστικό κατάλογο για κείνους προς τους οποίους απευθύνονται. Ειδικώτερα μάλιστα για όσους
παρουσιάζουν αντίδραση στην ακρόαση
των θείων λόγων και πιο πολύ για κείνους
που τους ειρωνεύονται και τους υβρίζουν.
Έτσι στον κατάλογό τους αυτόν υπάρχουν γραμμένοι άνδρες και γυναίκες, νέοι
και νέες, επαγγελματίες και επιστήμονες,
οικογενειάρχες και μη, για τους οποίους
προσεύχονται κάθε μέρα να τους φωτίσει ο
Κύριος ώστε να δεχθούν τη λύτρωση, που
τους προσφέρει.
Ο ποιμήν της Εκκλησίας έχει και πρέπει
να έχει πάντοτε υπ’ όψιν του το παράδειγμα του Κυρίου, ό οποίος «ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την
ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών» (Ματθ.
20:28). Έχει υπ’ όψιν του τους Αποστόλους,
οι οποίοι εκοπίασαν και εμόχθησαν και υπέμειναν τα πάνδεινα μέχρι και του μαρτυρίου
για το έργο της ανεκτίμητης διακονίας των.
Ο Απ. Παύλος πολλές φορές κάνει λόγο για
τη διακονία του έργου, με την οποίαν τον
είχε τιμήσει ο Χριστός (Β΄Κορ. γ΄ 6, στ΄ 4, ια΄
23 Εφεσ. γ΄ 7 κ.α.). Οι άγιοι και οι πατέρες
της Εκκλησίας είχαν βαθειά συναίσθηση για
την ιερή αυτή διακονία τους. Πώς λοιπόν και
ο σημερινός ποιμένας και εργάτης της Εκκλησίας να μην το θεωρεί ειδική ευλογία του
Θεού το γεγονός, ότι έχει κληθεί «εις έργον
διακονίας», για τη δόξα του Χριστού και την
οικοδομή των αδελφών του;
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Ανασχηματισμός: Οι αποχωρήσεις και τα νέα πρόσωπα
Σε στοχευμένες αλλαγές
προχώρησε όσον αφορά
στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, από υπουργικά πόστα αποχωρούν
οι Τάκης Θεοδωρικάκος
(Εσωτερικών) και Γιάννης
Βρούτσης (Εργασίας). Την
ίδια στιγμή, μετακινούνται
οι Μάκης Βορίδης (από
Αγροτικής Ανάπτυξης σε
Εσωτερικών) και Κωστής
Χατζηδάκης (από Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Εργασίας), ενώ αναβαθμίζεται ο Κώστας Σκρέκας (από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
Κυβερνητικός εκπρόσωπος – ο οποίος
προχώρησε και στην ανακοίνωση του νέου
κυβερνητικού σχήματος – και υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ αναλαμβάνει ο
Χρήστος Ταραντίλης.
Επίσης, μετακινείται η Σοφία Ζαχαράκη
(από υφυπουργός Παιδείας σε υφυπουργός
Τουρισμού) και ο έως σήμερα υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας αναβαθμίζεται στη θέση του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών. Ο έως σήμερα υφυπουργός
Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος αναλαμβάνει με τη σειρά του υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναβαθμίζεται,
επίσης, από υφυπουργό σε αναπληρωτή
υπουργό Υγείας ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση είναι ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος
Λιβανός και οι υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και ‘Αγγελος Συρίγος, Εργασίας,
Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλοντος, Γιώργος
Αμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας,
Εσωτερικών (με αρμοδιότητα ΜακεδονίαςΘράκης), Σταύρος Καλαφάτης, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος, Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου, Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.
Από τις θέσεις υφυπουργών αποχωρούν οι
Βασίλης Διγαλάκης (Παιδείας), Δημήτρης
Οικονόμου (Περιβάλλοντος), Μάνος Κόνσολας (Τουρισμού), Γρηγόρης Ζαριφόπουλος (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Θεόδωρος
Καράογλου (Εσωτερικών, με αρμοδιότητα
Μακεδονίας-Θράκης). Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Υφυπουργός αρμόδιος για
τον απόδημο ελληνισμό:
Κωνσταντίνος Βλάσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου,
λόγω των περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ομάδες, αύριο Τρίτη 5
Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στις 11.00,
11.45 και 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η σύνθεση της κυβέρνησης (υπουργοί και
υφυπουργοί)
Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Παναγιώτης Πικραμμένος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για
τη δημοσιονομική πολιτική: Θεόδωρος
Σκυλακάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για τη φορολογική
πολιτική και τη δημόσια περιουσία: Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: Γεώργιος Ζαββός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για
θέματα ιδιωτικών επενδύσεων: Νίκος
Παπαθανάσης
Υφυπουργός αρμόδιος για τις δημόσιες
επενδύσεις και το εταιρικό σύμφωνο για το
πλαίσιο ανάπτυξης: Ιωάννης Τσακίρης
Υφυπουργός αρμόδιος για την έρευνα και
τεχνολογία: Χρίστος Δήμας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπουργός: Νίκος Δένδιας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Υφυπουργός αρμόδιος για την οικονομική
διπλωματία και την εξωστρέφεια: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης

Υπουργός:
Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης
Υφυπουργός αρμόδιος για
την αντεγκληματική πολιτική: Ελευθέριος Οικονόμου
Υφυπουργός αρμόδιος για
την πολιτική προστασία και
τη διαχείριση κρίσεων: Νίκος Χαρδαλιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπουργός: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Υφυπουργός: Αλκιβιάδης Στεφανής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Υπουργός: Νίκη Κεραμέως
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και ειδικής αγωγής: Ζέτα Μακρή
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης: Άγγελος Συρίγος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης: Παναγιώτης Τσακλόγλου
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης: Δόμνα
Μιχαηλίδου
Υφυπουργός αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια: Μαρία
Συρεγγέλα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις
υπηρεσίες υγείας: Βασίλης Κοντοζαμάνης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα ψυχικής
υγείας: Ζωή Ράπτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπουργός: Κώστας Σκρέκας
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος: Γιώργος Αμυράς
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος: Νίκος
Ταγαράς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Υπουργός: Λίνα Μενδώνη
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού: Νικόλας Γιατρομανωλάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού: Λευτέρης Αυγενάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Υπουργός: Κώστας Τσιάρας
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα διεθνούς
συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Γιώργος Κώτσηρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπουργός: Μάκης Βορίδης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης: Στέλιος Πέτσας
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης: Σταύρος Καλαφάτης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών: Γιώργος Γεωργαντάς
Υφυπουργός αρμόδιος για ειδικά ψηφιακά
έργα και το κτηματολόγιο: Γιώργος Στύλιος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπουργός: Κωνσταντίνος Καραμανλής
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα μεταφορών: Γιάννης Κεφαλογιάννης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπουργός: Γιάννης Πλακιωτάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κλάδου
πλοίων: Κώστας Κατσαφάδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπουργός: Σπήλιος Λιβανός
Υφυπουργός αρμόδιος για την κοινή αγροτική πολιτική: Γιάννης Οικονόμου
Υφυπουργός αρμόδια για την αλιευτική πολιτική: Φωτεινή Αραμπατζή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπουργός: Χάρης Θεοχάρης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και ειδικών μορφών τουρισμού: Σοφία Ζαχαράκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ
Υπουργός: Παναγιώτης Μηταράκης
Υφυπουργός αρμόδια για την ένταξη: Σοφία
Βούλτεψη

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Γιώργος Γεραπετρίτης
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θοδωρής Λιβάνιος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άκης Σκέρτσος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Χρήστος Ταραντίλης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αριστοτελία Πελώνη
Προτείνονται για:
-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ.
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ–
ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
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Ο Μητσάρας ετοιμάζεται να πάει για ψάρεμα και η γυναίκα του αρχίζει να του κάνει παράπονα ότι λείπει συνέχεια. Έτσι
αποφασίζει να την πάρει μαζί του για να

ηρεμήσει το κεφάλι του από την μουρμούρα. Εκείνη όμως συνεχίζει την μουρμούρα σε όλη την διαδρομή και τον έχει
ζαλίσει. Φτάνουν στην παραλία κι εκείνη
δεν σταματάει να μιλάει. Μετά από λίγο
πιάνει ο Μητσάρας ένα ψάρι κι όπως το
βλέπει η γυναίκα του έτσι αγκιστρωμένο λέει: «Αχ, το καημένο το ψαράκι!» Και
της απαντάει ο Μητσάρας: «Βλέπεις τι
παθαίνει όποιος ανοίγει το στόμα του!»
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8 Παρασκευή

Αγ. Δομνίκης/
Γεωργίου
Χοζεβίτου/
Αϊδάν εκ Ferns

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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9 Σάββατο

10 Κυριακή

Αγ. Πολυεύκτου
/ Φιλίππου
Μητροπολίτου
Μόσχας

Αγ. Γρηγορίου
Νύσσης /
Δομετιανού
Μελιτίνης

11 Δευτέρα

Αγ. Θεοδοσίου
Κοινοβιάρχου /
Μηχαήλ εκ Κλοπς

12 Τρίτη

13 Τετάρτη

14 Πέμπτη

Αγ.Τατιανής /
Ευθασίας/ Μερτίου

Αγ. Ερμύλου /
Στρατονίκου /
Μαξίμου / Ελιάν
εκ Cornwall

Αγ. Αγνής / Νίνας
εκ Γεωργίας /
Σάββα Σερβίας

Ξορκίζοντας τον κορωνοϊό στον Ισημερινό
Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, το καντόνι Píllaro που βρίσκεται στην καρδιά των
Άνδεων στον Ισημερινό αναβιώνει τη μαγική προγονική «παράδοση του διαβόλου», η
οποία συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό τουριστών για να απολαύσουν τον χορό και τις
πολύχρωμες μάσκες που χαρακτηρίζουν αυτό το πολιτιστικό γεγονός. Φέτος οι «διάβολοι του Pillaro» βγήκαν στους δρόμους για να ξορκίσουν τον κορωνοϊό.
Το La Diablada de Píllaro είναι μια δημοφιλής γιορτή που έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την ιστορία, στην εποχή της αποικιοκρατίας οι αυτόχθονες

μεταμφιέστηκαν σε διαβόλους για να αποκηρύξουν την ισπανική κυριαρχία που τους
καταδυνάστευε.
Οι διάβολοι του Píllaro είναι οι δημοφιλείς χαρακτήρες. Φορούν ειδικά ρούχα και χειροποίητες μάσκες, ενώ βάζουν κέρατα και δόντια από διάφορα ζώα, όπως κατσίκες,
ελάφια, αρνιά, ταύροι. Στα χρώματα υπερέχει το μαύρο και το κόκκινο.
Οι εορτασμοί αυτοί πραγματοποιούνται μέσα από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης
με μια παρέλαση γεμάτη χορό και συγκροτήματα του χωριού.
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Συγκλονιστικά σκίτσα από όλο τον κόσμο
για τις βιαιότητες στο Καπιτώλιο
Παγωμένη παρακολουθούσε η υφήλιος την εισβολή των
οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βίαια επεισόδιο στην αμερικανική πρωτεύουσα, διακόπτοντας βίαια τη συνεδρίαση
στο Κογκρέσο όπου θα επικυρωνόταν η νίκη του Τζο
Μπάιντεν.
Η χτεσινή μαύρη μέρα για τις ΗΠΑ βάφτηκε με αίμα, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Χρειάστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ώρες προκειμένου
να καταφέρουν οι αρχές να εκκενώσουν το κτίριο από
τους εισβολείς και να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα
στην αμερικανική πρωτεύουσα παρά την απροθυμία του
απερχόμενου προέδρου να στείλει ηχηρό μήνυμα στους
διαδηλωτές προκειμένου να λάβουν τέλος τα έκτροπα.
Τα γεγονότα πρωταγωνίστησαν σήμερα στον διεθνή
τύπο, με ορισμένα μάλιστα να κάνουν λόγο για απόπειρα

πραξικοπήματος.
Στην αντεπίθεση οι σκιτσογράφοι
Καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο σχολίασαν την ήμεραντροπής για τις ΗΠΑ με την πένα τους.
Άλλοι απεικονίζοντας τους οπαδούς του Τραμπ ως…
King Kong και άλλοι απεικονίζοντας τον Τραμπ ως…
Χίτλερ.
Ανατριχιαστικό είναι δε και ένα συγκεκριμένο σκίτσο,
όπου ο έλληνας καλλιτέχνης, Δημήτρης Γεοργοπάλης,
συγκρίνει την στάση του Τραμπ απέναντι τα χτεσινά βίαια γεγονότα με εκείνη κατά τη δολοφονία του Τζορτζ
Φλόιντ και τις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives
Matter, δείχνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να γονατίζει
στον λαιμό της Δημοκρατίας σφυρίζοντας αδιάφορα και
εκείνη να φωνάζει «I can’t breathe».
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WWW.SELECTBAKERY.CA

Call Us:
416-421-2400

WE ‘RE OPEN:
MONDAY – SUNDAY
9 AM – 6 PM
ORDER ONLINE AND GET
FREE DELIVERY
WITH MIN. $49 ORDER

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5
SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight

Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286

