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ος πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος
Σε μια τελετή διαφορετική από ό,τι είχαμε
συνηθίσει στο παρελθόν, λόγω της πανδημίας
αλλά και του φόβου των επεισοδίων, ο Τζο
Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ,
ενώ η Κάμαλα Χάρις έγινε η πρώτη γυναίκα
στα χρονικά των Ηνωμένων Πολιτειών που
αναλαμβάνει το αξίωμα της αντιπροέδρου.
Μπροστά από το Καπιτώλιο, όπου πριν από 2
εβδομάδες είχαν εισβάλει οι οπαδοί του Τραμπ,
Μπάιντεν και Χάρις ορκίστηκαν στα νέα τους
καθήκοντα σε μια λιτή και σχετικά σύντομη
τελετή. Ο χώρος μπροστά από το Καπιτώλιο
έμεινε άδειος. Εκεί τοποθετήθηκαν 200.000
αμερικανικές σημαίες, φόρος τιμής στους νεκρούς
της πανδημίας.
Ο Τζο Μπάιντεν, κατά την ομιλία του, έστειλε
μήνυμα ενότητας: «Σήμερα δεν γιορτάζουμε
τον θρίαμβο ενός υποψηφίου, αλλά ενός
αγώνα, αυτού της δημοκρατίας. Η βούληση των
πολιτών ακούστηκε. Μάθαμε εκ νέου το πόσο
πολύτιμη είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι
εύθραυστη. Και αυτή τη
στιγμή,
η δημοκρατία
σελίδα 6
επικράτησε»

Υποστήριξη για μικρές
επιχειρήσεις στο Οντάριο
Άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα επιχορήγηση υποστήριξης για
μικρές επιχειρήσεις του Οντάριο προκειμένου να βοηθήσει αυτές
που χρειάστηκαν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του
Απαγορευτικού σε ολόκληρη την επαρχία και των αυστηρότερων
περιορισμών.
Η επιχορήγηση παρέχει τουλάχιστον $10.000
σελίδα 3
έως το πολύ $20.000 σε επιλεγμένες μικρές
επιχειρήσεις.

Άνοιξαν οι εγγραφές για
τους Έλληνες ψηφοφόρους
του εξωτερικού
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε πλατφόρμα
με την οποία θα βοηθά το ΥΠΕΣ και παράλληλα θα διευκολύνει τους
Έλληνες του εξωτερικού στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τους.
Σύμφωνα με το Ν. 4648/2019 εκλογείς οι οποίοι την ημέρα των
βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται
εκτός της
Επικράτειας, έχουν
το δικαίωμα να
ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα,
αρκεί να είναι
εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο
δήμου της Ελληνικής
Δημοκρατίας και να
έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν.

σελίδα 6

Καταργείται η απλή
αναλογική στην
αυτοδιοίκηση – Οι αλλαγές
στο νέο εκλογικό σύστημα

Ν. Δένδιας: Η
Ελλάδα διατηρεί το
δικαίωμα επέκτασης
χωρικών υδάτων

σελίδα 8

σελίδα 9

Ford expresses
anger, frustration
at Pfizer
vaccine delay
Page 10

Bank of Canada to
update economic
outlook with first rate
announcement of 2021
Page 11
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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 2 2 nd t i l J a n u a r y 2 8 th

.99

4/

lb/2.18 kg

Ontario Raised Pork

Fresh Pork Tenderloins

3

Canadian “AA” Grade or Higher

Eye of Round Roast

Black Diamond

Natural Cheese
Slices

lb/4.39 kg

Deli Sliced

Canadian “AA” Grade or Higher

San Daniele Mortadella

Stewing Beef

6.76 lb

5

1

99

49

lb/13.21 kg

Black Diamond

Cheese Shreds
320 g

1

99

lb/3.28 kg

lb/13.21 kg

lb/8.80 kg

650-750 g

1

5

2021

Broccoli Crowns

49

99

99

Yogurt

3

$

,

Product of Mexico

Red Roma Tomatoes

Large Avocados

California Sweet
Navel Oranges

Astro

Product of Mexico

Product of Mexico

Product of USA

/100 g

Maple Leaf Prime

Country Harvest

800 g

600 g

Chicken Wings

Sliced Bread

220-240 g

2

3

49

Kellogg’s

Rice Krispies
Cereal

4

99

/each

9

99

/each

2

99

/each

49

/each

Kellogg’s

Lactantia

Simply

Country Harvest

295 g

454 g

1.54 lt

6’s

Nutri Grain Bars

Churned Butter

Orange Juice

/each

Bagels

440 g

3

99
/each

1

99
/each

4

99
/each

3

49
/each

2

99
/each

3
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Υποστήριξη για μικρές
επιχειρήσεις στο Οντάριο

Applications Now Open for Ontario's
Small Business Support Grant

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα
επιχορήγηση
υποστήριξης
για
μικρές
επιχειρήσεις του Οντάριο προκειμένου να
βοηθήσει αυτές που χρειάστηκαν
να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του Απαγορευτικού
σε ολόκληρη την επαρχία και των
αυστηρότερων περιορισμών. Η
επιχορήγηση παρέχει τουλάχιστον $10.000
έως το πολύ $20.000 σε επιλεγμένες μικρές
επιχειρήσεις.
Αυτό περιλαμβάνει:
-Επιχορήγηση υποστήριξης για μικρές επιχειρήσεις του Οντάριο, μια νέα εφάπαξ επιχορήγηση έως και $20.000 !
-600 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους ιδιοκτησίας και εκπτώσεις ενέργειας
-Επιχορήγηση 1000 $ PPE
Οι αιτήσεις γίνονται τώρα δεκτές για την
επιχορήγηση υποστήριξης για μικρές επιχειρήσεις στο Οντάριο
Επισκεφθείτε την ειδική πύλη που δημιουργήθηκε @ https://agincourtsupports.ca/.
"Καθώς οι επιχειρηματίες του Οντάριο συμμετέχουν στα περιοριστικά μέτρα για να περιορίσουμε το COVID-19, αντιμετωπίζουν
πρωτοφανείς προκλήσεις ως αποτέλεσμα
αυτής της παγκόσμιας πανδημίας", δήλωσε
ο Peter Bethlenfalvy, Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Υπουργείου Οικονομικών. "Ενθαρρύνω κάθε επιλέξιμο ιδιοκτήτη μικρών επιχειρήσεων στο Οντάριο να
επισκεφτεί το Ontario.ca/COVIDSupport για
πρόσβαση στην υποστήριξη που έχει διαθέσει η κυβέρνησή μας. Ενώ έχουμε ακόμα
πολλή δουλειά μπροστά μας, όλοι μπορούμε να κοιτάξουμε με σιγουριά στο μέλλον
καθώς αποφασίζουμε να κάνουμε το χρέος
μας και να βάλουμε το COVID-19 πίσω μας."
Οι μικρές επιχειρήσεις που απαιτείται να
κλείσουν ή να περιορίσουν σημαντικά τις
υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Shutdown
της επαρχίας θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για εφάπαξ επιχορήγηση και να
χρησιμοποιήσουν αυτήν τη χρηματοδότηση
με οποιονδήποτε τρόπο έχει τη μεγαλύτερη
σημασία για τις μεμονωμένες επιχειρηματικές τους ανάγκες. Για παράδειγμα, ορισμένες επιχειρήσεις χρειάζονται υποστήριξη
ως προς τους μισθούς εργαζομένων, ενώ
άλλες μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη με
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

To help small businesses who have had
to restrict their operations due to the
Provincewide Shutdown and tightened
restrictions, the Ontario government has
opened applications for the new Ontario
Small Business Support Grant. The
Grant provides a minimum of $10,000 to
a maximum of $20,000 to eligible small
businesses.
Visit the special portal created @ https://
agincourtsupports.ca/
to help small business apply for the grant in

addition to many other provincial and federal
programs dedicated to help small business.
While we still have a lot of work ahead of
us, we can all look confidently to the future
as we find the resolve to do our parts and
put COVID-19 behind us. The COVID – 19
challenge is the most serious challenge our
generation and many preceding generations
have faced.
We will be able to overcome this menacing
disease and defeat it, together.
https://agincourtsupports.ca/

“Φρένο” στους εμβολιασμούς στο
Τορόντο λόγω έλλειψης εμβολίων
Λόγω των περαιτέρω ελλείψεων εφοδιασμού εμβολίων
COVID-19 που ανακοίνωσε
η κυβέρνηση του Καναδά,
η επαρχία του Οντάριο έχει
δώσει οδηγίες στην πόλη του Τορόντο να
σταματήσει αμέσως η λειτουργία της κλινική ανοσοποίησης στο Συνεδριακό Κέντρο
Metro Toronto.
Η επαρχία είχε αρχικά ζητήσει από την κλινική να σταματήσει μετά τις 22 Ιανουαρίου
λόγω της έλλειψης παροχής εμβολίων.
Όπως ζήτησε το Υπουργείο Υγείας και η ειδική ομάδα διανομής εμβολίων COVID-19
της επαρχίας του Οντάριο, η Δημόσια Υγεία
της Πόλης δημιούργησε μια κλινική για τον
εμβολιασμό έως και 250 ατόμων την ημέρα.
Η κλινική εφάρμοσε σύμφωνα με το ηθικό
πλαίσιο της επαρχίας του Οντάριο, την ιεράρχηση των εμβολίων COVID-19 όπου
έπρεπε να είναι διαθέσιμο στο προσωπικό
της πόλης ή σε όσους εργάζονται σε κέντρα
και μονάδες πρώτης γραμμής.
Άτομα με προγραμματισμένα ραντεβού για
την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, Πέμπτη, 21
Ιανουαρίου και Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου
ενημερώνονται τώρα ότι τα ραντεβού τους
ακυρώνονται.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Η κυβέρνηση του Καναδά είναι υπεύθυνη
για την προμήθεια εμβολίων COVID-19.
η επαρχία έχει την ευθύνη για τη διανομή
των εμβολίων και τον εντοπισμό ομάδων
προτεραιότητας που έχουν συσταθεί στο
πλαίσιο της επαρχίας • και το Τορόντο είναι
υπεύθυνο για την υποστήριξη της χορήγησης του εμβολίου σύμφωνα με τα επαρχιακά πλαίσια ιεράρχησης και προγραμματισμού, καθώς τα εμβόλια παρέχονται από
την Επαρχία.
Η Ομάδα Εργασίας Ανοσοποίησης της Πόλης συνεχίζει να σχεδιάζει την ανάπτυξη
κλινικής ανοσοποίησης σε όλη την πόλη και
θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επαρχία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα
μόλις αποκατασταθεί η παροχή εμβολίων.

Blue Monday, προφανώς η πιο
καταθλιπτική ημέρα της χρονιάς
Ενώ η ημέρα δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως η χειρότερη, οι ειδικοί προτείνουν
ότι είναι μια μέρα που οι
Καναδοί αισθάνονται στο
χαμηλότερο επίπεδο της διάθεσής τους
συλλογικά..
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους
αυτή η συγκεκριμένη Δευτέρα θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά χάλια.
Ο χειμώνας είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι
αρκετά σκοτεινός και κρύος, το κίνητρο των
εορτών και τα σχέδια της Πρωτοχρονιάς

έχουν μειωθεί και οι
λογαριασμοί από τις
διακοπές μπορεί να
αρχίσουν να κυλούν.
Φέτος υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολα χάρη στην
πανδημία COVID-19.
Αν ξυπνήσατε περισσότερο κακοδιάθετοι
την ημέρα αυτή, πιθανότατα δεν είστε ο μόνοι. Είναι η μπλε Δευτέρα στον Καναδά, που σημαίνει ότι είναι
προφανώς η πιο άθλια μέρα του χρόνου.
Για αρκετά χρόνια, η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου θεωρείται ως η πιο καταθλιπτική
ημέρα ολόκληρου του έτους.
Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι το Blue
Monday δεν είναι πραγματικά αληθινό.

το ενοίκιο τους.
Οι επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν εκείνες που:
• Ήταν υποχρεωμένες να κλείσουν ή να περιορίσουν σημαντικά τις υπηρεσίες τους,
λόγω του ότι το αυστηρό απαγορευτικό επιβλήθηκε σε όλη την επαρχία από τις 12:01
π.μ. στις 26 Δεκεμβρίου.
• Έχουν λιγότερους από 100 υπαλλήλους
σε επίπεδο επιχείρησης.
• Είχανε μείωση των εσόδων τους τουλάχιστον κατά 20% τον Απρίλιο του 2020 σε
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019. Οι νέες
επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από τον Απρίλιο του 2019 θα είναι επίσης επιλέξιμες εάν
πληρούν τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας.
"Οι μικρές επιχειρήσεις είναι η καρδιά της
οικονομίας του Οντάριο", δήλωσε ο Vic
Fedeli, Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης,
Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας και Εμπορίου. "Η επιχορήγηση υποστήριξης για μικρές επιχειρήσεις του Οντάριο θα βοηθήσει
χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις να περάσουν
από αυτή τη δύσκολη στιγμή, ενισχύοντας
παράλληλα την οικονομική ανάκαμψη της
επαρχίας μας."
Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από
τους περιορισμούς της επαρχίας είναι επίσης επιλέξιμες για πρόσθετες ενισχύσεις,
συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητικού
προγράμματος για την παροχή εκπτώσεων
για την αντιστάθμιση σταθερών δαπανών,
όπως ο φόρος περιουσίας και οι λογαριασμοί ενέργειας. Αυτές οι εκπτώσεις θα
συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα της επαρχίας και από προηγούμενους περιορισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το Ontario Small Business Support Grant
και άλλες εκπτώσεις είναι διαθέσιμες στο
Ontario.ca/COVIDsupport.
Η πρόκληση COVID - 19 είναι η πιο σοβαρή
πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει η γενιά
μας και πολλές προηγούμενες γενιές.
Σύμφωνα με το CNN, ο
όρος δημιουργήθηκε αρχικά από μια ταξιδιωτική
εταιρεία του Ηνωμένου
Βασιλείου για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους
να κάνουν κράτηση για
διακοπές αυτή τη στιγμή
του έτους.
Παρόλο που η ημέρα δεν
μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα ως η χειρότερη, πολλοί μπορούν να αισθανθούν
κάτι αρκετά αληθινό.
Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν να αφιερώσετε χρόνο για να ασκηθείτε, να συνομιλήσετε
με φίλους, να κάνετε ένα ωραίο μπάνιο ή να
απολαύσετε όλα τα αγαπημένα σας σνακ.
Υπομονή λοιπόν μέρα είναι θα περάσει!
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Νέος δημοτικός σύμβουλος για
το Ward 22 ο Νίκος Μαντάς
Ο Nick Mantas εξελέγη
ως εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου για
το Ward 22 ScarboroughAgincourt, συμπληρώνοντας την κενή θέση του
Κατερίνα
Jim Karygiannis.
Γερασκλή
Σύμφωνα με τον ιστότοπο
των εκλογικών αποτελεσμάτων της πόλης, ο κ.
Μάντας, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής των συνεργατών του Δημήτρη Καρυγιάννη, έλαβε 3.261 ψήφους (26.98 %), σε
41 από τα 41 δημοσκοπήσεις να αναφέρουν. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε Manna
Wong που έλαβε 3.038 ψήφους (25,13 %).
Ο δήμαρχος του Τορόντο John Tory συνεχάρη τον Νίκο Μαντά αργά την Παρασκευή
το βράδυ, λέγοντας ότι ανυπομονεί να
συνεργαστούν.
«Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πόλη
μας καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την πρόκληση του COVID-19. Γνωρίζω
ότι ο εκλεγμένος σύμβουλος Νίκος Μαντάς
έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τις προσπάθειές μας ως δημοτική κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση αυτού του ιού και να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του
Scarborough-Agincourt έχουν βοήθεια αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.
«Ανυπομονώ επίσης να συνεργαστώ με τον
κ. Μαντά για τη συνετή διαχείριση των οικονομικών της πόλης και για τη διατήρηση
ισχυρών συνεργασιών με τις άλλες κυβερνήσεις», δήλωσε ο κ. Tory.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκστρατείας
του, ο κ. Μάντας, ο οποίος εργάστηκε επίσης ως βοηθός της ομοσπονδιακής εκλογικής περιφέρειας και σύμβουλος πολιτικής
στη Γερουσία, ζούσε στην περιοχή για 20
χρόνια.
«Δούλεψα στην κοινότητά μας τα τελευταία 15 χρόνια, υπηρετώντας την κοινότητά
μας», δήλωσε ο Μάντας σε συνέντευξή του
στο Scarborough Civic Action Network πριν
από τις εκλογές.
«Γνωρίζω τα ζητήματα της κοινότητας και
προσπαθώ τώρα να κάνω αυτο το παραπέρα βήμα και να συνεργαστώ με την κοινότητά μας και τους γείτονές μας για να κάνουμε
το Scarborough-Agincourt ένα καλύτερο μέρος για να ζήσουμε.»
Ο αστικός υπάλληλος θα κάνει το

εκλογικό αποτέλεσμα επίσημο την επόμενη
εβδομάδα.
Οι εκλογές κρίθηκαν απαραίτητες
Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τουλάχιστον ένας υποψήφιος ζήτησε την αναβολή
της εκλογής λόγω ατης επαρχιακής εντολής παραμονής στο σπίτι και των έκτακτων
μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Η αιτιολογία
ήταν ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, θα
αποθάρρυναν τους ψηφοφόρους να προσέλθουν για να ψηφίσουν.
Ωστόσο, η πόλη απάντησε ότι “οι εκλογές
θεωρήθηκαν ουσιαστική κυβερνητική λειτουργία και θα προχωρούσαν όπως είχε
προγραμματιστεί”.
“Είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα υγείας και
ασφάλειας στους χώρους ψηφοφορίας θα
κρατήσουν τους ψηφοφόρους, τους υποψηφίους, τους ελεγκτές και το εκλογικό
προσωπικό, ασφαλές».
Ζητήθηκε από τους ψηφοφόρους να φορούν μάσκες, να διατηρήσουν τη φυσική
απόσταση από τους άλλους και να ακολουθήσουν όλα τα μέτρα υγείας που ισχύουν
στα κέντρα ψηφοφορίας.
Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα,
περισσότερες από 12.000 ψήφοι καταμετρήθηκαν την Παρασκευή. Καταγράφηκε
ότι 2.277 άτομα ψήφισαν εκ των προτέρων
στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα, και απεστάλησαν ταχυδρομικά περισσότερα από 4.000
πακέτα ψηφοφορίας.
Ευχόμαστε στον κ. Μαντά συγχαρητήρια
για την εκλογή του ως δημοτικός σύμβουλος στο δήμο του Τορόντο και καλή θητεία.

H Pfizer “πάγωσε” τον Καναδά

Καμία δόση εμβολίου την επόμενη εβδομάδα
H Pfizer γνωστοποίησε
στον Καναδά ότι δεν θα
λάβει καμία δόση εμβολίου για τον κορονοϊό την
επόμενη εβδομάδα και η
δυσαρέσκεια άρχισε να
εκφράζεται.
Σε δύσκολη, είναι αλήθεια, θέση, ο Πρωθυπουργός Justin Trudaeu
επιχείρησε να διαβεβαιώσει τους Καναδούς
ότι η παράδοση των εμβολίων θα επανέλθει
σε λίγες εβδομάδες σε υψηλούς ρυθμούς
και ότι ο στόχος να εμβολιαστεί κάθε πρόθυμος Καναδός μέχρι τον Σεπτέμβριο θα
επιτευχθεί.
Οι κατά τόπους επικεφαλής περιφερειών

όμως δεν συμμερίστηκαν αυτή την αισιοδοξία.
Ο Πρωθυπουργός στην
περιφέρεια του Οντάριο
Doug Ford τόνισε ότι “οι
πάντες προμηθεύονται
εμβόλια, τα δικά μας που
είναι; Αυτή είναι η ερώτησή μου στην Pfizer”.
Aπάντηση, προς το παρόν, ο Ford δεν θα πάρει όμως είναι γεγονός ότι καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεν
παρατηρούνται μόνο στον Καναδά αλλά και
σε άλλες χώρες με ότι αυτό συνεπάγεται για
τη διαδικασία του εμβολιασμού και την επίτευξη της συνολικής ανοσίας.

Η ομογενής Μαίρη Φραγγεδάκη
υποψήφια για το χρίσμα των
Liberal Party Οντάριο
Οι επαρχιακές εκλογές το 2022 πλησιάζουν γρήγορα. Η ομογενής και η
πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μαίρη
Φραγγεδάκη θέτει υποψηφιότητα για
το χρίσμα, στο κόμμα των Liberal
Party Οντάριο, για την περιοχή στο
Τορόντο-Danforth.
Η Μαίρη θα αποτελούσε έναν ισχυρό
εκπρόσωπο για την κοινότητά μας στο
επαρχιακό κοινοβούλιο του Queen's
Park και υπόσχεται, «Ως μέλος μιας
φιλελεύθερης κυβέρνησης, θα διασφαλίσω ότι θα ανοικοδομήσουμε το Οντάριο από τη δύναμη της τοπικής μας
γειτονιάς».
Προτού όμως μπορέσει να διεκδικήσει
το επαρχιακό βουλευτικό αξίωμα, χρειάζεται την υποστήριξη εγγεγραμμένων
μελών στον κόμμα των Φιλελευθέρων,
Liberal Party, για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητά της. Αν σας ενδιαφέρει να την
υποστηρίξετε, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα

της Mary Fragedakis για περισσότερες
πληροφορίες και για να εγγραφείτε.
https://www.maryfragedakis.ca/

Κ. Βλάσης
Οι Έλληνες του εξωτερικού, το «βαρύ πυροβολικό» για τη
διάδοση των ελληνικών αξιών και του πολιτισμού
Στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Πολιτιστική Διπλωματία - Η Συμβολή της Διασποράς», την οποία διοργάνωσε η AHEPA
Τμήμα 25 Άγιος Ανδρέας-Αχαΐα, συμμετείχε
ως κεντρικός ομιλητής ο υφυπουργός Κωνσταντίνος Βλάσης. Στην παρέμβασή του ο κ.
Βλάσης αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην πολιτιστική διπλωματία, ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
Πιο συγκεκριμένα, έκανε αναφορά στους
πυλώνες στους οποίους εδράζεται η ελληνική πολιτιστική διπλωματία: την ελληνική
γλώσσα, τα πολιτιστικά επιτεύγματα του
Έθνους, το ελληνικό πνεύμα εν γένει και,
τέλος, τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως
σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών.
Ειδική μνεία, όπως σημειώνεται, έκανε στη
συμβολή του Απόδημου Ελληνισμού, χαρακτηρίζοντας τους Έλληνες του εξωτερικού
ως το «βαρύ πυροβολικό» για τη διάδοση
των ελληνικών αξιών και του πολιτισμού,
εξαίροντας τον ρόλο τους στην προώθηση
των ελληνικών θέσεων ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά και ως διαύλου
φιλίας και αλληλεγγύης με τις χώρες διαμονής τους. Η βαθιά και διαχρονική σχέση
της ελληνικής Διασποράς, αλλά και των
απανταχού Φιλελλήνων, με την Ελλάδα θα
αποτυπωθεί και στις φετινές σχεδιαζόμενες
εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση των
διακοσίων ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, επισημαίνεται στην ίδια
ανακοίνωση.
Στη συνέχεια, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις έδρες ελληνικών σπουδών και στα
ομογενειακά σχολεία που αποτελούν εστίες
διάδοσης, όχι μόνο της ελληνικής γλώσσας
και ιστορίας, αλλά και του ελληνικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται, δεν
παρέλειψε να επισημάνει τον ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς, πρωτοστατώντας στην εκστρατεία
κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και υπέρ της επιστροφής των

παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους. Με την
ευκαιρία, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο
πάγιο αίτημα για επιστροφή των μαρμάρων
του Παρθενώνα στην Αθήνα, από το βρετανικό μουσείο. Τόνισε, τέλος, τη δράση της
Ελλάδας υπέρ της προστασίας του καθεστώτος χρήσης των αναγνωρισμένων από
την ΟΥΝΕΣΚΟ πολιτιστικών αγαθών.
Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται πως ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη
απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, η
οποία αντιβαίνει κατάφωρα στον οικουμενικό της χαρακτήρα, καθώς και στο νομικό
καθεστώς της ΟΥΝΕΣΚΟ που διέπει τη λειτουργία της και από το οποίο δεσμεύεται η
Τουρκία. Η Ελλάδα, προσέθεσε, αξιοποιώντας και τη συνδρομή της ομογένειας, κατέβαλε και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε η απόφαση αυτή
να ανατραπεί, έχοντας ενεργοποιημένα όλα
τα διαθέσιμα διπλωματικά κανάλια για την
ανάδειξη του ζητήματος μέσα από διεθνείς
πρωτοβουλίες.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο
υφυπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας από το υπουργείο Εξωτερικών, που
πρόσφατα αναβαθμίστηκε και συγχωνεύτηκε με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Επισήμανε ότι στόχος της νέας
Γενικής Γραμματείας είναι να γίνουν κατανοητές όσο καλύτερα γίνεται οι ιδέες και τα ιδανικά, ο πολιτισμός, οι θεσμοί και οι εθνικές
θέσεις της χώρας στη διεθνή κοινή γνώμη.
Στη συλλογική αυτή προσπάθεια εξήρε τον
βαρύνοντα ρόλο που διαδραματίζει ο Απόδημος Ελληνισμός και η Ομογένεια, καθώς
αποτελούν τους σύγχρονους, άτυπους πρεσβευτές της Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια προώθησης των
εθνικών δικαίων της χώρας μας.
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O Justin Trudaeu θα είναι ο
πρώτος ξένος ηγέτης με τον
οποίο θα συζητήσει ο Joe Biden
Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των
ΗΠΑ Joe Biden θα έχει αύριο Παρασκευή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον
πρωθυπουργό του Καναδά Justin
Trudaeu, την πρώτη του επαφή με
ξένο ηγέτη αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη
η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η
Jen Psaki
.Οι δύο ηγέτες «ασφαλώς θα συζητήσουν για τις πολύ σημαντικές σχέσεις» των ΗΠΑ και του Καναδά καθώς και
«για την απόφαση σχετικά με τον πετρελαιαγωγό Keystone XL», πρόσθεσε.
Το έργο αυτό, που σχεδιαζόταν να μεταφέρει
πετρέλαιο από τον Καναδά στις ΗΠΑ, υποστηριζόταν από την Οτάβα, αλλά επικρινόταν έντονα από οικολόγους αφότου άρχισε
το 2018• ακυρώθηκε για πρώτη φορά από
τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Obama για
λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, προτού το ξαναβάλει στις ράγες ο διάδοχός του,
ο Donald Trump, για οικονομικούς λόγους.
Η ανάκληση της άδειας για την κατασκευή
του αγωγού έγινε χθες με ένα από τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο
νέος Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν προεκλογική δέσμευσή του, στο πλαίσιο του αγώνα
για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
Ο Justin Trudaeu εξέφρασε «απογοήτευση».
Ο Joe Biden παραμένει δεσμευμένος να μην
παραχωρήσει νέες άδειες για την εκμίσθωση ομοσπονδιακών εδαφικών εκτάσεων
προκειμένου να γίνουν έρευνες και να προχωρήσουν εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων
φυσικού αερίου και πετρελαίου, ανέφερε η
εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ερχόμενος

σε πλήρη ρήξη με την πολιτική της κυβέρνησης του Donald Trump.
Ο Joe Biden επιφυλάσσει τις πρώτες επαφές που θα έχει με ξένους ηγέτες για «τους
εταίρους και τους συμμάχους» των ΗΠΑ,
σύμφωνα με την κυρία Jen Psaki.
«Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ανοικοδομηθούν οι σχέσεις αυτές και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι απειλές που
αντιμετωπίζουμε στον κόσμο», όπως «η
SolarWinds», συνέχισε η εκπρόσωπος της
αμερικανικής προεδρίας, αναφερόμενη σε
μια κυβερνοεπίθεση γιγαντιαίας κλίμακας
που έπληξε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεώρησαν υπεύθυνη τη Ρωσία.
Ο πρώην πρόεδρος Donald Trump, η θητεία
του οποίου σημαδεύτηκε από εντάσεις με
παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον, κατηγόρησε την Κίνα για την επίθεση
σε υπολογιστές της αμερικανικής κυβέρνησης και ιδιωτικών εταιρειών.
Δεν προβλέπεται προς το παρόν καμία επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin,
ανέφερε η κυρία Psaki.

Κλειστά μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου
τα σύνορα του Καναδά
Επιτρέπονται μόνο το εμπόριο αγαθών και
εμπορευμάτων και τα ταξίδια που θεωρούνται απαραίτητα
ΟΚαναδάς ανακοίνωσε νέα παράταση
ενός μηνός, έως τις 21 Φεβρουαρίου, του
κλεισίματος των συνόρων του στους ξένους των οποίων η παρουσία δεν θεωρείται απαραίτητη.
Από τον περασμένο Μάρτιο, οι ταξιδιώτες
που φτάνουν στον Καναδά, είτε είναι Καναδοί είτε όχι, τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού.
Από τις αρχές Ιανουαρίου, πρέπει επίσης
να παρουσιάζουν ένα αρνητικό τεστ στην
Covid-19 το οποίο έκαναν πριν από λιγότερο από τρεις ημέρες για να ταξιδέψουν αεροπορικώς στον Καναδά.
«Με μερικούς από τους πιο αυστηρούς
ταξιδιωτικούς περιορισμούς παγκοσμίως,
έχουμε λάβει δραστικά μέτρα στα σύνορά
μας για την καταπολέμηση της Covid-19»,
σχολίασε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας
Μπιλ Μπλερ σε μήνυμά του στο Twitter ανακοινώνοντας την παράταση.
Από την πλευρά τους, τα σύνορα του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν
επίσης κλειστά μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου,
στο πλαίσιο χωριστής διμερούς συμφωνίας
με την Ουάσιγκτον.

Σε λειτουργία τέθηκε το
easyagroexpo.gov.gr
Σε λειτουργία τέθηκε το
easyagroexpo.gov.gr,
που
αποτελεί το ψηφιακό «διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών προϊόντων σε κομβικής σημασίας αγορές τρίτων
χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η
Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, με την
υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης
από τους συναρμόδιους Υπουργούς, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.
Κυριάκο Πιερρακάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινής Αραμπατζή.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν
να υποβάλουν πλέον μόνο ηλεκτρονικά,
μέσω του gov.gr (πατήστε εδώ), τις σχετικές
αιτήσεις, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή προϊόντων
όπως τα γαλακτοκομικά, τα αλιεύματα, το
μέλι, το κρέας, τα αυγά κ.α.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 120 διακριτές
αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών σε τριάντα χώρες, οι οποίες είναι
διαθέσιμες στο gov.gr (πατήστε εδώ), στην
κατηγορία «Γεωργία και κτηνοτροφία» και
την υποκατηγορία «Εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων και ζώντων ζώων». Επιτυγχάνεται, έτσι, ουσιαστικά η ψηφιοποίηση του
συνόλου του εξαγωγικού εμπορίου ζώντων
ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και

ζωικών υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες.
Μια χρονοβόρα– κατά το παρελθόν – διαδικασία πραγματοποιείται πλέον με ένα
«κλικ» για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση του εμπορίου και
την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, στόχο που είχε θέσει από την πρώτη
στιγμή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τη συνδρομή του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά ταυτοποιούνται
με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και
αμέσως μετά υποβάλλουν ψηφιακά την
αίτηση εξαγωγής, ανά κατηγορία και είδος
προϊόντων. Αυτόματα η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για έλεγχο από κτηνίατρο
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής, όπου
έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελικό πιστοποιητικό εξαγωγής παραλαμβάνεται από τις
κατά τόπον αρμόδιες ΔΑΟΚ, ώστε να φέρει
τις υπογραφές και σφραγίδες που ορίζει η
σχετική διακρατική συμφωνία.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

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

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Επιτρέπονται μόνο το εμπόριο αγαθών και
εμπορευμάτων και τα ταξίδια που θεωρούνται απαραίτητα.
Αυτό το κλείσιμο των μεγαλύτερων χερσαίων συνόρων στον κόσμο αποφασίστηκε τον
Μάρτιο και έκτοτε ανανεώνεται κάθε μήνα.
Από τις αρχές Ιουνίου, οι αλλοδαποί μπορούν να συναντηθούν με τις οικογένειές
τους που ζουν στον Καναδά, εάν είναι σύζυγοι, παιδιά, γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες
Καναδών πολιτών.
Διαφορετικά, γίνονται δεκτά μόνο άτομα
των οποίων η παρουσία στο έδαφος του
Καναδά θεωρείται απαραίτητη, όπως ορισμένοι υπάλληλοι.
Ο Καναδάς μετρούσε σήμερα περισσότερα
από 720.000 κρούσματα κορονοϊού και περισσότερους από 18.000 θανάτους από την
αρχή της πανδημίας.

-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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«Η δημοκρατία νίκησε», δηλώνει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
Ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο 46ος πρόεδρος των
ΗΠΑ, καλώντας με την ομιλία του μετά την
ορκωμοσία του, για ενότητα σε μια χώρα
που διέρχεται βαθιά κρίση, μετά από τέσσερα χρόνια προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.
«Η δημοκρατία είναι πολύτιμη, η δημοκρατία είναι εύθραυστη, και σήμερα οι
φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», είπε,
χειροκροτούμενος από τους λίγους που
παρευρέθηκαν στην τελετή ορκωμοσίας
του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις,
λόγω της πανδημίας.
«Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι
ενός υποψηφίου, αλλά μιας ιδέας. Της
ιδέας της δημοκρατίας... Αυτή την ώρα,
φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαιρετίζοντας μια ημέρα «ελπίδας» για την
Αμερική.
«Όλη μου η ψυχή βρίσκεται στο να ενώσω την χώρα», είπε, καλώντας σε μια
καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού.
Στην ομιλία του που διήρκησε περίπου 20
λεπτά, ο νέος πρόεδρος, φορώντας σκούρο
κοστούμι και μπλε γραβάτα, και μάσκα κατά
την άφιξή του, όπως όλοι οι φιλοξενούμενοι,
καταδίκασε όσους χρησιμοποιούν ψέματα
για να κερδίσουν εξουσία, υποσχόμενος ότι
θα είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών,
και πως η διακυβέρνησή του θα βασίζεται
σε γεγονότα και αλήθειες.
«Υπάρχει η αλήθεια και υπάρχουν και τα
ψέματα. Ειπώθηκαν ψέματα για απόκτηση
εξουσίας και κέρδους», τόνισε ο Μπάιντεν
στην ομιλία του.
«Μπορούμε να συνεχίζουμε να διαφωνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Αυτή είναι
η δημοκρατία».
«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που μας χωρίζουν
είναι βαθιές και πραγματικές», πρόσθεσε ο
Τζο Μπάιντεν, καλώντας μια ακόμη φορά σε
«ενότητα» στην ομιλία του σε απόλυτη αντίθεση με όσα, σκοτεινά και επιθετικά, είπε ο

Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του στο ίδιο
μέρος, στα σκαλιά του Καπιτωλίου, πριν
από τέσσερα χρόνια.
Δεσμεύτηκε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία»,
δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο
Καπιτώλιο.
Αναφέρθηκε επίσης στις διαδηλώσεις του
περασμένου καλοκαιριού ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα.
«Το όνειρο για δικαιοσύνη για όλους δεν θα
μετατεθεί πλέον»
«Με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε
σπουδαία πράγματα» .
Αναγνώρισε πως οι ΗΠΑ διανύουν μια περίοδο δοκιμασίας και πως η χώρα θα πρέπει
να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. «Πιστεύω
ότι θα το πετύχουμε», είπε, μιλώντας για
υπέρβαση εμποδίων, και για μια σειρά από
σημαντικές ανησυχίες, όπως η πανδημία,
ο ρόλος των ΗΠΑ στον κόσμο, η φυλετική
αδικία και η «επίθεση στη δημοκρατία μας».
Δεσμεύτηκε πως θα αποκαταστήσει τις
συμμαχίες των ΗΠΑ με άλλες χώρες.
Η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε στη θέση της
αντιπροέδρου των ΗΠΑ και έγινε η πρώτη
γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής που ανέλαβε
καθήκοντα αντιπροέδρου.

Σακελλαροπούλου:
Εύχομαι η θητεία Μπάιντεν
να "επουλώσει" τα
τραύματα της εισβολής στο
Καπιτώλιο

Σε εκδήλωση που οργάνωσε η αμερικανική
πρεσβεία στην Αρχαία Αγορά, στο πλαίσιο
της καμπάνιας «ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας» με αφορμή την ορκωμοσία του νέου πρόεδρου των ΗΠΑ και
της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, βρέθηκε

η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.
"Ζωντανή και επίκαιρη" χαρακτήρισε η κα
Σακελλαροπούλου κατά την ομιλία της,
τη δημοκρατική και φιλελεύθερη κληρονομιά δύο αιώνων που μοιράζονται Έλληνες και Αμερικανοί επαναστάτες και
τόνισε ότι αυτή η πίστη στην αξία και τα
ιδανικά της δημοκρατίας μοιράζονται και
σήμερα Ελλάδα και ΗΠΑ.
Μεταξυ άλλων, η πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως είναι μία πολύ
σημαντική ημερα η σημερινή, όχι μόνο για
τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Κυρ. Μητσοτάκης:
Συγχαρητήρια σε ΜπάιντενΧάρις

Συγχαρητήρια τον Τζο Μπάιντεν και την
Καμάλα Χάρις επ' ευκαιρία της ορκωμοσίας
τους έστειλε με ανάρτησή του στο Twitter
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
"Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον
Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις. Με
μια αίσθηση ανανεωμένης αισιοδοξίας,
προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση
των δεσμών μας και της φιλίας ανάμεσα
στα δύο έθνη μας", αναφέρει στα αγγλικά ο
πρωθυπουργός.

Συγχαρητήριο μήνυμα
Αναστασιάδη σε Μπάιντεν
λίγο μετά την ορκομωσία
του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε,
μέσω twitter, τα συγχαρητήρια του στο Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα ως
ο 46ος Πρόεδρο της Αμερικής και στην Καμάλα Χάρις, που ορκίσθηκε Αντιπρόεδρος
της χώρας, για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά
με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να προωθήσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας
συνεργασία, βασισμένη στο κοινό μας όραμα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής»,
αναφέρει η ανάρτηση.

Συγχαρητήρια από τον
Justin Trudaeu στον νέο
πρόεδρο των ΗΠΑ Joe
Biden

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin
Trudaeu συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Joe Biden αμέσως μετά την ορκωμοσία του,
λέγοντας ότι προσβλέπει στην συνεργασία
μαζί του για την αντιμετώπιση της Covid-19
και της κλιματικής αλλαγής.
Οι δύο χώρες «θα συνεχίσουν αυτήν την
σύμπραξη για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19 και για την υποστήριξη
μίας αειφόρου οικονομικής ανάκαμψης που
θα είναι καλύτερη για όλους».
«Θα εργασθούμε επίσης μαζί για να προωθήσουμε την δράση για το Κλίμα, την καθαρή οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική
ενσωμάτωση και την πολυπολιτισμικότητα
και για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για την μεσαία τάξη και ευκαιρίες για
όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν
στην δημοκρατία, την ειρήνη και την ασφάλεια στην πατρίδα τους και σε ολόκληρο
τον κόσμο».

Άνοιξαν οι εγγραφές για τους Έλληνες
ψηφοφόρους του εξωτερικού
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε πλατφόρμα με την
οποία θα βοηθά το ΥΠΕΣ και παράλληλα
θα διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τους.
Σύμφωνα με το Ν. 4648/2019 εκλογείς οι
οποίοι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται
εκτός της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα
να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, αρκεί
να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και
να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
Μέσω αυτής της πλατφόρμας λοιπόν η
ΑΑΔΕ στοχεύει στην υποβοήθηση του
υπουργείου Εσωτερικών στον έλεγχο της
υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το
τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος
των Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας ή
συγγενών τους α’ βαθμού, τροφοδοτώντας
το υπουργείο με τα σχετικά στοιχεία για να
εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους
και στη συνέχεια να μπορούν να ασκήσουν

το εκλογικό τους δικαίωμα.
Συγκεκριμένα:, η ΑΑΔΕ δημοσίευσε απόφαση για την παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκτός
Επικράτειας» μέσω της οποίας το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για τον
έλεγχο υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας κατά
το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό
έτος για τους ίδιους ή για συγγενή τους α’
βαθμού, εφόσον πρόκειται για εξαρτώμενο
μέλος που δεν έχει συμπληρώσει τα τριάντα
(30) έτη ηλικίας, προκειμένου να εγγραφούν
σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Μάκης Βορίδης

«Οι απόδημοι θα ψηφίσουν κανονικά στις
επόμενες εκλογές» ανέφερε ο νέος υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στη Βουλή
των Ελλήνων για άλλη μια φορά.
«Οι απόδημοι θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν
καθώς υπάρχει απόφαση του ελληνικού
κοινοβουλίου. Εμείς θα οργανώσουμε την
συμμετοχή των απόδημων στην εκλογική
διαδικασία» τόνισε ο κ, Βορίδης.
-Πώς γίνεται η διαδικασία Όμως δεν θα
ψηφίζουν όλοι οι απόδημοι.
Ποιοι είναι όμως οι Έλληνες του εξωτερικού
που θα μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο
κατοικίας τους;
Πιο αναλυτικά:
Ενεργή είναι πλέον η πλατφόρμα apodomoi.
ypes.gr με την οποία οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν
στις εθνικές εκλογές.
Όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος που
ψηφίστηκε από τη Βουλή, για να διευκολυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο της διαμονής τους, απαιτούνται μόνο δύο προϋποθέσεις:
Να έχουν διαμείνει συνολικά τουλάχιστον
για δύο χρόνια στην Ελλάδα την τελευταία

35ετία και να είναι φορολογικά ενεργοί.
Όποιος τις πληροί θα μπορεί να γραφτεί
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού και να ψηφίσει για
πρώτη φορά από την περιοχή όπου μένει.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογικές δηλώσεις, υπάρχει εξαίρεση για όσους νέους
κάτω των 30 ετών δεν έχουν υποβάλει, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση οι γονείς τους.
Στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι με την
έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η συμμετοχή θα είναι μεγάλη και θα
περιλαμβάνει κυρίως την πλειονότητα των
περίπου 500.000 πολιτών που εκτιμάται ότι
έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης.
Για το σκοπό αυτό, αναμένεται ότι μέσα
στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει καμπάνια σε ΜΜΕ και social media του εξωτερικού, ειδικά εκεί όπου υπάρχει μεγάλη
παρουσία της Ομογένειας.
Η διαδικασία της εγγραφής στην
πλατφόρμα

συνεχίζεται στη σελίδα 7

7

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

22 Ιανουάριος, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Carmen
Georges Bizet’s Carmen had
an inglorious premiere in 1875
but it has made up for insulting
reviews by becoming one of
the most popular operas in the
James
world. It has been performed
Karas
1023 times at the Met, ranking
overall fourth. La Bohème with
1344 performances is first.
The Met is continuing its free nightly
streaming of operas and January 18 to 24 is
the 45th week. It is all because of Covid-19,
of course. This week’s offerings are titled
Women on the Verge and when you see
Lucia, Norma, La Traviata and Manon you
get the message.
Richard Eyre’s 2009 production of Carmen

- Review of Streaming of 2014 Met Production

has been revived several times with
different casts. This week’s showing was
of the November 2014 performance with
Anita Rachvelishvili as Carmen, Aleksandrs
Antonenko as Don Jose and Anita Hartig as
Micaela.
Eyre does not shy from the sexual passion
that underlies the opera. In the opening
scene, the lovely Micaela comes to the army
barracks looking for Don Jose. Some of
the soldiers start pawing her in a sexually
suggestive way, to put it politely. She is
not receptive. Carmen, the free-spirited
cigarette girl, is not just receptive but a
woman of such sexual magnetism she can
make men give up their souls for her.
This is where the problem of the production

Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες
ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια
και τον Ελληνισμό της Διασποράς
Mε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Εκπαίδευσης και τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την έναρξη της
Επανάστασης του 1821, η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, διοργανώνουν την Κυριακή 24
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:30 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: “Ενδυναμώνοντας τις
γέφυρες ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς”
Η ημερίδα θα αποτελέσει μια ευκαιρία για
την ανάδειξη και προβολή των δραστηριοτήτων των ελληνικών πανεπιστημίων στην
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,

ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να ενισχύσει τη
διασύνδεση των ομογενών με το εγχείρημα,
τόσο ως ωφελούμενων, όσο και ως πρεσβευτών στα ακροατήρια των χωρών που
κατοικούν.
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των πανεπιστημίων, επιφανείς Έλληνες της Διασποράς που είναι απόφοιτοι ελληνικών
πανεπιστημίων, καθώς και εκπρόσωποι
ομογενειακών οργανώσεων, θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που
ανοίγονται για τους απόδημους Έλληνες
στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.
https://studyingreece.edu.gr/bridges2021/

συνέχεια από τη σελίδα 6

της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον
ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για
χρονικό διάστημα οκτώ ετών, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής.
Η διαδικασία θα είναι συνεχώς ανοιχτή και
οι αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι και
τρεις ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει περιθώριο
κάθε Ελληνας του εξωτερικού, γνωρίζοντας
την ακριβή ημερομηνία των εκλογών, να
αποφασίσει αν θα βρίσκεται εντός ή εκτός
της επικράτειας.
Την ημέρα των εκλογών θα ψηφίσει στην
πόλη που έχει επιλέξει, εφόσον συσταθεί
εκεί εκλογικό τμήμα, δηλαδή αν υπάρχουν
τουλάχιστον 40 Έλληνες που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην
ίδια πόλη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα
έχει ενημερωθεί έγκαιρα για να ψηφίσει
στην πλησιέστερη πόλη όπου θα έχει δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα
. Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού
θα μετράει ισότιμα στο συνολικό εκλογικό
αποτέλεσμα και, επομένως, για τη συνολική
κατανομή των εδρών.
Παράλληλα, από τις επόμενες εθνικές εκλογές αυξάνονται από 12 σε 15 οι βουλευτές
Επικρατείας και απαιτείται οι 3 από τους 15
να είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, εκ των
οποίων τουλάχιστον ένας να είναι σε μια
από τις τρεις πρώτες θέσεις.

Η διαδικασία για την εγγραφή στην πλατφόρμα, έχει ως εξής:
1.
Έλληνας κάτοικος εξωτερικού
μπαίνει στην εφαρμογή apodimoi. ypes.gr
τους κωδικούς της ΑΑ∆Ε που χρησιμοποιεί
για σύνδεση στο TaxisNet, πιστοποιείται ως
χρήστης και μπαίνει στην εφαρμογή.
2.
Aναζητεί την εγγραφή του στον
βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει,
ώστε τα βασικά του στοιχεία να συμπληρωθούν αυτόματα στην αίτηση.
3.
Kαταχωρεί τη διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας του, τηλέφωνα επικοινωνίας και
e-mail. Επιλέγει χώρα και πόλη όπου επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα,
από τις αντίστοιχες λίστες των συγκεκριμένων πεδίων.
4.
Αναρτά ηλεκτρονικά αντίγραφα
των δικαιολογητικών των προϋποθέσεων
του νόμου, δηλαδή δημόσια έγγραφα διαμονής δύο ετών στην ελληνική επικράτεια
και φορολογική δήλωση. Εναλλακτικά, επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού,
συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται, και εξουσιοδοτεί το υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του.
5.
Βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η
αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγει την οριστική υποβολή της.
Μετά τον έλεγχο και την οριστικοποίηση

begins. Rachvelishvili has a sultry mezzo
voice, but she exudes very little magnetism.
There is very little chemistry between her
and Don Jose to justify his actions from
deserting the army, to assaulting an officer,
to joining criminals and committing murder.
Antonenko and Rachvelishvili look well
past their youthful prime to be involved in
a passionate affair like that. I suppose we
could look at it as mature infatuation but for
these roles there are certain requirements
that must be met. The sexual attraction and
chemistry must be palpable. Antonenko and
Rachvelishvili fall short even though their
singing never falls below good.
The best singing and acting is done by
soprano Anita Hartig, the girl from the
country who comes to see Don Jose at
the request of his mother. Her beautiful
voice expresses innocence, pure love and
humanity. She is exactly the opposite of
Carmen and Don Jose.
Bass Ildar Abdrazakov is the heroic

bullfighter Escamillo who belts out the
Toreador aria with relish and gets Carmen
away from Don Jose.
Part of Carmen’s sexual magnetism comes
out in the age-old expression of eroticism
– the dance. She is supposed to dance for
Don Jose in the tavern of Lillas Pastia. Let
us say that dancing is not Rachvelishvili’s
forte.
Eyre does have two marvellous dancers,
Maria Kowroski and Martin Harvey, who
perform on two occasions with electrifying
sexuality.
Eyre sets the opera in Fascist Spain of the
1930’s. The set by Rob Howell uses walls
and pillars that look like movable Roman
ruins. In the first act, there are fences around
the walls giving the impression of a prison.
The pieces can be moved around and give
a fine impression of the bullring in the final
act. Eyre, always a man of the theatre, in the
final scene, after Don Jose stabs Carmen,
shows the interior of the bullring with a dead
bull. Very effective.
The chorus and the Met Orchestra
conducted by Pablo Heras-Casado are
superb as are the production values.
You can still catch Women on the Verge on
the weekend with Tosca on Friday, Manon
on Saturday and Brunhilde (Die Walküre) on
Sunday.
The 2014 production of Carmen by George
Bizet was streamed by the Metropolitan
Opera on January 18, 2021. For more
information visit: www.metopera.org
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Μητσοτάκης στο Monocle : Πάντα έτεινα χείρα φιλίας προς την
Τουρκία – Αν δεν τα βρούμε να πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης
Το περιοδικό στο νεότερο πρωτοσέλιδό του,
παρουσιάζει τον κ. Μητσοτάκη ως «πρωθυπουργό με σημαντικό όραμα» και αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου τεύχους,
το οποίο φιλοξενούσε στο εξώφυλλο την ελληνική σημαία και κατέτασσε την χώρα μας
στις σημαντικότερες δυνάμεις με κριτήριο
την «ήπια ισχύ». Δηλαδή, τις επιδόσεις στα
πεδία της διπλωματίας, της διεθνούς πολιτικής και της πολιτιστικής επιρροής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει το μήνυμα
ότι η Ελλάδα διαπνέεται σήμερα από μία νέα
εθνική αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί μια νέα εικόνα στο εξωτερικό βασιζόμενη στο ταλέντο
και στις αναξιοποίητες δυνατότητές της, ενώ
παράλληλα δρομολογεί το μετασχηματισμό
της οικονομίας της και ανοικοδομεί τη χαμένη
εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και στο
κράτος.
«Την προηγούμενη χρονιά ήρθαμε αντιμέτωποι με προκλήσεις σε διάφορα μέτωπα. Δεν
αναφέρομαι μόνο στην πανδημία. Αντιμετωπίσαμε σοβαρά ζητήματα με την Τουρκία,
αλλά και στο μεταναστευτικό. Ήταν σαν να
ήμασταν διαρκώς σε καθεστώς διαχείρισης
κρίσεων. Αλλά η ελληνική κοινωνία πραγματικά επέδειξε ενότητα, ειδικά κατά το πρώτο
στάδιο της πανδημίας. Η εθνική μας αυτοπεποίθηση τονώθηκε πάρα πολύ», αναφέρει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Υπάρχει μια γενικευμένη εντύπωση πως η
χώρα έχει αφήσει πίσω της την εποχή της
κρίσης, επικρατεί μια νέα αίσθηση εθνικής

αυτοπεποίθησης -η οποία είναι έκδηλη σε μεγάλο βαθμό στη Διασπορά», τονίζει ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό δίνει
επιπλέον κίνητρο στους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην πατρίδα τους,
αντιστρέφοντας το brain drain.
Να πάμε στη Χάγη
Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι «Οι διαφορές
μας με την Τουρκία επηρεάζουν επίσης τη
σχέση της με την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό,
πιστεύω, ότι η Ευρώπη έλαβε την απόφαση
να επιβάλει επιπρόσθετα μέτρα στην Τουρκία, σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις και
τις παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά
τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση πως η Τουρκία συμπεριφέρεται
με έναν τρόπο που δεν συμβάλλει στην
προώθηση της ειρήνης και της φιλίας στην
περιοχή».
Συνεχίζει σημειώνοντας: «Πάντα έτεινα χείρα
φιλίας προς την Τουρκία. Και πάντα προέτρεπα τον Πρόεδρο Ερντογάν να καθίσουμε
και να συζητήσουμε την κύρια διαφορά μας,
που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας. Η ιστορία πάει πολλές δεκαετίες
πίσω, αλλά το θέμα μπορεί να επιλυθεί. Αν
δεν τα καταφέρουμε, μπορούμε να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτός είναι ο
λόγος ύπαρξης των διεθνών δικαστηρίων».
Θέλω να αναμορφώσω τη χώρα
Σκιαγραφώντας τους στρατηγικούς στόχους

Αποκαθιστούμε την εύρυθμη
λειτουργία της Αυτοδιοίκησης
Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με ποσοστό «πέριξ του 42%» αναμενεται να προβλέπει το νέο εκλογικό νομοσχέδιο για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση
της απλής αναλογικής «αποκαθιστούμε την
εύρυθμη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης».
Ο κ. Βορίδης επισήμανε, σε συνέντευξή του
στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha, την πρόθεση της κυβέρνησης και για καθορισμό
κατώτατου ορίου εισόδου συνδυασμών
στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, «ώστε να μην έχουμε εκπροσωπήσεις με ποσοστά 0,3%» όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Διευκρίνισε, πάντως, πως τα ποσοστά
εκλογής πρόκειται να συζητηθούν με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο,
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28
Ιανουαρίου.
Στόχος του νέου εκλογικού νόμου είναι να
μπορεί η δημοτική και περιφερειακή Αρχή
να εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή, τόνισε ο υπουργός.
Επιπλέον, ο κ. Βορίδης εξήγγειλε τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων:
«Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά μεγάλος»
τόνισε και συμπλήρωσε πως εξετάζεται και
ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων.
Προανήγγειλε και την κατάργηση των ξεχωριστών ψηφοδελτίων για τα Τοπικά Συμβούλια, τα οποία θα εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων δημάρχων, ενώ
προανήγγειλε και την κατάργηση της 4ης
κάλπης. «Τα κοινοτικά και τα διαμερισματικά

συμβούλια θα εκλέγονται σε ένα ψηφοδέλτιο» σημείωσε ο υπουργός.
Υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή της απλής αναλογικής, ο υπουργός έφερε ως εμβληματικό
παράδειγμα τον Δήμο Θεσσαλονίκης όπου,
όπως είπε, «προκειμένου να επιτευχθεί το
παραμικρό, ο δήμαρχος πρέπει να βρίσκεται
σε μια συνεχή διαπραγμάτευση με δυνάμεις
που δεν ανήκουν στο δικό του ψηφοδέλτιο»,
κάνοντας παράλληλα ειδική μνεία σε Δήμο
που ενώ εξασφάλισε ποσοστό 50%, δεν
κατάφερε να πάρει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο υπουργός τόνισε πως
στόχος του νέου εκλογικού νόμου είναι να
μπορεί η δημοτική Αρχή να εκλέγεται από
την πρώτη Κυριακή, ενώ συμπλήρωσε πως
οι αλλαγές έρχονται και κατόπιν απαίτησης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες.
Αναφορικά με τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, ο υπουργός
τόνισε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία το
νομοσχέδιο που αφορά στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο χαρακτήρισε ως
σημαντικό πρώτο βήμα για τη μεθοδική και
οργανωμένη αντιμετώπιση της διαφθοράς
«όχι με την έννοια την κατασταλτική αλλά
με την προληπτική». Παράλληλα, εξήγησε
πως «εγκαθιδρύει ένα σύστημα που τυποποιεί και εντοπίζει σε όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης τα σημεία στα οποία
θα μπορούσε να υπάρξει παραβατική συμπεριφορά σχεδόν σε κάθε θέση και βάζει
δικλείδες ασφαλείας ώστε να προστατεύονται και οι υπάλληλοι».

που έχει θέσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τονίζει: «Θέλω να αναμορφώσω τη χώρα,
μετατρέποντάς τη σε μια χώρα ανοιχτή και
ανταγωνιστική, μια χώρα που διαδραματίζει
ηγετικό ρόλο στην περιοχή, και πάνω απ’
όλα μια χώρα που είναι δεκτική στην αλλαγή και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ενός
γρήγορα εξελισσόμενου κόσμου».
Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι η Ελλάδα
θα αξιοποιήσει τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ
που της αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «την προώθηση έργων με στόχο το μετασχηματισμό
της χώρας». Τονίζει πως η Ελλάδα δεν είναι
«απλά για μια χώρα που μπορεί να προσφέρει αποκλειστικά εξαιρετικές υπηρεσίες», αλλά θέλει να εστιάσει και στην υψηλού
επιπέδου μεταποιητική δραστηριότητα. «Η
Ελλάδα μετατρέπεται, επίσης, σε κόμβο τεχνολογίας», προσθέτει, ενώ συνάμα «έχει
εξαιρετική προοπτική να εξελιχθεί σε κέντρο
βιοφαρμακευτικής επόμενης γενιάς».
«Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της

Ιστορίας»
Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ωστόσο ότι η
νέα ταυτότητα θα συνοδεύεται από την προβολή μίας διαφορετικής Ελλάδας εκτός συνόρων, η οποία δεν θα βασίζεται μόνο στις
φυσικές ομορφιές και στο ένδοξο παρελθόν,
αλλά επίσης στο «πολλά υποσχόμενο μέλλον» και στις δυνατότητές της. «Αυτό που θα
πρέπει πάντοτε να διακρίνει την Ελλάδα είναι
η ποιότητα», υπογραμμίζει, παραθέτοντας
ως παράδειγμα τα εξαιρετικά αλλά λιγότερο
γνωστά εκτός συνόρων κρασιά που παράγει
η Σαντορίνη, η οποία είναι γνωστή παγκοσμίως για το μοναδικό της ηλιοβασίλεμα.
Η πρωτοβουλία που θα ξανασυστήσει
την Ελλάδα στον κόσμο, ή αλλιώς το νέο
“branding” της χώρας, θα συμπέσει και με
τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης. «Είμαι ενθουσιασμένος για την πρωτοβουλία να ξανασυστήσουμε μια ανανεωμένη Ελλάδα στον
κόσμο το 2021, που είναι μια εμβληματική
χρονιά για την Ελλάδα», δηλώνει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Η ιστορία της Ελλάδας ήταν πάντα ιστορία
θριάμβων τους οποίους ακολούθησαν καταστροφές. Αλλά η διαδρομή ήταν πάντα η
σωστή. Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά
της Ιστορίας όταν κληθήκαμε να κάνουμε
μεγάλες επιλογές. Επομένως, αυτή η χρονιά
είναι μια καλή ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω
και να διδαχθούμε από τα λάθη μας, αλλά
και να αντλήσουμε δύναμη από όσα κάναμε
καλά και να χαράξουμε την πορεία μας για
την επόμενη δεκαετία».

ΥΠΕΞ για διερευνητικές
Δε συζητούνται αποστρατιωτικοποίηση νησιών και
θέματα εθνικής κυριαρχίας
Επισήμανε πως εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις που τυχόν ακολουθήσουν τις διερευνητικές, οι δύο πλευρές
θα πρέπει να συμφωνήσουν σε κείμενο συνυποσχετικού, που στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Το πεδίο των διερευνητικών επαφών μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας χαρτογράφησε
ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κατά τη σημερινή
τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών και 3 ημέρες πριν από την επανεκκίνηση του 61ου γύρου στην Κωνσταντινούπολη. «Δεν είναι διαπραγματεύσεις. Είναι
επαφές. Δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις
και δεσμεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν
τηρούνται πρακτικά. Δεν μετέχει κανένας
τρίτος, είναι μεταξύ μόνο των δύο πλευρών.
Δεν γίνονται ενημερώσεις για το περιεχόμενο των διερευνητικών επαφών» καθόρισε με
σαφήνεια.
Ξεδιπλώνοντας περαιτέρω το πλέγμα των
διερευνητικών επαφών, ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε πως είναι άτυπες,
μη δεσμευτικές, εμπιστευτικές συζητήσεις
προκειμένου να διερευνηθούν τα σημεία
σύγκλισης για ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάντα στη βάση του Διεθνούς
Δικαίου. Επισήμανε πως εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις που
τυχόν ακολουθήσουν τις διερευνητικές, οι

δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε
κείμενο συνυποσχετικού, που στη συνέχεια
θα υποβληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την άποψη της
ελληνικής πλευράς, ότι αν διεξαχθούν καλή
τη πίστει, μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων. Διαμήνυσε πως η
Ελλάδα προσέρχεται στον 61ο γύρο καλή τη
πίστει και με πνεύμα συνεργασίας.
Επίσης, κατέστησε σαφές πως στις διερευνητικές δεν συζητείται θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, δεν διαπραγματευόμαστε οποιοδήποτε θέμα αφορά την εθνική
κυριαρχία και υπογράμμισε πως η θέση της
Ελλάδας είναι σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο
της Θάλασσας.
Σε ερώτηση για την προσφορά καλών υπηρεσιών από διάφορες χώρες για διαμεσολάβησή τους μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ο
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
τούς ευχαρίστησε και τόνισε εκ
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Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης χωρικών υδάτων
«Η Ελλάδα προετοιμάζεται και διατηρεί το
δικαίωμα για να επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα οπουδήποτε στην Επικράτεια της,
οποτεδήποτε αυτή το κρίνει», ανέφερε ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας προσέθεσε ότι είναι κατανοητό
πως τα μάτια στρέφονται στην Κρήτη, διότι
εκεί έχει υπογραφεί το μνημόνιο με την Αίγυπτο, «όμως περιορίζουμε το εθνικό δικαίωμα
εάν μιλάμε μόνο για την Κρήτη».
«Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον καθορισμό του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης
στο Ιόνιο, αποτελεί ένα βήμα για την ενίσχυση του εθνικού μας οπλοστασίου, σε
κλίμα αδιασάλευτης ομοψυχίας», είπε ο
υπουργός Εξωτερικών.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα όπλα που
έχει πλέον η Ελλάδα. «Είναι οι πρόσφατες
συμφωνίες μας με τις ΗΠΑ, η συμφωνία με
την Ιταλία, η συμφωνία με την Αίγυπτο, η κατανόηση για το πώς θα προχωρήσουμε με
την Αλβανία, οι συμφωνίες με τα ΗΑΕ, η επέκταση των χωρικών μας υδάτων, η επέκταση
του εθνικού εναέριου χώρου, που πλέον στην
περιοχή του Ιονίου πελάγους ταυτίζεται με τα
εθνικά μας ύδατα, η πολιτική ευρείων οριζόντων που υπηρετεί τα συμφέροντα της νέας
Ελλάδος των 200 ετών», όπως ανέφερε.
Διερευνητικές επαφές
«Για την επανάληψη αλλά και για τη συνέχιση
των διερευνητικών, απαιτείται η βεβαιωμένη
σταθερή αποκλιμάκωση», υπογράμμισε ο
υπουργός Εξωτερικών που υπενθύμισε ότι
πάγια, «και όταν η κρίση στις σχέσεις μας
με την Τουρκία ήταν ιδιαίτερα έντονη, η κυβέρνηση επαναλάβαμε την ετοιμότητά της
για διάλογο. Έθετε όμως πάντοτε διαχρονικά
τις ίδιες σαφείς προϋποθέσεις. Απαιτούσε να
σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα μας, να αποχωρήσει το Oruc Reis».
Όπως είπε, την ίδια αυτή ελληνική θέση, την
υιοθέτησε στα συμπεράσματά του ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. «Έχουν συμπληρωθεί σχεδόν δύο μήνες, από την αποχώρηση του Oruc Reis. Επομένως, ο όρος
που έχει τεθεί από τη χώρα μας, έχει ουσιαστικά εκπληρωθεί. Μπορούμε λοιπόν να
πούμε ότι δημιουργείται μια ευκαιρία διαλόγου, πάντα στο πλαίσιο και στο επίπεδο των
διερευνητικών επαφών», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι «στο διάλογο
αυτό, η Ελλάδα προσέρχεται με καλή πίστη.
Προσέρχεται με ειλικρινή διάθεση, γιατί η
εθνική άποψη είναι ότι με διάλογο λύνονται
τα προβλήματα. Όχι με χρήση βίας και βεβαίως, όχι με απειλές πολέμου».
Ο Νίκος Δένδιας, για μια ακόμη φορά, τόνισε
ότι οι διερευνητικές επαφές αφορούν αποκλειστικά στη διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ και υπενθύμισε ότι οι διερευνητικές είναι προκαταρκτικό στάδιο επαφών,
προκειμένου να εξεταστούν τυχόν αντιλήψεις

συνέχεια από τη σελίδα 8
νέου πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται τη διαμεσολάβηση τρίτων για να μιλάει με την τουρκική πλευρά, επισημαίνοντας πως οι επαφές
είναι μεταξύ των δύο πλευρών και δεν υπάρχει ανάγκη διαμεσολάβησης τρίτων. «Μιλάμε
απευθείας» προσέθεσε.
Περαιτέρω, είπε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και επανέλαβε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως η Ελλάδα
είναι πάντα ανοιχτή στον εποικοδομητικό

κοινές και να διαπιστωθεί κατά πόσον
υπάρχει έδαφος, ώστε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. «Εξυπακούεται δε ότι για
να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, θα πρέπει
να μην τεθεί στον παραμικρό κίνδυνο, η
αποκλιμάκωση που έχει επέλθει», είπε ο
Νίκος Δένδιας και επικαλέστηκε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου που
τόνισε ότι για την επανάληψη αλλά και για
τη συνέχιση των διερευνητικών, απαιτείται
η βεβαιωμένη σταθερή αποκλιμάκωση.
Απαντώντας στις αναφορές της αντιπολίτευσης, για το ρόλο τρίτων, και της Γερμανίας και του Αλβανού πρωθυπουργού,
ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πράγματι,
σε όλη τη διάρκεια της προεδρίας της, η Γερμανία είχε σε διάφορα επίπεδα επικοινωνήσει με τις δύο πλευρές, προωθώντας την
επανάληψη του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
«Τελικά η συμφωνία, για την ημερομηνία
επανάληψης των διερευνητικών επαφών,
επιτεύχθηκε και ανακοινώθηκε, μετά τη λήξη
της γερμανικής προεδρίας και πολλές φιλικές
χώρες έχουν, κατά καιρούς, προσφερθεί να
φιλοξενήσουν τυχόν συνάντησή μου με τον
Τούρκο ομόλογό μου, και σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνεται και η Αλβανία, διά
της προσφοράς του Αλβανού πρωθυπουργού», είπε ο Νίκος Δένδιας και προσέθεσε:
«Σε όλους αυτούς όμως είχαμε εγκαίρως
διαμηνύσει ότι απαιτείται, πρώτον, η έναρξη
των διερευνητικών επαφών και δεύτερον, η
εδραίωση ενός νέου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να συναντηθώ με τον
ομόλογό μου. Αυτή ήταν, αυτή είναι, αυτή παραμένει η θέση μας».
Αιγιαλίτιδα στο Ιόνιο
Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τον καθορισμό του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης
στο Ιόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών, αφού ευχαρίστησε τα κόμματα για το κλίμα εθνικής
ομοψυχίας που επικράτησε, υπογράμμισε
ότι για πρώτη φορά από το 1947, το εθνικό
κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει αύξηση του
χώρου εθνικής κυριαρχίας.
«Αποτελεί εξαιρετικά μεγάλη τιμή για εμένα,
να εισηγούμαι στην εθνική αντιπροσωπεία,
εξ ονόματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την
ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο
προβλέπει την άσκηση του δικαιώματος της
χώρας μας, για την αύξηση των χωρικών μας
υδάτων στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους
μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο, από τα 6 στα 12
ναυτικά μίλια. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται ο χώρος εθνικής κυριαρχίας κατά 13.000
και πάνω τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η
πρώτη φορά, από το 1947, που καλείται
το εθνικό κοινοβούλιο να ψηφίσει αύξηση
του χώρου εθνικής κυριαρχίας. Πρόκειται
για άσκηση πλήρους εθνικής κυριαρχίας,
όχι για περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων», είπε ειδικότερα ο Νίκος Δένδιας και

προσέθεσε:
«Η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή τη μείζονος εθνικής σημασίας κίνηση, ασκώντας το
αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας, με βάση
το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Το οποίο συγχρόνως αποτελεί και στοιχείοκανόνα του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Το
νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή, σε συνέχεια της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος
107/2020 περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθείων γραμμών βάσης, στη θαλάσσια
περιοχή του Ιονίου και των Ιόνιων νησιών,
μέχρι και το Ακρωτήριο Ταίναρο. Σύμφωνα
επίσης με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου,
η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται για
την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της
Επικράτειας του δικαιώματος επέκτασης της
αιγιαλίτιδας ζώνης της όποτε αυτή το κρίνει
σκόπιμο».
«Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της
διεθνούς νομιμότητας αποτελεί διαχρονική
αρχή. Καθοδηγεί σταθερά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων την ελληνική εξωτερική πολιτική», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και επανέλαβε ότι δεσμεύει και το σύνολο των χωρών
της ΕΕ και την ίδια την ΕΕ.
«Κάνουμε ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση
του εθνικού σχεδιασμού, αναφορικά με τις
θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Η επέκταση
έρχεται αμέσως μετά τη σύναψη συμφωνίας
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία
και την Αίγυπτο, και επίσης τη συμφωνία μας
για τον τρόπο χειρισμού του θέματος με την
Αλβανία», είπε ο Νίκος Δένδιας και υπογράμμισε ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η
χώρα μας προστίθεται σε εκείνες τις χώρες
που έχουν κάνει χρήση της σχετικής ρήτρας
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, για το
Δίκαιο της Θάλασσας και «εδραιώνει έτσι τη
σημασία των διατάξεων της έναντι όλων και
ιδίως αυτών που επιλέγουν να μην την εφαρμόζουν ή να την αγνοούν. Εκείνων δηλαδή,
των ελάχιστων που διανοούνται να λειτουργούν εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου». Στο
σημείο αυτό μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική αναφορά στην «απαράδεκτη τακτική της γείτονος Τουρκίας, να απειλεί
με casus belli, εφόσον αυτή ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της».

διάλογο και ότι θα ήταν ανοιχτή σε μια ενδεχόμενη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδας και Τουρκίας όταν το επιτρέψουν οι
συνθήκες. Δηλαδή, όπως διευκρίνισε, όταν
υπάρξει το κατάλληλο κλίμα που θα επιτρέψει μια τέτοια συνάντηση να είναι εποικοδομητική και υπενθύμισε ότι η ελληνική πλευρά
είχε πει πως ένας βασικός όρος για να προχωρήσουμε προς μια τέτοια συνάντηση είναι
να υπάρξει αποχή από προκλήσεις. Προσέθεσε πως σε προσωπικό επίπεδο είναι πολύ
καλή η σχέση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αναφερόμενος στην επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόνισε πως αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας, όπως
προβλέπεται και από τη Σύμβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, οπουδήποτε
και οποτεδήποτε κρίνει.
Ερωτηθείς για τις υπερπτήσεις από τουρκικά
αεροσκάφη πάνω από ελληνικά νησιά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως η ελληνική πλευρά πραγματοποιεί
έκτακτο διάβημα διαμαρτυρίας στην τουρκική
πλευρά, στο οποίο τονίζει πως τέτοιου είδους
ενέργειες δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση

Αναφορικά με την τεχνική προετοιμασία καθορισμού του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης
και το κλείσιμο των κόλπων που προηγήθηκε
με το Προεδρικό Διάταγμα, ο υπουργός τόνισε ότι είναι απολύτως συμβατά με το Δίκαιο της Θάλασσας. «Η χώρα μας δεν δρα
καταχρηστικά. Δεν εποφθαλμιά δικαιώματα
άλλων. Ασκεί βεβαίως, πλήρως τα δικά της
δικαιώματα, με πλήρη σεβασμό στη διεθνή
νομιμότητα. Η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας στο Ιόνιο, ενισχύει την ασφάλεια μας,
μεγεθύνει το αποτύπωμά μας. Ταυτόχρονα
ενισχύει τη διεθνή θέση της Ελλάδας, τόσο
σε σχέση με τις χώρες με τις οποίες οικοδομούμε ένα πλέγμα συνεργασιών στην περιοχή μας, για την εμπέδωση της σταθερότητας
και της ασφάλειας όσο και έναντι εκείνων οι
οποίοι δεν συμμερίζονται τις ίδιες αρχές με
εμάς», είπε και προσέθεσε: «αυτή η Ελλάδα,
με τη μεγαλύτερη πια ζώνη κυριαρχίας, με
τις μεγαλύτερες πια ζώνες άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, εδώ και λίγους μήνες,
δημιουργεί ένα υπόδειγμα συνέπειας, μεθοδικότητας, τήρησης της νομιμότητας, προσήλωσης σε στόχους αλλά και ένα υπόδειγμα
αυτοπεποίθησης».
Χωρικά ύδατα
«Η Ελλάδα προετοιμάζεται και διατηρεί το δικαίωμα για να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα
οπουδήποτε στην Επικράτεια της, οποτεδήποτε αυτή το κρίνει», ανέφερε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και προσέθεσε
ότι είναι κατανοητό πως τα μάτια στρέφονται
στην Κρήτη, διότι εκεί έχει υπογραφεί το μνημόνιο με την Αίγυπτο, «όμως περιορίζουμε
το εθνικό δικαίωμα εάν μιλάμε μόνο για την
Κρήτη».
«Η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται
για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της
Επικράτειας του δικαιώματος επέκτασης της
αιγιαλίτιδας ζώνης της όποτε αυτή το κρίνει
σκόπιμο», είπε ο Νίκος Δένδιας και προσέθεσε: «Θέλω να σταθώ σε αυτό, διότι έγινε μια
πολύ μεγάλη συζήτηση, για το πού, ποιος,
πότε, τι. Η Ελλάδα προετοιμάζεται και διατηρεί το δικαίωμα για να επεκτείνει τα χωρικά
της ύδατα οπουδήποτε στην Επικράτεια της,
οποτεδήποτε αυτή το κρίνει. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι τα μάτια στρέφονται στην Κρήτη, διότι εκεί έχει υπογραφεί το μνημόνιο με
την Αίγυπτο, όμως περιορίζουμε το εθνικό
δικαίωμα εάν μιλάμε μόνον για την Κρήτη. Η
Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει οπουδήποτε θέλει, οποτεδήποτε θέλει
τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Θέλω να
είμαι απολύτως σαφής σε αυτό, από το βήμα
της εθνικής αντιπροσωπείας. Και επίσης
θέλω να χαιρετίσω την εξαιρετικά σημαντική,
επαναλαμβανόμενη δήλωση του υπουργού
της Ρωσίας κ. Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος χαρακτηρίζει, αυτονόητα, απολύτως νόμιμη την
ανακοίνωση της Ελλάδας ότι διευρύνει την
αιγιαλίτιδα ζώνη της».
και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος.
Ομοίως, επανέλαβε, πραγματοποιήθηκε διάβημα και για την επακούμβιση του σκάφους
του Λιμενικού κοντά στα Ίμια.
Σε ό,τι αφορά στη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών, δήλωσε πως η Ελλάδα τη στηρίζει
πλήρως, με την πεποίθηση ότι αποτελεί συστατικό παράγοντα του καθεστώτος ελέγχου
συμβατικών εξοπλισμών στον ευρω-ατλαντικό χώρο. Επισήμανε η χώρα μας εφαρμόζει
απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της συνθήκης,
τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις που
ανέλαβε.
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First CaféTO 2021 locations could
be installed as early as May
Toronto Mayor John Tory endorsed a
city report Wednesday that recommends
a "bigger and better" CaféTO program
this spring, which — public health orders
permitting — could see the first of its
locations installed by May, almost two
months earlier than last year.
The report, which will be considered by
the city's executive committee on Jan. 27,
includes details and key findings about the
CaféTO program that began as a quickstart pandemic response last summer for
Toronto's main street restaurants and bars
during the ongoing pandemic.
The report includes recommendations to
enhance the program such as updating
the registration process so that it's more
straightforward, supporting quick installation
of CaféTO locations, making curb lane cafes
safer and allowing owners to build additional
space for curb lane cafe areas, where
applicable.
At a news conference Wednesday, Tory said
the program helped hundreds of restaurant
and bar operators in 2020 by allowing them
to expand their patios into curb lanes and

along sidewalks to allow more space to
ensure physical distancing and hold more
patrons.
"The CaféTO program was a popular and
successful quick-start COVID-19 response
program that helped local businesses stay in
business, helped protect jobs, and improved
the quality of life in our city for residents,"
Tory said Wednesday.
The report included a city-led survey which
states that of 2,800 respondents, including
restaurant and bar owners and members
of the public, 95 per cent wanted to see
CaféTO operate in 2021, and 66 per cent of
operators would not have made a profit were
it not for the program.

'I'd be up that guy's ying yang':
Ford expresses anger, frustration
at Pfizer vaccine delay
Ontario says its weekly
deliveries of the PfizerBioTech vaccine will be cut
by as much as 80% over the
next month
Premier Doug Ford called
the development "troubling"
and a "massive concern"
"I'd be up that guy's ying
yang so far with a firecracker,
he wouldn't know what hit him," Ford says
Ontario says its weekly deliveries of the
Pfizer-BioTech COVID-19 vaccine will be
cut by as much as 80 per cent over the next
month.
The province says that’s due to a production
slowdown at the pharmaceutical company.
The government says shipments are
expected to get back to normal levels in late
February and early March.
In the province’s daily COVID-19 briefing,
Premier Doug Ford called the development
“troubling” and a “massive concern.”
He said the province is capable of

administering more than
40,000 doses of the
vaccine a day but “every
day we are giving out less
vaccines than we have the
capacity to administer, is a
day we lose,” he said.
Ford was visibly upset and
added that he was angry
with the turn of events,
but stressed that he does not blame Prime
Minister Justin Trudeau or Deputy Prime
Minister Chrystia Freeland, with whom the
province is working collaboratively.
“I’m just angry at the situation,” he said. “If I
was in [the Prime Minister’s] shoes, I’m sure
he is doing it, but I’d be on that phone call
every single day.”
Ford also expressed frustration that other
countries in the European Union, with
smaller populations than Canada, are
getting the vaccines.
“We’re part of the G7, we’re a major player
in the world,” he said. “Other countries are

Ontario wants everyone vaccinated
by early August, general says
Ontario wants to have everyone vaccinated
by late July or early August, the head of its
vaccine distribution plan told CBC News
Sunday.
The updated timeline came as the province
saw 3,422 new COVID-19 cases and 69
more deaths, with Toronto alone recording
more than 1,000 new infections.
Retired general Rick Hillier said while
accomplishing the summer goal hinges on
Ontario getting a steady supply of vaccine,
there's a plan to get them in arms.
"When they come, we're going to be able
to use them all," Hillier told the CBC's
Rosemary Barton.
"I'd love to see the province of Ontario done
by the end of July or early August with all
those who want to have a vaccine and who
are eligible to receive it. But until we get the
vaccine allocation, until we know what's
coming, we just can't do it."
Ontario has distributed the most COVID-19
vaccines of any province, but has
administered only 72 per cent of the doses it
has received. You can get the latest details
by using the CBC News vaccine tracker.
For now, a provincewide stay-at-home order
remains in place as Ontario tries to limit the
spread of the virus.
GTA continues to see bulk of province's new
cases
Toronto reported 1,035 new COVID-19
cases on Sunday, marking another day that
the province's biggest city also had the most
infections.
In addition to Toronto's cases, there were
585 new cases in Peel, 254 in WindsorEssex, 246 in York and 186 in the Niagara
area. The new cases drive the seven-day
average, a key figure that reduces noise in
the data, to 3,143 new cases per day.
A further 69 more people with the illness
died, bringing the province's official death
toll to 5,409.
At least 1,570 people are in hospital, and
there are now 293 patients on ventilators.
getting them, why not Canada? That’s my
question to Pfizer.”
Pointing out that there is a Pfizer factory in
Michigan, Ford also appealed to incoming
U.S. president Joe Biden for support with a
direct message to him.
“Help out your neighbour. You want us all to
get along, hunky dory, kumbaya? Help us
out. I’m asking you for help,” he said.
Ontario has administered 224,134 doses of

Just over 3,078 cases were marked resolved.
There were 60,183 tests completed, and the
province's positivity rate is now 5.2 per cent.
Ford, Tory touring future mass vaccination
site
Ontario has now administered 200,097
doses of COVID-19 vaccine, and remains in
the first phase of its rollout plan.
Premier Doug Ford and Toronto Mayor John
Tory toured the city's first mass vaccination
site, located at the Metro Toronto Convention
Centre, on Sunday.
Mass vaccinations haven't started yet (longterm care and health-care settings are
being prioritized) but the Toronto facility is
set to serve as a blueprint for what could
be coming to other locations in the coming
months. The city provided these details
about the mass vaccination site, which it's
calling a "proof-of-concept clinic":
•
Opens Monday, but not to the
general public.
•
Will start with 250 vaccinations per
day.
•
Will use the Moderna vaccine.
Tory said he hopes the test site will provide
some hope during the grey winter months.
"Vaccination is soon to come and we're just
working away at being ready to do that,"
Tory said.
Ford said the province will be ready when
it's time to ramp up vaccinations in April,
May and June.
"Our goal is to get as many needles in
people's arms as possible," he said.
The two leaders didn't take questions from
reporters.
the vaccine so far.
The province’s goal of vaccinating residents
and staff at long-term care (LTC) homes
in the hotspots of Toronto, Peel, Windsor
and York has been completed ahead of its
scheduled date of Jan. 21.
Ford said that more than 40 per cent of all
LTCs in Ontario have received the first dose
of the vaccine.
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PBO says reformed fiscal
stabilization program to
cost Ottawa $4.5 billion
Reforms to a federal support program for
provinces will nearly triple the cost to Ottawa
next year, with the price tag projected
to be about $4.5 billion, says Canada's
parliamentary budget officer.
Yves Giroux says the government's fiscal
stabilization program, which transfers cash
to provinces that experience steep yearover-year revenue drops, will increase by
$2.9 billion in fiscal 2021-22.
Prime Minister Justin Trudeau announced
a major change to the program in the
government's fall economic update.
The revenue-insurance plan will lift funding
capped for more than three decades at $60
per resident to $170, indexing the payment
ceiling to Canada’s rate of GDP growth per
person.
Alberta Premier Jason Kenney has said the
overhaul does not go far enough, calling it a
"slap in the face," since even major declines
in resource revenue might not trigger the
fiscal stabilization, while a five per cent drop
in non-resource revenue will.
The program only kicks in for resource
income when decreases exceed 50 per
cent.

The beefed-up federal support comes
as provinces wobble under the strain of
record deficits and revenue shortfalls due
to the COVID-19 pandemic and related
restrictions.
Several provincial ministers expressed
disappointment the Liberals didn't eliminate
the funding cap as they had asked.
Alberta Finance Minister Travis Toews said
last month his province expected to receive
$750 million under the new limits, a figure
that falls well short of what Alberta could
use.
Newfoundland and Labrador's Finance
Minister Siobhan Coady has said that
her province's projected 45 per cent drop
in offshore oil revenues this year would
not allow it to qualify for help through the
stabilization fund.
Provinces are also allowed to apply for an
interest-free loan under the program, though
none has requested one since 1987, the
budget office says.
The program dates back to 1967, brought in
under Lester Pearson's Liberal government
to help cushion the blow to provinces going
through economic rough patches.

Justin Trudeau Is Urging
Canadians To Cancel Their
Upcoming Vacations Abroad
He says new restrictions could be
implemented with no notice.
The prime minister is urging Canadians to
avoid all non-essential trips abroad right
now, as he says Canada’s travel rules are
subject to change with no notice at all.
During a press conference on Tuesday,
January 19, he warned that taking vacations
overseas is just too risky right now.
Speaking in French, per CTV News, Trudeau
urged anyone who has booked a trip abroad
to consider cancelling it ASAP.
He explained that going on vacation was not
worth contracting COVID-19 or potentially
getting stuck outside Canada and being
unable to return home.
The PM confirmed that the federal
government was monitoring new COVID-19
virus variants in different countries, like the
U.K. and Brazil, and would be willing to
impose new restrictions without any notice

at all.
This would be in addition to Canada’s
existing travel rules, which now require
all incoming air passengers to provide a
negative COVID-19 test prior to boarding.
The mandatory two-week quarantine period
that all incoming travellers must adhere to
also still applies.
While there is no outright travel ban in place,
the federal government and public health
officials continue to urge Canadians to avoid
discretionary travel.

Bank of Canada to update
economic outlook with first
rate announcement of 2021
Canada's central bank will update
its economic forecast for the country
Wednesday when it announces its interestrate decision, offering a glimpse into its
outlook for COVID-19 recovery.
The Bank of Canada said in October the
country had been spared from a worst-case
economic scenario, but it still didn't see a
recovery taking hold until at least 2022.
Since then, case numbers have grown and
severe restrictions put in place in parts of
the country to curb the spread of COVID-19.
Given the economic conditions, there is
widespread expectation that the Bank
of Canada will decide today to keep its
trendsetting policy rate at 0.25 per cent.
Bank governor Tiff Macklem has said the

Toronto Mayor John Tory speaks
to Pfizer about improving
COVID-19 vaccine production
Toronto's mayor says he has spoken to
Pfizer-Biotech executives to urge them to
produce more COVID-19 vaccine.
Mayor John Tory says wanted to make
Canada's case after the company said it
could not fulfil next week's order from the
federal government.
Tory follows Prime Minister Justin Trudeau
and Ontario Premier Doug Ford, among
others, in urging the manufacturer to up
production.
Tory says he initiated the conversation in
consultation with Ottawa.
The city has had to shut down its two

The mass vaccination clinic opened on
Monday, operating out of the Metro Toronto
Convention Centre, and was expected to
run for at least six weeks.
But that same day, Toronto's Dr. Eileen de
Villa said dose shipments will decrease
by up to 80% while Pfizer's Norway site
upgrades its production capacity.
That same day the City of Toronto announced

vaccination programs until the federal
government provides more doses.
Dr. Eileen De Villa, Toronto's chief medical
officer, says there are 986 new cases of
COVID-19 in the city and 10 more deaths.

1st round of COVID-19 vaccinations
complete at LTC homes in 7
regions across Ontario
The Ford government says the first round
of COVID-19 vaccinations has now been
completed in long-term-care homes in
seven regions across the province.
That list includes Toronto, Peel, York and
Windsor-Essex, the four regions with the
highest COVID-19 transmission rates, as
well as Ottawa, Durham Region and Simcoe
Muskoka.
“This is the first of many victories to come

Toronto's Mass Vaccination
Clinic Has Temporarily Closed
Due To A 'Vaccine Shortage'
The proof-of-concept clinic was only open
for two days.
The provincial government has directed
Toronto's mass vaccination clinic to
immediately pause operations after only two
days of being open.
A news release from the city of Toronto on
Tuesday announced that the temporary
closure is "due to vaccine shortage."

key rate won't move from near-zero until
inflation is back at the bank's two-per-cent
target.
Statistics Canada reported Wednesday
that the annual pace of inflation slowed in
December as the consumer price index was
up 0.7 per cent compared with a year earlier.
The average economist estimate had been
for a one per cent increase in prices at the
end of 2020 compared to the same month
in 2019, according to financial data firm
Refinitiv.
Last month, the average of Canada's three
measures for core inflation, which are
considered better gauges of underlying
price pressures and closely tracked by the
Bank of Canada, was 1.57 per cent.

that the clinic would temporarily close after
Friday, January 22, due to "ongoing issues
with the Pfizer vaccine supply."
But just a day later, on Tuesday, the City of

against this deadly and ruthless enemy
we face,” Premier Doug Ford said in a
statement. “We are making steady progress,
but we will not rest until the residents and
staff of every long-term care home and all
Ontarians have had the opportunity to get
a vaccine.
“Only then will we be able to get our lives
back and return to normal.”

Toronto issued an update saying the province
was directing the clinic to "immediately"
pause operations — three days earlier than
expected.
"People with scheduled appointments
for tomorrow Wednesday, January 20,
Thursday, January 21 and Friday, January
22 are being advised now that their
appointments are cancelled," Tuesday's
press release reads.
"The City’s Immunization Task Force is
continuing to plan for city-wide immunization
clinic roll-out and will continue to work with
the Province to determine next steps once
vaccine supply is re-established."
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Εκτίμηση διεθνολόγου: Το Κυπριακό
δεν αναμένεται να βρίσκεται ψηλά
στην ατζέντα νέας Κυβέρνησης ΗΠΑ
Το Κυπριακό δεν αναμένεται να βρίσκεται
ψηλά στην ατζέντα της νέας αμερικανικής
Κυβέρνησης, εκτιμά ο διεθνολόγος Ζήνωνας Τζιάρρας, προσθέτοντας πως δεν
αναμένεται ότι ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, θα παίξει καταλυτικό
ρόλο προς την επίτευξη συμφωνίας στο
Κυπριακό.
Κληθείς από το ΚΥΠΕ να εκτιμήσει τη σημασία της ανάληψης της προεδρίας των
ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν για τις ΗΠΑ, τον
κόσμο γενικότερα καθώς και για την Κύπρο,
ο κ. Τζιάρρας αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε πως ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος
“ενδέχεται να ενθαρρύνει ή ακόμα και να
σπρώξει προς περισσότερο διάλογο, αλλά
όχι να καθορίσει το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και τις πρόσφατες συζητήσεις για το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού”.
Ειδικά, σήμερα, σημείωσε, “μια περίοδο
κατά την οποία το διπλωματικό κεφάλαιο
και οι μοχλοί πίεσης των ΗΠΑ εξαντλούνται σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση των
πολλαπλών προβλημάτων με την Τουρκία.
Περισσότερα εξαρτώνται από τους άμεσα
εμπλεκόμενους παίκτες, δηλαδή τις δύο
κοινότητες και τις εγγυήτριες δυνάμεις (με
προεξέχουσα την Τουρκία)”, ανέφερε.
Ο κ. Τζιάρρας επεσήμανε πως για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα
στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και του
Καυκάσου, η Τουρκία παραμένει ένας σημαντικός δρώντας τον οποίο οι ΗΠΑ θα
θελήσουν να διατηρήσουν κοντά τους, όχι
όμως με κάθε κόστος. “Έναντι της Άγκυρας
ο Μπάιντεν αναμένεται να είναι λιγότερο
ανοχικός. Αντιλαμβανόμενος όμως την
ανάγκη που οι ΗΠΑ έχουν την Τουρκία για
την επίτευξη των στόχων τους, ενδέχεται
να επιδιώξουν μια ισορροπία. Δεδομένου
ότι για τον Μπάιντεν η αντιμετώπιση της
Ρωσίας αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής (αλλά
και εσωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τη
διείσδυση ρωσικής επιρροής στις ΗΠΑ), η
επανατοποθέτηση των τουρκο-αμερικανών
σχέσεων σε νέα, εποικοδομητική βάση και η
απομάκρυνση της Άγκυρας από τη Μόσχα
θα είναι καίριας σημασίας”, ανέφερε.
Επεσήμανε πως αυτή η προσέγγιση σχετίζεται εμμέσως τόσο με τη προσπάθεια
βελτίωσης των αμερικανο-ευρωπαϊκών
σχέσεων που θα επιδιώξει η κυβέρνηση
Μπάιντεν όσο και και με τη νέα έμφαση που
θα δώσει στο ΝΑΤΟ. “Για τις ΗΠΑ και τη νέα
Κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ,
αλλά και η Τουρκία ανήκουν – ή πρέπει να
ανήκουν – στο ίδιο σύστημα ασφάλειας με
τη Ουάσινγκτον επικεφαλής. Αν και η επαναφορά αυτού του ηγετικού-ηγεμονικού ρόλου βρίσκεται στην ατζέντα του Μπάιντεν, η
επιτυχία δεν είναι καθόλου βέβαιη, καθώς
τόσο στην ΕΕ, αλλά και στη Μέση Ανατολή
έχουν αναπτυχθεί δυναμικές που αμφισβητούν την αμερικανική πρωτοκαθεδρία και
προκρίνουν ένα νέο ισοζύγιο δυνάμεων”,
επεσήμανε.
Σημείωσε πως στην Ανατολική Μεσόγειο
αλλά και τη Μέση Ανατολή, περιοχές για τις
οποίες οι ΗΠΑ δεν έχασαν ποτέ το ενδιαφέρον τους, “η Κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεχίσει την προσέγγιση των δύο προκάτοχων
του: την εύρεση φιλο-δυτικών εταίρων και

την προώθηση φιλο-δυτικών δικτύων συνεργασίας (βλ. π.χ. τριμερείς και επαναπροσέγγιση Ισραήλ-Αραβικού Κόσμου) που
θα ευνοούν τα αμερικανικά συμφέροντα
σε σχέση με την αντιμετώπιση των «κακόβουλων επιρροών» της Κίνας, της Ρωσίας
και του Ιράν. Η Κύπρος εμπίπτει σε αυτό το
πλαίσιο, ιδιαίτερα αναφορικά με τη Ρωσία“.
Ο κ. Τζιάρρας επεσήμανε πως η ανάληψη
της προεδρίας από τον Τζο Μπάιντεν βρίσκει τις ΗΠΑ σε μια περίοδο εσωτερικής
αστάθειας και εξωτερικών προκλήσεων.
Όπως είπε, ανάμεσα στα κυριότερα προβλήματα που η νέα Κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό βρίσκεται η πανδημία Covid-19, αφού με περισσότερους
από 400 χιλιάδες νεκρούς μέχρι στιγμής,
φαίνεται να είναι πρώτη στην ατζέντα.
“Μια από τις πρώτες κινήσεις του Μπάιντεν
ήταν η υπογραφή διατάγματος, που καθιστά τη χρήση μάσκας και κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ομοσπονδιακές περιουσίες απαραίτητες. Έμφαση επίσης θα δώσει
σε ευάλωτες κοινότητες, ενώ θα διορίσει
συντονιστή για τη διαχείριση της πανδημίας που θα ενημερώνει άμεσα τον Πρόεδρο.
Επιπλέον, έχει προτείνει στο Κογκρέσο την
έγκριση κονδυλιού ύψους 1.9 τρις εκ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας”, είπε ο κ. Τζιάρρας.
Πρόσθεσε πως “άλλα εσωτερικά ζητήματα
που ξεχωρίζουν είναι η οικονομία που σαφώς συνδέεται και με την πανδημία, το μεταναστευτικό στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ
είχε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, καθώς και η πολιτική-ιδεολογική και φυλετική
πόλωση μέσα στην κοινωνία. Μέσα στα
πλάνα του Μπάιντεν βρίσκεται η υπογραφή
διατάγματος για την άρση της απαγόρευσης εισόδου μουσουλμάνων πολιτών στις
ΗΠΑ από διάφορες μουσουλμανικές χώρες,
που είχε εφαρμόσει ο Τραμπ”.
“Κρίσιμης σημασίας θα είναι η πρόκληση
της γεφύρωσης του κοινωνικού χάσματος
που δημιούργησε η προηγούμενη διακυβέρνηση, και η καλλιέργεια ενός πνεύματος
ενότητας. Από αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό και η αποτελεσματικότητα της νέας
κυβέρνησης και σε άλλους τομείς”, ανέφερε.
Επεσήμανε πως στην εξωτερική πολιτική, η
κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιδιώξει να επαναφέρει κάποιες αρχές όπως η πολυμέρεια,
η διαμεσολάβηση, η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και η εποικοδομητική διπλωματία. “Ήδη
ο νέος Πρόεδρος έχει υπογράψει διάταγμα
για την επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία
του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
Παράλληλα έχει κάνει νύξεις για μια νέα
προσπάθεια αναφορικά με το πυρηνικό

Υπουργός Υγείας: Η Κύπρος
παραμένει στην κόκκινη ζώνη
Η Κύπρος παραμένει στην κόκκινη ζώνη,
όμως, η μερική βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων, που εφαρμόστηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου και επιβραβεύει
τις θυσίες του κάθε πολίτη χωριστά και της
κοινωνίας μας συνολικά, αναφέρει, σε γραπτή δήλωση του για τα δεδομένα σχετικά με
την πανδημία, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.
«Όπως ενημερώθηκα από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον
κορωνοϊό, οι επιδημιολογικοί δείκτες απομακρύνονται από τα μη ασφαλή όρια,
αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για
τα δεδομένα της Κύπρου. Η υποχώρηση
του δείκτη θετικότητας σε συνδυασμό με
τη μείωση των κρουσμάτων, που εντοπίζονται, είναι ενδείξεις για ανακοπή της
ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού, που είναι το ζητούμενο των περιοριστικών μέτρων», προσθέτει. Ωστόσο, συνεχίζει ο κ.
Ιωάννου, το Σύστημα Υγείας εξακολουθεί
να δέχεται μεγάλη πίεση και η κατάσταση
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αν και
ελεγχόμενη, παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. «Εάν συνεχιστεί η πτωτική τάση των
επιδημιολογικών δεικτών θα μπορούμε να
προσβλέπουμε σε σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων, τα οποία
εκπνέουν την 31η Ιανουαρίου 2021. Προς
τούτο, τεχνική επιτροπή αποτελούμενη από
υπηρεσιακούς των αρμοδίων Υπουργείων
Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας, Παιδείας
και Εμπορίου θα επεξεργαστεί τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής
Επιτροπής για τη στρατηγική αποκλιμάκωσης, ώστε η επαναδραστηριοποίηση να
γίνει κατά τρόπο ομαλό και αποτελεσματικό με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα»,
σημειώνει. Όπως αναφέρει, οι ειδικοί θα
καταθέσουν επίσης εισηγήσεις για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων αποκλιμάκωσης και την αποτελεσματική επιτήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που θα
ισχύουν στους επαγγελματικούς και άλλους

τομείς, οι οποίοι θα επαναδραστηριοποιηθούν. «Ταυτόχρονα με τη σταδιακή άρση
των περιοριστικών μέτρων, συνεχίζεται και
εντείνεται ο εργαστηριακός έλεγχος του
γενικού πληθυσμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στη διενέργεια αυξημένων ελέγχων
με rapid tests στοχευμένα στους εργαζόμενους που θα επαναδραστηριοποιούνται σε
κάθε φάση της στρατηγικής αποκλιμάκωσης, που θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο», προσθέτει. Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι σε πολλές άλλες χώρες της
Ευρώπης επικρατεί κατάσταση επιφυλακής
υπό το φόβο τρίτου, ίσως και χειρότερου,
κύματος της πανδημίας. «Η Κύπρος παραμένει στην κόκκινη ζώνη, όμως η μερική
βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των
μέτρων που εφαρμόστηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου και επιβραβεύει τις θυσίες του κάθε
πολίτη χωριστά και της κοινωνίας μας συνολικά. Όπως πάντα έτσι και τώρα κριτήριο
για τις αποφάσεις μας είναι η διατήρηση της
επιδημιολογικής εικόνας σε επίπεδα που
δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία
και δεν ακυρώνουν όλα όσα καταφέραμε
μέχρι τώρα», σημειώνει. Καταλήγοντας, ο
κ. Ιωάννου αναφέρει ότι η υγειονομική αυτή
κρίση θα διαρκέσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου, κατά τους
μήνες που ακολουθούν, μέχρι να υπάρξει
εμβολιαστική θωράκιση του πληθυσμού,
απαιτείται η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και
εγρήγορση για αποφυγή πισωγυρίσματος.

Ξαναμπογιατίζουν τη σημαία του
ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο
Ως «εθνικό και πνευματικό» καθήκον χαρακτήρισε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν
Τατάρ, το ξαναμπογιάτισμα της σημαίας του ψευδοκράτους στον κατεχόμενο
Πενταδάχτυλο.
Ο κ. Τατάρτ επέβλεψε σήμερα τις εργασίες
του «συνδέσμου φωτισμού σημαίας Πενταδακτύλου», οι οποίες χορηγούνται από την
Intergaz.
Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι εργασίες για
προστασία της σημαίας του Πενταδακτύλου
είναι «εθνικό και πνευματικό μας καθήκον»
και ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους
στο έργο.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, περίπου 30 τόνοι κόκκινης και άσπρης μπογιάς θα χρησιμοποιηθούν για να ψεκαστεί ο

Πενταδάκτυλος στα χρώματα της σημαίας
του ψευδοκράτους, ενώ το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 20-25 μέρες.
Η σημαία του ψευδοκράτους σημαδεύει το
βουνό του Πενταδακτύλου από το 1987,
ενώ φωτίστηκε το 2013.

πρόγραμμα του Ιράν”, ανέφερε.
Υπενθύμισε ότι η συμφωνία P5+1 που επιτεύχθηκε επί Κυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα το 2015 με το Ιράν κατέστη κενό γράμμα,
όταν αποχώρησε από αυτή η κυβέρνηση

Τραμπ. Είπε επίσης πως νέες πρωτοβουλίες αναμένεται να προκύψουν και στο θέμα
του Παλαιστινιακού αν και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι της νέας κυβέρνησης δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
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Πέρασε ο προϋπολογισμός
με 29 ψήφους υπέρ
Με καρφιά και μπηχτές μεταξύ των υπερψηφιστών και καταψηφιστών αλλά και αναφορά σε Γιολίτη και ChristofiasWatch πέρασε
τελικά ο αναθεωρημένος κρατικός προϋπολογισμός. Συγκέντρωσε τους απαραίτητους Βουλευτές η Κυβέρνηση με τις τελευταίες προσθήκες ούτως ώστε να περάσει
τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό κατά
πλειοψηφία.
Υπέρ ψήφισαν 29 Βουλευτές ΔΗΣΥ(18),
ΕΔΕΚ(3), Αλληλεγγύη(2), ΕΛΑΜ(2) και
Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων(3),
Συμμαχία Πολιτών(1) ενώ καταψήφισαν 26
Βουλευτές, αυτοί του ΑΚΕΛ(16), ΔΗΚΟ(7),
Οικολόγοι(2) και η Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Άννα Θεολόγου.
Από τις 35 τροπολογίες υπερψηφιστήκαν οι
έξι πριν τεθεί προς ψήφιση ο Προϋπολογισμός. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός
για το 2021 προβλέπει έσοδα ύψους €6,48
δις και δαπάνες ύψους €7,16 δις.
Με βάση την έκθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών ο Προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές), ύψους €7.158.245.905 και παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά 2,5% σε
σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες
και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2020 (μη περιλαμβανομένων των
τεσσάρων συμπληρωματικών προϋπολογισμών του 2020).
Ο νέος Προϋπολογισμός παρουσιάζεται
αυξημένος κατά €339.912.290 σε σχέση με
τον Προϋπολογισμό που καταψηφίστηκε
τον Δεκέμβρη. Τα έσοδα που προβλέπονται
στον υπό αναφορά προϋπολογισμό (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών)
ανέρχονται στα €6.480 εκατομ., σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.917
εκατομ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση
9,5%.
Οι τοποθετήσεις των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των κομμάτων που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας πέραν των
προνοιών του προϋπολογισμού και των
επιπτώσεων της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης στους πολίτες και την οικονομία, περιείχαν και αντεγκλήσεις μεταξύ των κομμάτων που καταψήφισαν ή
υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό αλλά και
αναφορές στους λόγους για τους οποίους
αποφάσισαν να ψηφίσουν ή καταψηφίσουν.
Μετά τις τοποθετήσεις των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των κομμάτων διακόπηκε η συνεδρία για 5λεπτο διάλειμμα που ζήτησε το
ΑΚΕΛ.
Στην αίθουσα που συνεδρίασε η Ολομέλεια

κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού
παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης και άλλα μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
διεκόπη για μερικά λεπτά μετά τη σεισμική
δόνηση έως ότου συνέλθουν από τον αιφνιδιασμό του σεισμού τα μέλη του κοινοβουλίου και τα μέλη του προσωπικού της Βουλής.

Τι δήλωσε ο ΠτΔ για
την υπερψήφιση του
προϋπολογισμού

Για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από την Βουλή τοποθετήθηκε με γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Συγκεκριμένα ανέφερε:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΔΗΣΥ, το Κ.
Σ. ΕΔΕΚ, το Κίνημα Αλληλεγγύη, τη Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, τη Συμμαχία Πολιτών και το ΕΛΑΜ που συνέβαλαν
με τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση της
τελικής πρότασης που εγκρίθηκε και απέτρεψαν με τη θετική ψήφο τους μία νέα κρίση στη χώρα.
Θεωρώ πως η δημιουργική στάση τους–
παρά τις οποιεσδήποτε πολιτικές μας διαφορές- συνιστά συμβολή προόδου και
αποτελεί για τους ιδίους ένδειξη πολιτικής
ωριμότητας και πατριωτικής συμπεριφοράς.
Με την ψήφιση του προϋπολογισμού σήμερα στη Βουλή μπορούμε πλέον συντεταγμένα να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες
που μας παρέχονται, να επικεντρωθούμε
στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας και να αξιοποιήσουμε τις
δυνατότητες που έχουμε για ανάπτυξη και
ευημερία. Μπορούμε πλέον να στηρίξουμε το σύστημα υγείας, να συνεχίσουμε να
αναβαθμίζουμε τα νοσηλευτήρια μας, να
στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, να στεκόμαστε δίπλα στους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Ευρεία στήριξη στη βάση της
λύσης του κυπριακού από τα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας
Ενημερώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαελίας από την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ –
Ευρεία στήριξη στη βάση της λύσης του
κυπριακού
Λίγο περισσότερο από 1,5 ώρα διήρκεσε
η ενημέρωση των μελών του Σ.Α. από την
ειδική αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην
Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, τόσο για τα θέματα της ειρηνευτικής δύναμης, όσο και για
την αποστολή καλών υπηρεσιών, με αιχμή
τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες και
της συμβούλου του Τζέιν Χολ Λουτ για σύγκληση άτυπης συνάντησης 5+1.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από
διπλωματικές πηγές, εκφράστηκε υποστήριξη προς τις προσπάθειες του ΓΓ για επιστροφή στην διαπραγματευτική διαδικασία
και υποστηρίχθηκε ευρέως η βάση λύσης
του Κυπριακού σε μία διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία.
O εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν
Ντουζαρίκ, απαντώντας σε ερώτηση του
ΚΥΠΕ είπε πως η κ. Σπέχαρ ενημέρωσε –
όπως είναι η εντολή της – το Σ.Α. για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά ο ίδιος δεν είχε κάτι
περισσότερο να πει. Ερωτηθείς αν ο ΓΓ του
ΟΗΕ έχει αποφασίσει αν θα συγκαλέσει στα
μέσα Φεβρουαρίου την άτυπη διάσκεψη
5+1, ο εκπρόσωπος ανέφερε πως δεν είναι
σε θέση να μοιραστεί κάποια ημερομηνία.
Ο κ. Ντουζαρίκ ρωτήθηκε κι από

δημοσιογράφο με αφορμή δήλωση του ΓΓ
με την οποία καταδίκαζε τους νέους Ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα, αν έχει να
πει δημόσια κάτι ανάλογο και για την Κίνα
και την κατεχόμενη από την Τουρκία βόρεια
Κύπρο. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ είπε ότι ο ΓΓ
είναι πολύ ξεκάθαρος στις προσπάθειές του
να βρει λύση στην παρούσα κατάσταση σε
σχέση με την Κύπρο.
Να σημειώσουμε ότι χθες δόθηκε από τους
Βρετανούς στα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του
Σ.Α. το προσχέδιο του ψηφίσματος για την
ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το οποίο θα
κληθεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει στις 28
Ιανουαρίου.
Την Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις των πέντε μονίμων μελών για το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Το βρετανικό
προσχέδιο επαναλαμβάνει τις επίμαχες
αναφορές στη βάση της λύσης, ενώ χαιρετίζει την πρόθεση του ΓΓ να συγκαλέσει την
άτυπη συνάντηση των 5+1.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ισχυρός σεισμός έγινε ιδιαίτερα
αισθητός το απόγευμα της
Πέμπτης στην Κύπρο
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη και ώρα 16:27 καταγράφηκε
από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος
ισχυρός σεισμός μεγέθους M=5.0 βαθμών
στην κλίμακα Ρίχτερ.
Σύμφωνα ανακοίνωση, ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Δασάκι Άχνας, 18 χιλιόμετρα βορειο-ανατολικά της Λάρνακας και

εστιακό βάθος 55 χιλιόμετρα. Ο σεισμός
έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο
λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους του.
Έγινε έντονα αισθητός στην επικεντρική
περιοχή, στην επαρχία Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας και Λεμεσού, και ελαφρά
αισθητός στην επαρχία Πάφου. Έγινε επίσης αντιληπτός στη Συρία, Λίβανο, Ισραήλ
και Τουρκία.

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Αρχαία ναυάγια εντοπίστηκαν
στον θαλάσσιο χώρο της Κάσου
Ένα ναυάγιο της Ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και άλλα της κλασικής
και ελληνιστικής περιόδου, εντοπίστηκαν στον θαλάσσιο χώρο της
νήσου Κάσου. Όπως ενημερώνει με
ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, τα σημαντικά αρχαιολογικά τεκμήρια περιλαμβάνονται στα νέα ευρήματα της
δεύτερης υποβρύχιας ερευνητικής
αποστολής στον θαλάσσιο χώρο της
νήσου Κάσου, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών. Η ενάλια αρχαιολογική
έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου 2020, υπό τη
διεύθυνση των αρχαιολόγων Ξανθής Αργύρη και Γεωργίου Κουτσουφλάκη.
Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, «το πλέον αξιόλογο εύρημα κατά τη δεύτερη ερευνητική
περίοδο αποτελεί ένα ναυάγιο της Ρωμαϊκής περιόδου,
το φορτίο του οποίου είναι
μεικτό και απαρτίζεται από
αμφορείς της ευρύτερης
κατηγορίας των αμφορέων
"Dressel 20", που αποτελούν αμφορείς ελαίου και
κατασκευάζονται σε κεραμικά εργαστήρια της Ισπανίας, στην περιοχή του Γκουαδαλκιβίρ (1ος-3ος αιώνα
μ.Χ.), καθώς και αμφορείς
της κατηγορίας "Africana I",
η παραγωγή των οποίων
περιορίζεται στα κεραμικά εργαστήρια της Africa
Proconsularis, και πιο συγκεκριμένα στην
περιοχή της σημερινής Τυνησίας (2ος-3ος
αι. μ.Χ.). Με βάση την κεραμική που περισυλλέχθηκε και ανελκύστηκε δειγματοληπτικά, το ναυάγιο μπορεί να χρονολογηθεί
μεταξύ του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ.».
Επίσης, «εντοπίστηκαν και τεκμηριώθηκαν
τρία ακόμα αρχαία ναυάγια, μεταξύ των
οποίων ναυάγιο με φορτίο αμφορέων παραγωγής Βορείου Αιγαίου της Ελληνιστικής
περιόδου (1ου αιώνα π.Χ.), και ναυάγιο με
φορτίο αμφορέων της Κλασσικής περιόδου
(5ος αι. π.Χ.) που παράγονταν στην αρχαία

Ανασκαφές-Αμάρυνθος: Το ιερό
της Αμαρυσίας Αρτέμιδος και
ο αμφορέας με τη Μέδουσα
Ο υστεροαρχαϊκός ναός που
εντοπίστηκε, έχει διαστάσεις 10
x 30. Μεταξύ των μελανόμορφων αγγείων που βρέθηκαν είναι
ένας αμφορέας με παράσταση
Μέδουσας.

Μένδη. Ένα ακόμα ναυάγιο χρονολογείται
στους νεότερους χρόνους. Στο πλαίσιο της
έρευνας εντοπίστηκε και καταγράφηκε επίσης μεγάλος αριθμός μεμονωμένων ευρημάτων», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση, που
ενημερώνει ως προς τις έρευνες τα εξής:
Η απομακρυσμένη, ακριτική Κάσος αποτέλεσε για πρώτη φορά πεδίο συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο
τριετούς ερευνητικού έργου (2019-2021),
το οποίο έχει ως βασικό
στόχο τον εντοπισμό, την
τεκμηρίωση και τη μελέτη
των ενάλιων αρχαιοτήτων
ενός χώρου που αποτέλεσε
σταυροδρόμι πολιτισμών,
αλλά και σημαντικό κέντρο
ναυσιπλοΐας από την αρχαιότητα έως και τα νεότερα χρόνια. Κατά την ερευνητική περίοδο του 2020
συμμετείχαν στις εργασίες
πεδίου 23 εξειδικευμένοι
επιστήμονες και τεχνικοί,
διαφόρων ειδικοτήτων και
πραγματοποιήθηκαν πάνω
από 100 ομαδικές καταδύσεις, με περισσότερες από 200 ώρες ατομικού χρόνου βυθού, ενώ καλύφθηκε το
80% περίπου της συνολικής έκτασης της
προγραμματισμένης για έρευνα περιοχής.
Η έρευνα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση
από το ΥΠΠΟΑ, το Δήμο Κάσου, την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τη REVOIL, την Κασιακή
Αδελφότητα Νέας Υόρκης, ανώνυμο χορηγό
και υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Κάσου,
τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Δωδεκανήσου και τις επιχειρήσεις Apnea, Aquatec, Ελληνικά Καλώδια,
Blue Star Ferries και Map4u.

Υστεροαρχαϊκός ναός εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο του ιερού
της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, κατά
την φετινή ανασκαφική περίοδο,
που έλαβε χώρα το διάστημα
από 20-7-2020 έως 28-8-2020
στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος (2020-2024) αρχαιολογικής έρευνας, υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου κ. Αμαλίας Καραπασχαλίδου και
με επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής
Αρχαιολογικής Σχολής, τον κ. Karl Reber,
Διευθυντή της Σχολής, και τη συμμετοχή
μικρού αριθμού Ελλήνων και Ελβετών φοιτητών, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Η ταύτιση του αρχαιολογικού χώρου στην
θέση Παλαιοεκκλησιές/ Παλαιοχώρια,στα
ανατολικά της σύγχρονης Αμαρύνθου, με
το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, το οποίο
αναφέρεται σε διάφορες αρχαίες πηγές και
υπήρξε το σημαντικότερο ιερό της Εύβοιας,
κατέστη δυνατή το 2017 στο πλαίσιο πενταετούς ανασκαφικού προγράμματος
συνεργασίας (2015-2019) μεταξύ
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας και της Ελβετικής Αρχαιολογικής
Σχολής στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά τον υστεροαρχαϊκό
ναό που εντοπίστηκε κατά τη φετινή
ανασκαφική περίοδο, πρόκειται για
κτήριο διαστάσεων 10 × 30 μ. με μία
κιονοστοιχία στον κεντρικό άξονα,
από το οποίο σώζεται το συμπαγές
θεμέλιο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε τοίχος προγενέστερης
φάσης και εσχάρα με ίχνη φωτιάς.
Κατά το τελευταίο τέταρτο του 6ου
αι. π.Χ σε επαφή με τα θεμέλια του κτηρίου
εναποτέθηκαν αναθήματα του 7ου και 6ου
αι. π.Χ. και συγκεκριμένα μελανόμορφα αγγεία (όπως ένας αμφορέας με παράσταση
Μέδουσας), πήλινα ειδώλια, σφραγιδόλιθοι σε σχήμα σκαραβαίου και ειδώλια από
φαγεντιανή εισηγμένα από την Ανατολική
Μεσόγειο, αλλά και αγγεία τοπικής παραγωγής όπως πρόχοι με ψηλό λαιμό και υδρίσκες, όμοιου τύπου με αγγεία που έχουν
βρεθεί σε μεγάλο αριθμό στις ανασκαφές
των αρχαϊκών χώρων λατρείας γυναικείων
θεοτήτων στην Ερέτρια. Τα εν λόγω ευρήματα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή του ιερού
της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στις θρησκευτικές πρακτικές των Ερετριέων και των Ευβοέων γενικότερα, καθώς και τις εμπορικές
σχέσεις της περιοχήςτης Αμαρύνθου με την
Ανατολική Μεσόγειο.
Εντός του απαλλοτριωμένου χώρους, ολοκληρώθηκε επίσης η ανασκαφή της μεγάλης υστεροκλασικής- ελληνιστικής στοάς.
Το μνημειακού χαρακτήρα κτήριο, με 27
δωρικούς κίονες στην πρόσοψή του, έχει
μήκος 69 μ. και περιέβαλλε το ιερό προς
τα ανατολικά. Στα βόρεια, μια στοά και μία

σειρά από τρία κτήρια μικρών διαστάσεων
οριοθετούσαν το τέμενος. Πρόκειται ίσως
για «θησαυρούς» ή ναΐσκους, που παρουσιάζουν κάτοψη παρόμοια με ανάλογα κτήρια σε άλλα μεγάλα ελληνικά ιερά. Από την
έρευνα στα κτήρια δεν υπήρξαν ευρήματα,
που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν τη
χρήση τους, εκτός από ένα θραύσμα μαρμάρινης βάσης αγάλματος με αναθηματική
επιγραφή, όπου εμφανίζεται η αρχή του
ονόματος της Αρτέμιδος. Το ένα από αυτά
τα κτήρια καταστράφηκε από τη δημιουργία
ασβεστοκάμινου κατά τα μεσαιωνικά, πιθανόν, χρόνια.
Δυτικά της στοάς εντοπίστηκε ένα παλαι-

ότερο κτήριο, του 7ουαι. π.Χ., ορθογώνιας κάτοψης μήκους 38 μ. Το κτήριο αυτό
λειτουργούσε πιθανότατα ως μνημειώδης
είσοδος στο ιερό από τα ανατολικά, αλλά
πιθανόν και για λατρευτικές πρακτικές.
Ανάμεσα στα φετινά ευρήματα πρέπει επίσης να αναφερθούν νέα θραύσματα ενσφράγιστων κεραμίδων με το όνομα της
Αρτέμιδος, όμοια με αυτά που βρέθηκαν
το 2017 και επέτρεψαν τότε την ταύτιση του
ιερού. Η ανασκαφική περίοδος που μόλις
ολοκληρώθηκε ήταν η πρώτη ενός νέου πενταετούς προγράμματος. Τα επόμενα χρόνια η έρευνα θα επικεντρωθεί στην εξεύρεση των αρχικών φάσεων της λατρείας στο
σημαντικό αυτό ιερό της Εύβοιας. Η έρευνα
πεδίου συνδυάζεται με ειδικές αναλύσεις
όπως η μικρομορφολογική δειγματοληψία
και οι αρχαιοβοτανικές μελέτες, σε συνεργασία με το εργαστήριο Wiener της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην
Αθήνα.
Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι στο πεδίο είναι από
πλευράς ΕΦΑ Ευβοίας, η κ. Όλγα Κυριαζή
και από πλευράς Ελβετικής Αρχαιολογικής
Σχολής, ο κ. Tobias Krapf
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Classic Spinach Salad
Bay Scallops With Spaghetti
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
1 lb. bay scallops
1lb. dry spaghetti or linguine
1/3 cup extra virgin olive oil
1 medium onion, finely chopped
2-3 cloves of garlic, minced
2 Tbsp. minced ginger

•
•
•
•
•
•

1/2 cup dry white wine
1 cup heavy cream (or evaporated
milk)
zest and juice of 1/2 lemon
1 to 2 ladles reserved pasta water
salt and pepper to taste
1/2 cup finely chopped chives

1.
Pat-dry your
scallops with paper towel,
reserve. Place a large pot
of water on your stovetop,
add a good amount of salt
and once aboil, add your
Πήτερ
pasta and cook for 5-6
Μινάκης
minutes.
2.
Meanwhile,
place a large skillet on your stovetop over
medium heat. Add the olive oil, onions,
garlic and ginger and sweat for 6-7 minutes
or until onions are translucent.
3.
Add the wine and simmer for 5
minutes. Now add the cream and simmer
for 3-4 minutes. Season lightly with salt and pepper.
4.
Add cooked pasta to sauce along with the scallops and lemon zest and juice. Toss
to incorporate and cook the scallops. Add hot pasta water a ladle at a time to the sauce.
5.
Adjust taste with salt and pepper, divide and plate. Top with chives and fresh
ground pepper.

Όστρακα με μακαρόνια
•
•
•
•
•
•

(4 μερίδες)
1 κιλό χτένια
1 λίβρα. μακαρόνια ή λινγκουίνι
1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2-3 σκελίδες σκόρδο, κοπανισμένο
2 κουταλιές της σούπας. Κοπανισμένο τζίντζερ

•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
1 φλιτζάνι βαριά κρέμα (ή εξατμισμένο γάλα)
ξύσμα και χυμός 1/2 λεμονιού
1 έως 2 κουτάλες διατηρούσε νερό
ζυμαρικών
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
1/2
φλιτζάνι
ψιλοκομμένο
σχοινόπρασο

1.
Στεγνώνουμε τα χτένια με χαρτοπετσέτα. Τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα
νερού στο μάτι της κουζίνας, προσθέτουμε μια καλή ποσότητα αλατιού και μόλις διαλυθεί,
προσθέτουμε τα ζυμαρικά και μαγειρεύουμε για 5-6 λεπτά.
2.
Εν τω μεταξύ, τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα στην εστία σας σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το τζίντζερ και τα μαραίνουμε
για 6-7 λεπτά ή έως ότου τα κρεμμύδια είναι ημιδιαφανή.
3.
Προσθέτουμε το κρασί και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά. Τώρα προσθέτουμε την
κρέμα και σιγοβράζουμε για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε ελαφρώς αλάτι και πιπέρι.
4.
Προσθέτουμε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά στη σάλτσα μαζί με τα χτένια και το ξύσμα λεμονιού και το χυμό. Ανακατεύουμε για να ενσωματωθούν τα υλικά και να μαγειρευτούν τα χτένια. Προσθέτουμε το ζεστό νερό ζυμαρικών με μια κουτάλα κάθε φορά στη
σάλτσα.
5.
Ρυθμίζουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι, χωρίζουμε σε μερίδες στα πιάτα. Πασπαλίζουμε με φρέσκα κρεμμύδια και φρέσκο πιπέρι.

Τι κερδίζουμε τρώγοντας
φασολάδα
Λίγοι μπορούν να αντισταθούν σε μια χειμωνιάτικη φασολάδα, αλλά πολλοί περισσότεροι θα υποκλιθούν μπροστά στον βασιλιά
των οσπρίων μόλις διαβάσουν πόσα οφέλη
κρύβει για την υγεία μας.
Οι βασιλιάδες των οσπρίων είναι οι πρώτοι
που μας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για
όσπρια. Tα φασόλια παρέχουν καλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, άμυλο, φυτικές ίνες,

μέταλλα, βιταμίνες της ομάδας B και ανόργανα στοιχεία, όπως το κάλιο.
Μάλιστα αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις
πρωτεΐνες των φασολιών και να τις καταστήσουμε πλήρεις μπορούμε να συμπληρώσουμε το γεύμα με ξηρούς καρπούς, δημητριακά
(καλαμπόκι και σιτάρι), πατάτα ή ρύζι .
Τα φλαβονοειδή που περιέχονται στο

(serves 4-6)
For the dressing
• 1 Tbsp. Dijon mustard
• 2 Tbsp. honey
• 1/3 cup red wine vinegar
• 2/3 cup extra virgin olive oil
• salt and pepper to taste
Salad Components
• 10-12 cups of baby spinach
• 1/2 cup thinly sliced red or white onion
• about 8 mushrooms, thinly sliced
• 6 slices of bacon, cooked and roughly
chopped (look at how I cook my bacon)
• 4 large eggs, hard boiled and sliced
1.
To make the dressing, add all the
ingredients into a mason jar along with a pinch
of salt and pepper. Put lid on, shake to combine.
Open, adjust seasoning and reserve.
2.
Prepare your salad ingredients (slice onions, boil eggs, cook bacon, boil eggs).
3.
Empty spinach in a large bowl, top with remaining ingredients, add some half the
dressing and toss. If more dressing needed, pour some more, toss again.
4.
Divide, plate and serve.

Κλασική σαλάτα σπανάκι
( 4-6 άτομα)
Για τη σάλτσα
• 1 κουταλιά της σούπας. μουστάρδα
Ντιζόν
• 2 κουταλιές της σούπας μέλι
• 1/3 φλιτζάνι ξύδι κόκκινο
• 2/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
Συστατικά σαλάτας

•
•
•
•
•

10-12 φλιτζάνια σπανάκι
1/2 φλιτζάνι κόκκινο ή λευκό κρεμμύδι με λεπτές φέτες
περίπου 8 μανιτάρια, σε λεπτές
φέτες
6 φέτες μπέικον, μαγειρεμένα και
ψιλοκομμένα
4 μεγάλα αυγά, βραστά και κομμένα
σε φέτες

1. Για να φτιάξουμε τη σάλτσα, προσθέτουμε όλα τα συστατικά σε ένα βάζο μαζί με μια
πρέζα αλάτι και πιπέρι, κλείνουμε με το καπάκι κι ανακινούμε για να ανακατευτούν καλά
τα υλικά. Ανοίγουμε, δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε το καρύκευμα κατά προτίμηση και
αφήνουμε στην άκρη.
2. Ετοιμάζουμε τα συστατικά της σαλάτας (φέτες κρεμμύδια, βραστά αυγά, μπέικον, βραστά αυγά).
3. Αδειάζουμε το σπανάκι σε ένα μεγάλο μπολ, και από πάνω με τα υπόλοιπα συστατικά,
και προσθέτουμε περίπου τη μισή σάλτσα. Εάν χρειάζεται περισσότερη σάλτσα, ρίχνουμε
λίγο περισσότερο.
4. Χωρίζουμε σε πιάτα και σερβίρουμε.
περίβλημα των φασολιών
έχουν σημαντική αντιοξειδωτική δράση. Ακόμη τα
φασόλια περιέχουν ισοφλαβονοειδή και λιγνάνες, ουσίες στις οποίες
αποδίδεται αντιική, αντιμυκητιακή και αντιοξειδωτική δράση. Πάντως η σημαντικότερη ιδιότητα που
αποδίδεται στα συγκεκριμένα όσπρια είναι η αντικαρκινική. Έρευνες έχουν
συσχετίσει ουσίες που
περιέχονται στον βλαστό
της φασολιάς με σημαντική αντικαρκινική
προστασία από ορισμένους τύπου καρκίνου
όπως ο καρκίνος του δέρματος. Θεωρείται δε
ότι η ευεργετική αυτή δράση περνά και στα
ξερά φασόλια καθώς και τα πράσινα φασολάκια που προέρχονται από το ίδιο φυτό.
Πάντως τα φασόλια έχουν και μερικά μειονεκτήματα, όπως το χαρακτηριστικό φούσκωμα που συνοδεύει την κατανάλωσή τους.
Συνιστάται λοιπόν να μην καταναλώνονται σε
περιπτώσεις γαστρεντερικών προβλημάτων,
όπως έλκος, γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα, ακόμη

και σε περιπτώσεις έξαρσης του συνδρόμου
ευερέθιστου εντέρου. Tο φούσκωμα θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως στην δομή των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων που περιέχουν
τα φασόλια, καθώς και στις φυτικές ίνες . Από
την άλλη μεριά να σημειωθεί ότι οι πεπτικές
ενοχλήσεις συνήθως είναι εντονότερες σε
όσους δεν τρώνε συχνά φασόλια – οπότε
ίσως η λύση να είναι η συχνότερη απόλαυση
της φασολάδας στο τραπέζι.
Και να θυμάστε ότι αν δεν έχουν βράσει μέσα
σε μία με μιάμιση ώρα, τότε δεν είναι βραστερά και δεν πρόκειται να βράσουν ποτέ!

το D N A
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ;

Όσο θα περνά ο καιρός τόσο θα καταπίνει
η λήθη τις ημέρες και τα έργα του Τραμπ.
Η προσοχή όλων θα στραφεί φυσιολογικά στον Μπάιντεν και τις πολιτικές που θα
ακολουθήσει.

Χαρμολύπη έχει κυριεύσει τον Τρουντώ. Χαρά για την εκλογική νίκη του
Μπάιντεν, λύπη όμως για την απόφαση του σχετικά με τον αγωγό.
Θα προσπαθήσει να τον μεταπείσει,
(η πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται σήμερα Παρασκευή), αλλά
φαίνεται λιγάκι δύσκολο, μια και ο
Μπάιντεν δεν θέλει να δυσαρεστήσει
τους Αριστερούς.
Αυτοί ήταν εξάλλου που διαμόρφωσαν την προεκλογική του αντζέντα, και
τώρα περιμένουν να την ακολουθήσει.
Μένει να φανεί αν θα βάλει τα συμφέροντα αυτών πάνω από αυτά της χώρας του.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι όμηρος τους όπως εξάλλου δείχνουν και οι πρώτες πολιτικές του
αποφάσεις, και οι επιλογές του σε
συνεργάτες.

Θα μπορέσει να επουλώσει
τις πληγές του παρελθόντος,
ή θα δημιουργήσει άλλες;

Το σίγουρο πάντως είναι
ότι η προεδρία Μπάιντεν
δεν θα είναι βαρετή.

Οι πολίτες αλλά και οι κυβερνήσεις σε όλον
τον κόσμο αναμένουν δείγματα γραφής του.
Οι Έλληνες π.χ χαίρονται γιατί θεωρούν
ότι ο νέος πρόεδρος θα τηρήσει φιλοελληνική στάση στη διαμάχη μας με την Τουρκία, αλλά οι Καναδοί έχουν στεναχωρηθεί
που η πρώτη του πράξη ήταν να ματαιώσει το τεράστιο έργο του πετρελαιοαγωγού
Keystone, βάζοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μπορεί να μπήκε προσωρινά καπάκι στον
τέντζερη, αλλά κάτω από αυτό το βράσιμο
συνεχίζεται.
Στην αντίπερα όχθη, ο Τραμπ, υπό το βάρος των δυσμενών δημοσκοπικών στοιχείων, έκανε το παν για να επανεκλεγεί, ξεπερνώντας τα όρια της φαιδρότητας.
Μάλιστα, επιχείρησε να ταυτιστεί με τους
τέσσερις κορυφαίους της Αμερικανικής
ιστορίας (τους Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας

Η αλλαγή σκυτάλης στο
μεγαλύτερο θώκο εξουσίας στον κόσμο έγινε τελικά
και οι φόβοι για έναν νέο
Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, έμειναν απλά φόβοι.
Ηλίας
Ο Τραμπ , γραφικός μέχρι
Κουτίνας
τέλους, αποχώρησε, και ο
Μπάιντεν ορκίστηκε νέος
πρόεδρος των ΗΠΑ. Για την ακρίβεια ο 46ος
στη σειρά.

Τζέφερσον, Τέντι Ρούσβελτ και Αβραάμ
Λίνκον) πηγαίνοντας στο περίφημο όρος
Ράσμορ και βγάζοντας εκεί φωτό μπροστά
στους σκαλισμένους με τις φυσιογνωμίες
βράχους.
Κι όταν αργότερα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό κι εισήχθη σε νοσοκομείο, σηκώθηκε
μόνος του κι έφυγε μετά τρία βράδια κι αφού
είχε λάβει την ισχυρή μα πειραματική τότε
θεραπεία.
Παραλλήλισε δε τον εαυτό μου με … τον
Σούπερμαν, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να
μη φορά μάσκες!

Κι όταν έχασε τις εκλογές ουδέποτε αποδέχτηκε την ήττα του ενώ ουσιαστικά υποκίνησε υποστηρικτές του να εισβάλλουν στο
Καπιτώλιο την ώρα της συνεδρίασης του
Κογκρέσου για την επικύρωση της νίκης του
Μπάιντεν.
Όπως είπαν οι ειδικοί «ευτυχώς υπήρξαν
μόνο πέντε νεκροί».
Κι ο άνθρωπος με το πορτοκαλί μαλλί έγινε ό μοναδικός πρόεδρος στην ιστορία των
ΗΠΑ που παραπέμφθηκε δυο φορές σε
δίκη στη Γερουσία.
Τη δεύτερη ως υποκινητής των θλιβερών
επεισοδίων από τους υποστηρικτές του.
Ο Τραμπ έφυγε τσαλακωμένος και τσακωμένος με όλους τους μεγάλους ηγέτες της
Δύσης και της Ανατολής.
Είναι αλήθεια ότι δεν έκανε ούτε υποδαύλισε πολέμους.
Μα δίχασε τους Αμερικανούς, άλλαξε διεθνείς και πολιτικές ισορροπίες επί τα χείρω, αγνόησε με θλιβερό τρόπο τα τεράστια
προβλήματα του περιβάλλοντος, αγάπησε
δικτάτορες ή αρνητές της δημοκρατίας και
γενικά στο εξωτερικό των ΗΠΑ θα μνημονεύεται κατά πάσα βεβαιότητα ως ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία τους….
Μα στο εσωτερικό τον ψήφισαν 74 εκ.
άνθρωποι!
Κάτι που αποτελεί μεγάλο κι ανηφορικό εμπόδιο για τον διάδοχό του γιατί ένας
τόσο μεγάλος αριθμός δεν είναι εύκολα
διαχειρίσημος.

Good Luck and God
save America!

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
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Ένα χρονογράφημα μεταξύ σοβαρού κι αστείου που φανερώνει τα
ψέματα των μέσων συσκότισης που είναι χρυσοπληρωμένα με 32
εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων
για να κρύβουν τις αλήθειες που φοβάται η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση μετά την μεταπολίτευση που αποτελείται από ατζαμήδες, λαμόγια, υπόδικους και κάθε λογής καιροσκόπο και που ο επικεφαλής
Τάσος
της “αδειάζει” (δηλαδή προδίδει) τα στελέχη του (τους φασίστες και
Θεοδωρίδης φιλοναζιστές, Βορίδη, Γεωργιάδη) για την παραπλάνηση του ελληνικού λαού στο θέμα του “Μακεδονικού”, λέγοντας στη Βουλή των
Ελλήνων πως έκαναν του κεφαλιού τους και πολέμησαν τη Συνθήκη των Πρεσπών,
ενώ ο ίδιος ήταν αμέτοχος!!!
Καλά όλους τους φασίστες φιλοναζιστές τομεάρχες του, αλλά την ίδια τη σύζυγό του;
Πολύ καλή η εικόνα της Ελληνικής Βουλής προχθές στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την
επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης στο Ιόνιο, όπου ΟΛΑ τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ε, καλά
εκτός του ΚΚΕ!!) στήριξαν την
κυβέρνηση στο εθνικό θέμα της
μεταβολής της κυρίαρχης ζώνης
της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος.
Εκεί, λοιπόν που όλοι γνωρίζαμε
πως το κόμμα της Ν.Δ. όταν ήταν
αντιπολίτευση πολέμησε με νύχια και με δόντια την ψήφιση της
“προδοτικής” όπως την έλεγε Συνθήκης των Πρεσπών, και είχε ξεσηκώσει όλο τον κόσμο
με το μέρος της, βγαίνει ο κούλης και “νίπτει τας χείρας του” και λέει πως ο ίδιος δεν είχε
πει τίποτε εναντίον (δηλαδή συμφωνούσε με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που μόχθησε
εναντίον λυτών και δεμένων για την αποδοχή της Συμφωνίας) και πως οι Βορίδηδες, Αδώνιδες, ΚΑΙ Η ΜΑΡΕΒΑ, η σύζυγός του (για να μην πούμε για την ΝΤΟΡΑ την αδερφή του),
έκαναν του κεφαλιού τους και ήταν με ακροδεξιούς στις συγκεντρώσεις… Και ποιο είναι
το μεμπτόν θα πείτε; Δεξιοί είναι αυτοί, όπως θέλουν τα γυρνάνε. Εγώ θα σταθώ στη …
μούγκα στην στρούγκα. Όλοι αυτοί (πρωτοπαλίκαρα υποτίθεται) τους οποίους “κρέμασε”
ο κούλης, λέγοντας πως συναγελάζονταν με ακροδεξιούς στα συλλαλητήρια, ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΙΧ. Μούγκα. Δηλαδή δέχονται να λέει ο αρχηγός τους πως
αυτοί … έκαναν του κεφαλιού
τους; (τα καημένα τα παιδάκια,
παρασύρθηκαν…) Ρωτάω λοιπόν. Είναι αυτός σοβαρός κυβερνήτης μιας σοβαρής κυβέρνησης
μπροστά στα εθνικά θέματα που
απειλούν την ενότητα της Ελλάδας; Αν λέτε πως είναι, λυπάμαι,
άλλα βλέπετε εσείς και άλλα εγώ.
Και κάποιος από μας θα πρέπει
να συμβουλευτεί οφθαλμίατρο!!!
Γλυκά το αναφέρω…
Εδώ δεν έχουμε γιατρούς στο Ε.Σ.Υ., ας διώξουμε και μερικούς
Ο λόγος για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ή μάλλον για τον διοικητή
του. Διαβάστε τι συνέβη: Διευθύντρια της Παθολογικής κλινικής,
του Νοσοκομείου Ρεθύμνου δηλώνει πως δεν υπάρχουν ιατροί
να καλύψουν τα υπάρχοντα περιστατικά εφόσον η κυβέρνηση δεν
έχει προσλάβει κανένα γιατρό τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρά
την προκήρυξη για θέσεις (επί
ΣΥΡΙΖΑ) και ταυτόχρονα δηλώνει
αδυναμία να διευθύνει την κλινική
COVID με αυξανόμενα περιστατικά διασωληνωμένων μαζί με την Παθολογική όπου υπάρχουν νέες εισαγωγές (πώς θα διευθύνει δυο κλινικές ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, θα κλωνοποιηθεί;). Και
επί πλέον τις τελευταίες εβδομάδες που φόρτωσαν το Νοσοκομείο και με εμβολιασμούς,
οι υπάρχοντες γιατροί θα θέτουν σε κίνδυνο και τους ασθενείς και τον εαυτό τους. (Δεν
συζητάμε για τα 1080 εμβολιαστικά κέντρα που καυχιόταν ο αποτυχημένος Κικίλιας πως
ΘΑ φτιαχτούν για να εμβολιάζουν τα ...εκατομμύρια πληθυσμού). Ο διοικητής του Νοσοκομείου λοιπόν, (παιδί της Ν.Δ. και κολλητός του κούλη) απειλεί να στείλει την διευθύντρια
της Παθολογικής Κλινικής στο πειθαρχικό επειδή θέλει να προστατέψει τους γιατρούς!! Για
συμπαράσταση ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 15 γιατροί του Νοσοκομείου. Εδώ ψάχνουμε τους γιατρούς με το κιάλι και ο κούλης με τους “άριστους” που έβαλε διοικητές στα νοσοκομεία διώχνουν και τους υπάρχοντες! Το ίδιο σενάριο λίγο πολύ, υπάρχει στα πιο πολλά Νοσοκομεία
της Ελλάδας, με τον κούλη να υποβαθμίζει συστηματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς
όφελος των κλινικαρχών της Ιδιωτικής Περίθαλψης και των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Μην
μου πείτε πως τα βλέπετε αυτά από τα Μέσα Συσκότισης που “μπούκωσαν” με χρήμα των
φορολογούμενων για να κάνουν μόκο; Ψέματα να σας λέω;
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Γίναμε ρεζίλι με το τσιτσίδωμα του
κούλη!!!
Σοβαρότης μηδέν!! Πήγε ο κούλης για
δεύτερο εμβολιασμό, ξεφτιλίζοντας
και τον θεσμό του ανώτατου άρχοντα
(που θα πρέπει να δείχνει ταπεινοφροσύνη και δικαιοσύνη αφήνοντας
τους πιο αδύναμους να εμβολιάζονται πρώτα) και τσιτσιδώθηκε για να
δείξει τις ρώγες του!!!. Και μας πήραν
στο ψιλό παντού στο εξωτερικό, λες
και δεν ξέρουν με τι έχουμε μπλέξει, και φανταστείτε τώρα τον κούλη
σε τραπέζι διαπραγματεύσεων για
σοβαρά θέματα!!! Τι να λέμε τώρα;
Περιμένουμε να τον σεβαστούν οι
παγκόσμιοι ηγέτες; Όσο για τους
εθνικούς εχθρούς, όπως ας πούμε ο
Ερντογάν θα σκέφτονται “τι’ναι τούτος ο μπουνταλάς μωρέ αδερφάκι
μου!!!” Όχι τίποτε άλλο αλλά βγήκε ένας μπογδάνος στα κανάλια και μας διασκέδασε λέγοντας πως “αν πέσει ο Ερντογάν, θα πέσει απ’ τον Κυριάκο Μητσοτάκη”. Τι λέγεται και τι
γράφεται απ’ τους χειροκροτητές του “ρωγάκια” δεν λέγεται. Πάντως ένα μεγάλο γέλιο το
κάναμε και αυτή τη βδομάδα. Ψέματα;
Ευτυχώς που υπάρχουν γυναίκες
που τολμούν
Βγήκε η Σοφία Μπεκατώρου, ολυμπιονίκης στην Ιστιοπλοΐα και μίλησε για τη
σεξουαλική της κακοποίηση από τον
αντιπρόεδρο Α. Αδαμόπουλο πριν από
20 χρόνια στους αγώνες του Σίδνεϊ. Ο
συγκεκριμένος “παράγοντας” που ανήκει στη Ν.Δ. (πού αλλού, εσείς ξέρετε
πως είναι άντρο ακολασίας από υπόδικους/κατάδικους) κόβει και ράβει χρόνια
τώρα στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Ακολούθησε χιονοστιβάδα καταγγελιών που φαίνεται
πως άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου στην ελληνική κοινωνία όπου η κακοποίηση, και η κατάχρηση εξουσίας είναι σύνηθες φαινόμενο και
η κάλυψή του είναι μέρος της νεοελληνικής συνεχίζεται στη σελίδα 19

Legal Translation
Services

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

22 Ιανουάριος, 2021 | Ελληνικός Tύπος
κουλτούρας. Δεν πρόφτασε η Σοφία να πάει
στον Εισαγγελέα για κατάθεση και άρχισε ο
βρόμικος “πόλεμος” εναντίον της. Δηλώσεις
του τύπου “γιατί δεν μίλησε νωρίτερα” ή “τέτοιες πράξεις παραγράφονται μετά χρόνια”
τις κάνουν τα θλιβερά τέρατα που δικαιολογούν την κατάχρηση εξουσίας ή τον βιασμό
και τρέφουν μια εγκληματική φύση. Βγήκε λοιπόν ένα ανάλογο τέρας που τον λένε Τάσο
Μπουντούρη, ολυμπιονίκης κι αυτός και δήλωσε πως η Σοφία άνοιξε μόνη της την πόρτα
και μπήκε!!! και πως ο βιαστής της είναι και αυτός οικογενειάρχης!!! Ε και; θα πούμε και
μεις. Υπάρχουν τέρατα που θα μιλήσουν για την κακοποίηση που υπέστη ένα μικρό κορίτσι; (υπάρχουν καταγγελίες για 11 χρονών κορίτσι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από
προπονητή της!) Καιρός λοιπόν να ανοίξει η κονσέρβα με τα σκουλήκια και να βγουν στο
φως! Εν αναμονή εξελίξεων...

συνέχεια από τη σελίδα 18

Αστυνομία στα πανεπιστήμια, μπότα του κατακτητή στο λαιμό της Δημοκρατίας
Υπάρχουν αναλύσεις στον ξένο
τύπο (μην περιμένετε να δείτε
αναφορές στα πουλημένα μέσα
συσκότισης της Ελλάδας) που
αναφέρουν πως σε 1.5 χρόνο
η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει
δημιουργήσει τόση αστυνόμευση σε όλους τους τομείς της
δημόσιας σφαίρας που ΟΛΕΣ
οι συνταγματικές ελευθερίες
έχουν ανασταλεί. Στην πραγματικότητα, η Ελληνική Αστυνομία
πάντοτε είχε την δυνατότητα
επέμβασης στα Ανώτατα Ιδρύματα (σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων ή για διαπίστωση παραβάσεων/κινδύνων
εναντίον της ζωής) και κάθε
Πανεπιστήμιο αντιμετώπιζε το
θέμα των κινδύνων ξεχωριστά.
Η τωρινή επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα των φοιτητών δεν γίνεται τυχαία. Είναι
μέρος του μεγάλου σχεδίου της
κυβέρνησης – τσίρκο για καταστολή της ελεύθερης έκφρασης
και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία των πολιτών. Απόδειξη είναι οι μεγάλες κατασταλτικές επιθέσεις που συνέβησαν στις πρωτοφανείς συγκεντρώσεις χιλιάδων λαού στον Άρειο
Πάγο της Αθήνας με την ανακοίνωση της καταδίκης της “Χρυσής Αυγής” ως εγκληματικής
οργάνωσης καθώς και η επίθεση / καταστολή στους ειρηνικούς διαδηλωτές την ημέρα του
Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του περασμένου χρόνου. Στο γράφημα βλέπετε ότι η αστυνόμευση των Πανεπιστημίων θα κοστίσει περίπου 30 εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο, την
στιγμή που η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων είναι πολύ μικρότερη. Είναι λοιπόν τεράστιο ψέμα να υποστηρίζουμε πως όλα αυτά γίνονται για την “ασφάλεια” των φοιτητών.
Δεν γίνεται να δέρνεις τους φοιτητές (όπως χθες στις διαμαρτυρίες τους για το νομοσχέδιο
Κεραμέως) για να τους πείσεις πως θες να βάλεις την αστυνομία στα πανεπιστήμια “για να
τους προστατεύει”. Από τι να τους προστατεύει ρε ψεύτες; Αυτή την στιγμή η μόνη λαίλαπα
και κίνδυνος είστε εσείς. Αλλά με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Κάτω απ’ την μπότα του
κατακτητή, ο Έλληνας μένει λίγο καιρό. Ούτε ψύλλος στον κόρφο σας...
Αντισταθείτε γιατί χανόμαστε
Στη γωνιά του Νικήτα θα βρείτε και σήμερα την ιστορία της πρωτοφανούς αντίστασης του
λαού μας ενάντια στην πείνα, στη δυστυχία και στο Φασισμό. Τις συνθήκες που ένωσαν
τον λαό της Ελλάδας να αναδείξει μια μοναδική Αντίσταση ενάντια στους Φασίστες Ναζιστές περιγράφει ο Νικήτας Γεωργακόπουλος που έζησε την βία και αδικία στο κορμί του. Σε
όλους όσοι αγωνίζονται για το δίκιο και τη δημοκρατία, όλα αυτά που γράφουμε σημαίνουν
πολλά. Για τους άλλους, δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά...
Η αντίσταση στις πόλεις.
( αποσπάσματα) Από το βιβλίο οι Καπετάνιοι.
Επιμέλεια. Νικήτα. Αλεξ. Γεωργακόπουλου.
Η Αθήνα είναι ένα βαρέλι με δυναμίτη. Το χειμώνα του 1941-1942 μεταβλήθηκε σε στρατόπεδο εξόντωσης—300.000 θάνατοι από πείνα σε δυο μήνες, παιδιά με πρησμένες κοιλιές
και γέροι σκελετωμένοι στα πεζοδρόμια. Κανείς πια δεν πήγαινε να ψάξει στους δρόμους
για το κουφάρι του δικού του. Για να επιβιώσει, έπρεπε να διατηρήσει το δελτίο τροφίμων
του νεκρού. Η Αθήνα σαν δυναμίτης. Πελώριες και ξαφνικές λαϊκές κινητοποιήσεις πλημμυρίζουν τους δρόμους κάτω απ’ τα μάτια των δυνάμεων κατοχής με το παραμικρό σύνθημα.
Τα στελέχη του Ε.Α.Μ. και του Ε.Λ.Α.Σ. έχουν σοβαρούς λόγους να μην υποτιμούν την
Αντίσταση στις πόλεις.
Στις αρχές του Μάη 1943,φρεσκογραμμένα συνθήματα γύρω απ’ τις αφίσες που επικηρύσσουν τον Άρη σφυροκοπούν το ίδιο θέμα σ΄όλους τους τοίχους της πόλης: ΟΧΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. Η πολιορκημένη Αθήνα ρίχνεται
σε μια άγρια ανοιχτή αντίσταση εναντίον των δυνάμεων του Άξονα.
Στις 20 του Φλεβάρη,το ραδιόφωνο μεταδίδει ένα λακωνικό τηλεγράφημα του πρακτορείου
Β.Ν. Β.
(Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων): «Ο καγκελάριος του Τρίτου Ράιχ Αδόλφος Χίτλερ,
εις ένδειξιν εκτιμήσως δια την γενναιότητα πού επέδειξε ο ελληνικός λαός στο πεδίο
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της μάχης επιθυμεί να συνδέσει στενά μαζί του τη Νέα Τάξη, της οποίας έχει χαράξει τον
ιστορικό δρόμο και για το λόγο αυτό ζητά τη βοήθειά του, που πρέπει να γίνει περισσότερο
ενεργητική...».
Οι εφημερίδες του τοίχου μπήκαν αμέσως στην καμπάνια κατά της πολιτικής κινητοποίησης, που ζητούσε να συνδέσει την ελληνική νεολαία με τη δόξα του Τρίτου Ράιχ.
Στις 22 του Φλεβάρη το βράδυ, ο στρατιωτικός διοικητής Σπάιντελ που δεν βρισκόταν βέβαια στην αρχή της καριέρας του, στέλνει τη διαταγή κινητοποίησης στη σύνταξη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως»: Συμφώνως προς τας εξουσίας τα οποίας ασκώ εν ονόματι
του Φύρερ και του ανωτάτου διοικητού των ενόπλων γερμανικών δυνάμεων διατάσσω τα
ακόλουθα: Άρθρον πρώτον: Όλοι οι εν Ελλάδι κατοικούντες, ηλικίας 16—45 ετών υποχρεούνται, έφ’όσον οι περιστάσεις το απαιτήσουν, να εκτελέσουν την εργασίαν την οποίαν
ήθελον ορίσει αι γερμανικαί ή ιταλικαί υπηρεσίαι. Υποχρεούνται ιδιαιτέρως να παρουσιάζονται με ακρίβειαν εις τον χώρον εργασίας και να σέβονται το ωράριον εργασίας και να
αποδίδουν συμφώνως προς τας φυσικάς των ικανότητας.
Εις περίπτωσιν ανάγκης, οι άνδρες υποχρεούνται να εργασθούν εις τόπον διάφορον του
τόπου κατοικίας των. Και θα συγκεντρούνται εις στρατόπεδα εργασίας.
Ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Γερμανικών Δυνάμεων ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΑΪΝΤΕΛ.
Δεν είχε ακόμη τυπωθεί το κείμενο, αλλά το περιεχόμενό του είχε κιόλας διαρρεύσει από
τους συντάκτες της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και κυκλοφορούσε σ’όλες τις παράνομες
οργανώσεις.
Για την επόμενη οργανώνεται μια διαδήλωση. Η τεχνική είναι γνωστή από τις 22 Δεκέμβρη
του περασμένου χρόνου, τότε που λαϊκές συγκεντρώσεις παρέλυσαν τις γερμανικές και
ιταλικές δυνάμεις της τάξης. Μ’ ένα σύνθημα οι διαβάτες συγκεντρώνονται και γίνονται
διαδηλωτές σε μερικά δευτερόλεπτα το κύμα των περαστικών ογκώνεται και ορμά προς
τα μπρός. Οι πρώτες φάλαγγες σχηματίζονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης και συγκλίνουν στον αντικειμενικό στόχο. Στις 23 του Φλεβάρη, ο κατακτητής
αιφνιδιάζεται και περιορίζεται να κλείσει τις δυνάμεις του στους στρατώνες. Οι επιτροπές
γίνονται δεκτές από τούς υπουργούς της Κυβέρνησης των συνεργατών, που-παρ΄όλες τις
ενδείξεις-προσπαθούν να διαψεύσουν τις φήμες και ελίσσονται με πολλή προσοχή. Αυτό
όμως είναι πάρα μια δοκιμή.
Την επομένη,24 του Φλεβάρη, η Αθήνα κατεβαίνει πάλι στους δρόμους. Τη φορά αυτή οι
Γερμανοί και οι Ιταλοί είναι έτοιμοι να συντρίψουν τη διαδήλωση. Τα περίπολα τριπλασιάστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύκτας τοποθετήθηκαν πολυβόλα στις στέγες και
τα παράθυρα των δημοσίων κτιρίων. Κατά τις 9 το πρωί, κάτω από μια ψιλή παγωμένη
βροχή, η πρώτη φάλαγγα ξεχύνεται στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί είναι το νευραλγικό
κέντρο της πόλης: Κέντρο πολιτικό και διοικητικό, με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή, σύμβολο του Έθνους, με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και κλειστό πεδίο
της ξένης παρουσίας με το τεράστιο ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρετάνια», που τώρα κατέχεται από τα επιτελεία του Άξονα. Πολυθόρυβο συνήθως από μια διεθνή πελατεία, που έχει την ευκαιρία να δει από το πίσω μέρος την
Ακρόπολη, και να παρακολουθήσει από τους εξώστες το πλήθος των ιθαγενών που ζουν
σ’ ένα μισοαποικιακό καθεστώς, είναι το ξενοδοχείο όπου συχνάζουν πολυάσχολοι κοσμοπολίτες φιλέλληνες που δεν τους μαζεύει στην περιοχή του Αιγαίου μόνο το εμπόριο των
κλασικών. Οι διαδηλωτές εισβάλλουν στην πλατεία. Τα όπλα του στρατιωτικού αποσπάσματος, που αποτελείται από γερμανικές και ιταλικές μονάδες δημιουργούν ένα φράγμα
αιχμηρό αλλά ανίσχυρο μπροστά στην ανθρωποθάλασσα. Ο πελώριος χώρος γεμίζει
από ένα συμπαγές πλήθος που γονατίζει στραμμένο προς τον Άγνωστο Στρατιώτη και
ψάλλει τον Εθνικό Ύμνο. Το κροτάλισμα των ιταλικών και γερμανικών όπλων σκεπάζει την
τελευταία στροφή: ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μέχρι τώρα οι δυνάμεις τάξης του κατακτητή περιορίζονται να πυροβολούν στον αέρα...Το
πλήθος ορμά μέσα στο κτίριο και σαρώνει τα πάντα στο διάβα του. Πολύ λίγοι διαδηλωτές
έχουν όπλα. Οι περισσότεροι κρατούν πέτρες, στειλιάρια ή νεράντζια. Οι καραμπινιέροι
χαμηλώνουν τα όπλα τους προς τη μάζα που κινείται εναντίον τους και τα μυδράλια αρχίζουν να κροταλίζουν. Οι πρώτες γραμμές θερίζονται. Στον ξερό κρότο των αυτομάτων που
βάλλουν αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Μέσα στους διαδηλωτές όμως φουσκώνει το αμόκ—
μια τυφλή φρενιασμένη αποφασιστικότητα που ξεσπάει με την άγρια πολεμική κραυγή των
Ελλήνων: Αέρα!!! = άνεμος, θύελλα, ντελίριο.
Απέναντι σ’ αυτή τη θύελλα τα αυτόματα στομώνουν. Το πλήθος χάνει κάθε αίσθηση κινδύνου, αρπάζει τους νεκρούς και τους τραυματίες του, φράζει τις κάνες των όπλων με μια πάλη
σώμα προς σώμα και ορμά μέσα στο υπουργείο. Κι ενώ τα τουφέκια χτυπούν στο δρόμο,
το πλήθος τσακίζει ό,τι βρίσκει στα γραφεία και βάζει φωτιά στα αρχεία. Το υπουργείο είναι
πια εντελώς καταστραμμένο. Τους νεκρούς και τους τραυματίες- τους πιο πολλούς τους
μαζεύουν οι διαδηλωτές . Είναι περίπου εκατό. Την επομένη στο τηλεφωνικό κέντρο της
Αθήνας, στην οδό Σταδίου κυκλοφορεί η εντολή για απεργία. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη από τη διάθεση για αγώνα και η παμψηφία σχεδόν των υπαλλήλων παίρνει αμέσως
μέρος σ’αυτήν τη σχεδόν αυτοσχέδια απεργία. Η παράλυση των τηλεπικοινωνιών εκείνη
την κρίσιμη ώρα είναι βαρύ χτύπημα. Η Γκεστάπο επεμβαίνει με τις συνηθισμένες της
μεθόδους. Με την απειλή των όπλων, αρπάζει 200 υπαλλήλους που δεν βρήκαν καιρό να
το σκάσουν... Με κλωτσιές και χτυπήματα τους κλείνει στα υπόγεια του κτιρίου και μπροστά
στην πόρτα στήνεται ενισχυμένη φρουρά.
Κατά το μεσημέρι, φτάνουν πάρα πολλά καμιόνια για να μεταφέρουν τους κρατούμενους
στο άντρο της Γκεστάπο. Οι πόρτες ανοίγουν. Το υπόγειο όμως είναι άδειο. Από ένα μικρό
άνοιγμα που δεν πήραν χαμπάρι οι Γερμανοί, όλοι οι κρατούμενοι, άντρες και γυναίκες
κατόρθωσαν να διαφύγουν.
Από κείνη την εποχή, οι στρατιώτες του Άξονα δεν θα μπορούν πια να περπατούν στους
δρόμους της Αθήνας σαν σε υποταγμένη πόλη. Δεν περνά μέρα, γύρω στα τέλη του Φλεβάρη χωρίς οι Γερμαν-Ιταλοί να μην έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν αυτή τη φοβερή
διάθεση για Αντίσταση που εμπνέει τον πληθυσμό. Στις 17 του Φλεβάρη, το πλήθος ακολουθεί την κηδεία του Κωστή Παλαμά και τραγουδά πατριωτικά τραγούδια. Οι επικήδειοι
που εκφωνούνται μπροστά σ’ένα τεράστιο πλήθος, είναι απροκάλυπτη παρότρυνση για
Εθνική Αντίσταση.
Οι δυνάμεις ασφαλείας του Άξονα που επιτηρούν την εκδήλωση, πανικοβάλλονται και
πυροβολούν πάνω στην πομπή.
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Η Ερμούπολη της Σύρου είναι μία από τις πιο
walking friendly Χώρες των Κυκλάδων

Γιάννης
Κακαγιάννης

Ανακάλυψε μια μοναδική
πόλη που δε μοιάζει με καμία άλλη στις Κυκλάδες και
νιώσε στα δρομάκια της την
αίγλη της οικονομικής και
πολιτιστικής άνθισης, που
γνώρισε στο παρελθόν

Λίγα λεπτά θα χρειαστείς μόνο
στην Ερμούπολη, πρωτεύουσα και λιμάνι της Σύρου, μέχρι να καταλάβεις ότι
βρίσκεσαι στη διοικητική πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Δε θα στο θυμίσει μόνο το μεγαλοπρεπές, επιβλητικό Δημαρχείο της, αλλά καθετί γύρω
σου. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική, τα πολύχρωμα
αρχοντικά και η κοσμοπολίτικη αύρα προσδίδουν
στην Ερμούπολη ένα χαρακτήρα ξεχωριστό,
τόσο διαφορετικό από εκείνο των υπόλοιπων
Κυκλάδων.
Πράγματι, η Ερμούπολη έχει να πει τη δική της
ιστορία. Ιδρύθηκε από αποίκους που ήρθαν από
άλλα νησιά, όπως τη Χίο, τη Σάμο και την Κάσο, αλλά και από
Μικρασιάτες που βρήκαν εδώ το 1821 καταφύγιο από τους
Οθωμανούς, όταν η Σύρος ήταν υπό γαλλική προστασία.
Με τη συμβολή των νέων κατοίκων της η Σύρος εξελίχθηκε
ως τα μέσα του 19ου αιώνα σε εμπορικό, βιομηχανικό και
εμπορικό κέντρο, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά την Αθήνα.
Ονομάστηκε Ερμούπολη από τον Ερμή, θεό των εμπόρων
και των αγγελιοφόρων, ενώ εντυπωσιακή άνθιση εκτός από
την οικονομία γνώρισαν στο νησί οι τέχνες και τα γράμματα.
Σήμερα με πληθυσμό 12.000 κατοίκων διατηρεί τη ζωντάνια
της όλο το χρόνο.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Η Ερμούπολη είναι το τέλειο μέρος για χαλαρές βόλτες. Εμείς
σου προτείνουμε μια διαδρομή που περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, ενώ ταυτόχρονα σε
μυεί στην μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης.
Πινακοθήκη των Κυκλάδων
Ξεκίνα την περιήγησή σου στο λιμάνι της Ερμούπολης, σε
μια από τις ανακαινισμένες αποθήκες, χτισμένες το 1830.
Η Πινακοθήκη των Κυκλάδων διαθέτει ακόμα και ένα μικρό
θέατρο, όμως, σίγουρα το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της

εμπειρίας σου θα είναι η ξεχωριστή ατμόσφαιρα του πέτρινου
κτηρίου, που αποτελεί ένα από τα παλαιότερα της πόλης.
Πλατεία Μιαούλη
Δεύτερος σταθμός είναι το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
κέντρο της Σύρου. Η Πλατεία Μιαούλη, βόρεια του λιμανιού,
είναι αυτό που λέμε η «καρδιά» της Ερμούπολης, όχι μόνο
ως διοικητικό κέντρο της, αλλά για όλη την ατμόσφαιρα που
δημιουργούν οι φοίνικες, τα καφέ, τα καταστήματα και μια
μουσική σκηνή που απεικονίζει τον Απόλλωνα και τις μούσες. Η Πλατεία ονομάστηκε κατά τον ήρωα της επανάστασης
Ανδρέα Μιαούλη και αρχικά ήταν παραθαλάσσια. Το 1968
κοσμήθηκε με το ξεχωριστό της δάπεδο, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο από τη γειτονική Τήνο.
Δημαρχείο
Δεσπόζουσα θέση την Πλατεία Μιαούλη έχει το Δημαρχείο της
Ερμούπολης, το μεγαλύτερο κτήριο στο νησί. Σχεδιασμένο
από τον Γερμανό αρχιτέκτονα (και Έλληνα υπήκοο) Ερνέστο
Τσίλλερ στα τέλη του 19ου αιώνα αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό
μείγμα με ιονικά στοιχεία και επιρροές από την Τοσκάνη. Το
ύψος του κτηρίου διαφέρει. Είναι τριώροφο στην πρόσοψη
προς την Πλατεία και διώροφο στην πίσω πλευρά, ενώ στην
μπροστινή της είσοδο οδηγεί μια εμβληματική σκάλα ύψους
15 μέτρων. Αν το επισκεφθείς θα μπορέσεις να θαυμάσεις
το φουαγιέ, τις εσωτερικές αυλές, πίνακες ζωγραφικής και

αγάλματα. Το κτήριο του Δημαρχείου στεγάζει δικαστήρια, το υποθηκοφυλακείο και
άλλες δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες.
Αρχαιολογικό Μουσείο
Στεγάζεται και αυτό στο Δημαρχείο με ξεχωριστή είσοδο στην πίσω πλευρά του
κτηρίου. Ιδρύθηκε το 1834 και αποτελεί
ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Ελλάδας, με ευρήματα που χρονολογούνται
στην τρίτη χιλιετία π.Χ. και άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς, όπως αιγυπτιακό
αγαλματίδιο από το 730π.Χ., κυκλαδικές
μορφές και αγγεία.
Θέατρο Απόλλων
Ίσως το κτήριο που αντιπροσωπεύει καλύτερα την οικονομική άνθιση της Σύρου.
Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1860
από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Pietro Sampo.
Εν μέρει είναι εμπνευσμένο από τη Σκάλα του Μιλάνου, διαθέτει τέσσερις σειρές
θεωρείων και μια περίτεχνη τοιχογραφία
στην οροφή, που προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας και
χλιδής στην κύρια αίθουσα. Εδώ διεξάγονται πολιτιστικά και
καλλιτεχνικά δρώμενα, όπως το Φεστιβάλ Αιγαίου.
Άγιος Νικόλαος
Συνεχίζοντας την περιήγησή σου βορειοανατολικά θα συναντήσεις την επιβλητική κύρια Ορθόδοξη εκκλησία της
Ερμούπολης, αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Χτισμένη στα
μέσα του 19ου αιώνα με δωρεές πλοιοκτητών, εμπόρων και
ευεργετών από το εξωτερικό, διαθέτει τοιχογραφίες και αγιογραφίες που φιλοτέχνησαν οι καλύτεροι αγιογράφοι της περιοχής. Η κεντρική εικόνα του Αγίου Νικολάου επαργυρώθηκε
στη Μόσχα το 1852, ενώ εντυπωσιακή είναι η λεπτομερής
και περίτεχνη κατασκευή του άμβωνα και του εικονοστασίου.
Βαπόρια
Σίγουρα η πιο αριστοκρατική γειτονιά της Ερμούπολης είναι
γνωστή για τα ψηλοτάβανα αρχοντικά των καπεταναίων με
τις ξύλινες πόρτες και τα μαρμαρένια μπαλκόνια που κοιτούν
τη θάλασσα δημιουργώντας καμιά φορά την αίσθηση ότι τα
κτήρια επιπλέουν στη θάλασσα. Γι’ αυτό εξάλλου ονομάστηκε
η γειτονιά Βαπόρια. Η πιο γοητευτική γωνιά της Σύρου διαθέτει μια μικρή παραλία και αρκετά καφέ. Φρόντισε λοιπόν
να περάσεις για καφεδάκι και να έχεις μπροστά σου αρκετό
χρόνο για να απολαύσεις μοναδικές στιγμές στο σημείο.

Πώς «κάλπαζε» ο τουρισμός πριν από τον κορωνοϊό
Η πανδημία του κορωνοϊού ανέκοψε
την ανοδική πορεία που κατέγραφαν
στο σύνολό τους τα τουριστικά μεγέθη
της χώρας έως το 2019, όπως τονίζεται στη δεύτερη έκδοση των Ετήσιων
Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και
Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι
επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας
την περίοδο 2017-2019 αυξήθηκαν κατά
18% (από 31 εκατ. σε 36,6 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα
την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 24% (από
14,2 δισ. ευρώ το 2017 σε 17,7 δισ. ευρώ το
2019). Επίσης, η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα το 2019
αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2017,
στα 482 ευρώ. Επιμέρους, η Μέση Δαπάνη
κατέγραψε θετική ποσοστιαία μεταβολή σε
όλες τις Περιφέρειες, με εξαίρεση τη Στερεά
Ελλάδα, την Ήπειρο και την Αν. Μακεδονία

και Θράκη.
Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, όπως τονίζεται στις εκθέσεις, ορίζονται οι επισκέψεις
που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους
Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα,
ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα
και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην
Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον
λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις
Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.
Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση

δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το
ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2017 και 2019
διαμορφώθηκαν ως εξής:
– Κεντρικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: -7%, από 7,3 εκατ. σε 6,8 εκατ.
Εισπράξεις: +21%, από 1,9 δισ. ευρώ σε 2,3
δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +30% από 255 ευρώ σε 333
ευρώ
– Νοτίου Αιγαίου
Επισκέψεις: +18%, από 5,8 εκατ. σε 6,9
εκατ.
Εισπράξεις: +42%, από 3,7 δισ. ευρώ σε 5,2
δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +20% από 626 ευρώ σε 751
ευρώ
– Αττικής
Επισκέψεις: +15%, από 5,1 εκατ. σε 5,9
εκατ.
Εισπράξεις: +24%, από 2,1 δισ. ευρώ σε 2,6
δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +8% από 406 ευρώ σε 438
ευρώ
– Κρήτης
Επισκέψεις: +10%, από 4,8 εκατ. σε 5,3
εκατ.

Εισπράξεις: +10%, από 3,3 δισ. ευρώ σε 3,6
δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +0,4% από 678 ευρώ σε 681
ευρώ
– Ιονίων Νήσων
Επισκέψεις: +3%, από 2,97 εκατ. σε 3,05
εκατ.
Εισπράξεις: +8%, από 1,8 δισ. ευρώ σε 1,9
δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 598 ευρώ σε 627
ευρώ
– Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Επισκέψεις: +184%, από 1,3 εκατ. σε 3,8
εκατ.
Εισπράξεις: +56%, από 282 εκατ. ευρώ σε
440 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -45% από 209 ευρώ σε 115
ευρώ
– Πελοποννήσου
Επισκέψεις: +24%, από 727 χιλ. σε 899 χιλ.
Εισπράξεις: +36%, από 307 εκατ. ευρώ σε
417 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +10% από 423 ευρώ σε 464
ευρώ
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Έφτασε το «Λευκό Βέλος» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Τα επόμενα βήματα μέχρι το πρώτο
δρομολόγιο με επιβάτες της 25ης Μαρτίου
Εντός της τελευταίας εβδομάδας του Ιανουαρίου αναμένεται να αρχίσουν οι δυναμικές
δοκιμές του «Λευκού Βέλους», του πρώτου
από τα πέντε πλήρως ανακατασκευασμένα
τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο θα πραγματοποιήσει το πρώτο του δρομολόγιο με επιβάτες στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα στις
25 Μαρτίου, ημέρα εορτασμού των 200 ετών
από την Επανάσταση του 1821.
Το «Λευκό Βέλος» (ETR 470), που έφτασε στο μηχανοστάσιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη
Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου,
δύο ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη
άφιξή του, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία παραλαβής, η οποία θα ακολουθηθεί
από στατικές δοκιμές.
Στη συνέχεια, το ETR 470 θα «βγει» στη
γραμμή για να γίνουν και οι δυναμικές δοκιμές για την απόδοση του τρένου εν κινήσει,
ώστε να πραγματοποιηθούν και οι τελευταίες
πιστοποιήσεις.
Η διαδρομή του τρένου από το Σαβιλιάνο στη
Θεσσαλονίκη
Το τρένο, που επρόκειτο να φύγει από την
Ιταλία για την Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου, ξεκίνησε τελικά από το εργοστάσιο της Alstom
στο Σαβιλιάνο της Βόρειας Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε ο καταστροφικός
σεισμός στην Κροατία.
Διέσχισε τέσσερις χώρες -Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία- συρόμενο
σε κάθε χώρα από ηλεκτράμαξες και στην
Ελλάδα εισήλθε από την Ειδομένη, όπου το
παρέλαβε ντιζελάμαξα «Hellas Sprinter» και
το μετέφερε στη Θεσσαλονίκη.
Για τη «φιλοξενία» και τη συντήρηση των

ETR 470, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δρομολόγησε την
εκτεταμένη αναβάθμιση του μηχανοστασίου
της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, όπως σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της εταιρείας,
θα είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην
Ευρώπη, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες
(νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, έργα πολιτικού μηχανικού κτλ), που βρίσκονται στην
τελική φάση.
Επίσης, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ώς το παρθενικό δρομολόγιο της 25ης
Μαρτίου, θα ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση
-πάνω στο «Λευκό Βέλος»- των μηχανοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από στελέχη της FS
(Trenitalia).
Το «Λευκό Βέλος» αποτελείται από εννέα
βαγόνια, πέντε οικονομικής θέσης, τρία
πρώτης και ένα καφέ-εστιατόριο. Αποτελεί,
όπως προαναφέρθηκε, μόνο το ένα από τα
συνολικά πέντε ETR 470, που ανακατασκευάζονται στην Ιταλία, τα οποία αναμένεται να
αφιχθούν σταδιακά στην Ελλάδα μέχρι το
φθινόπωρο του 2021.
Θεσσαλονίκη- Αθήνα σε τρεις ώρες κι ένα τέταρτο, όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
δικτύου
Κάθε τρένο θα μπορεί να μεταφέρει πάνω
από 475 επιβάτες, ενώ, όταν ολοκληρωθεί η
προγραμματισμένη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, θα καλύπτει τη διαδρομή
Αθήνα -Θεσσαλονίκη σε τρεις ώρες και ένα τέταρτο, κάνοντας το ταξίδι συντομότερο κατά
περίπου 45 λεπτά. Τα ETR 470 μπορούν να
αναπτύξουν ταχύτητες έως 200 χιλιομέτρων
την ώρα, αλλά βάσει των συνθηκών στο υπό
αναβάθμιση ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο,
θα κινούνται με 160 χιλιόμετρα.

– Ηπείρου
Επισκέψεις: +45%, από 713 χιλ. σε 1 εκατ.
Εισπράξεις: +21%, από 216 εκατ. ευρώ σε
261 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -17% από 303 ευρώ σε 253
ευρώ
– Δυτικής Ελλάδας
Επισκέψεις: +45%, από 563 χιλ. σε 817 χιλ.
Εισπράξεις: +62%, από 159 εκατ. ευρώ σε
257 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +12% από 282 ευρώ σε 315
ευρώ
– Στερεάς Ελλάδας
Επισκέψεις: +81%, από 376 χιλ. σε 679 χιλ.
Εισπράξεις: +59%, από 113 εκατ. ευρώ σε
180 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -12% από 301 ευρώ σε 265
ευρώ
– Βορείου Αιγαίου
Επισκέψεις: -1%, από 364 χιλ. σε 359 χιλ.
Εισπράξεις: -1%, από 167 εκατ. ευρώ σε
165 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +0,5% από 458 ευρώ σε 460
ευρώ
– Δυτικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: +37%, από 222 χιλ. σε 304 χιλ.
Εισπράξεις: +68%, από 45 εκατ. ευρώ σε 76
εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +22% από 203 ευρώ σε 248
ευρώ
– Θεσσαλίας
Επισκέψεις: +16%, από 694 χιλ. σε 806 χιλ.
Εισπράξεις: +23%, από 290 εκατ. ευρώ σε
355 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 418 ευρώ σε 440

ευρώ
Την ίδια στιγμή οι διεθνείς αεροπορικές
αφίξεις την περίοδο 2014-2019, σημείωσαν
αύξηση κατά 46% (από 14,7 εκατ. σε 21,6
εκατ.).
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της δεύτερης
έκδοσης των εκθέσεων, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας ανέφερε
“ότι οι 13 εκθέσεις αποτελούν ένα χρήσιμο
εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, καθώς και την κεντρική
Κυβέρνηση, για τη διαμόρφωση πολιτικών
και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για
τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς
όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Το 2021, πρέπει να αποτυπωθεί ως το
εναρκτήριο έτος μίας συλλογικής προσπάθειας για την ανάκαμψη και την περαιτέρω
αναβάθμιση και εμβάθυνση του ελληνικού
τουρισμού. Παράλληλα, όμως, πρέπει να
τεθεί ως βασικός στόχος η διατήρηση και η
περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα, μέσα
από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός
συνεπούς, συγκροτημένου και αποτελεσματικού μεσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου με βάση τα επιτεύγματα των
τελευταίων ετών, τα νέα δεδομένα και τις
απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες. Η
αξιοποίηση των εκθέσεων και της πρόσφατης μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ για τις αναγκαίες
επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο
ρόλο σε αυτή την προσπάθεια».
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Πώς οι "μεγάλοι" του πλανήτη αντιμετωπίζουν την Τουρκία
Του Κώστα Ράπτη
Ποια είναι τα διεθνή συμφραζόμενα του
61ου γύρου των ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων για το Αιγαίο ο οποίος
θα ξεκινήσει, μετά από διακοπή άνω των
τεσσάρων ετών, στις 25 Ιανουαρίου;
Και κυρίως, πώς στέκεται η Τουρκία
τού σε διαρκή γεωπολιτική ακροβασία
τελούντος, Ταγίπ Ερντογάν, απέναντι
στους "μεγάλους παίκτες", οι οποίοι,
όπως μάλιστα ισχυρίστηκε η τουρκική
πλευρά για να καλύψει την αναδίπλωσή
της, "υποχρέωσαν" με τις πιέσεις τους
την Ελλάδα να προσέλθει στον διάλογο;
Το πρώτο μέγα δεδομένο είναι, βέβαια, το
ταραχώδες τέλος της εποχής Τραμπ και η
αναμενόμενη έλευση Μπάιντεν στην ηγεσία

της αμερικανικής υπερδύναμης – με την
Άγκυρα δικαίως να διακατέχεται από εκνευρισμό και να ανακαλύπτει εκ νέου διακηρυκτικά τον φιλοδυτικό προσανατολισμό της.
Όμως τα μηνύματα από την Ουάσινγκτον
δεν περίμεναν καν την αλλαγή σκυτάλης
στον Λευκό Οίκο. Ήδη από τον περασμένο
μήνα η απερχόμενη διοίκηση του Ντόναλντ
Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον της
υπαγόμενης στην τουρκική προεδρία Διεύθυνσης Εξοπλιστικής Βιομηχανίας και τέσσερα διευθυντικά της στελέχη – κίνηση που
μπορεί να μην αποτέλεσε "κόλαφο" (όπως
έδειξε και η αμελητέα επίπτωση στην ισοτιμία της λίρας) συγκρινόμενη ωστόσο με το
"χάδι" των όσων αποφάσισε τις ίδιες ημέρες
το συμβούλιο των ηγετών της Ε.Ε. αποτελεί
σημαντική παρακαταθήκη για δύο λόγους.

Προ των πυλών μια
«καταστροφική» υπερθέρμανση
του πλανήτη
Ο κόσμος οδεύει προς μια «καταστροφική»
υπερθέρμανση του πλανήτη τον 21ο αιώνα,
μετά από θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2020, παρόμοιου επιπέδου με
το 2016, προειδοποίησε ο ΟΗΕ καλώντας
να «υπάρξει ειρήνη με τη φύση».
Σύμφωνα με μια ενοποίηση πέντε μεγάλων
διεθνών βάσεων δεδομένων που πραγματοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO), ένας οργανισμός του
ΟΗΕ, το έτος 2020 είναι μαζί με το 2016 στο
υψηλότερο βήμα των πιο θερμών ετών στον
κόσμο, σε αποθέωση μιας δεκαετίας με θερμοκρασίες ρεκόρ.
«Το 2020 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για
τον πλανήτη. Υπήρξε η θερμότερη χρονιά
που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας
μόλις το ρεκόρ του 2016 με λιγότερο από το
ένα δέκατο του βαθμού», ανέφερε από την
πλευρά της η NASA.
Αυτή η υπερθέρμανση ρεκόρ καταγράφηκε
παρά την ψύξη που προκλήθηκε στο τέλος
του έτους από το φυσικό ωκεάνιο φαινόμενο Λα Νίνια. Το 2016 σημαδεύτηκε από ένα
ισχυρό επεισόδιο του Ελ Νίνιο, ένα φυσικό
ωκεάνιο φαινόμενο που προκαλεί αυξημένες θερμοκρασίες.
Το επεισόδιο του Λα Νίνια που άρχισε στα
τέλη του 2020 αναμένεται να συνεχιστεί έως
τα μέσα της χρονιάς. Οι συνέπειες του είναι
γενικά ισχυρότερες κατά το δεύτερο έτος
της εμφάνισής τους, και απομένει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η ψύξη που προκαλείται
από το Λα Νίνια θα μπορούσε να σταματήσει προσωρινά τη γενική τάση της αύξησης
της θερμοκρασίας.
Σύμφωνα με τον WMO, τα αξιοσημείωτα
χαρακτηριστικά του έτους 2020 είναι η συνεχής ζέστη και οι δασικές πυρκαγιές στη
Σιβηρία, το μικρό μέγεθος του Αρκτικού πάγου και μια εποχή τυφώνων στον Ατλαντικό.
«Αυτή η χρονιά ήταν ένα πολύ εμφανές παράδειγμα το πώς είναι να ζεις υπό μερικές
από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που έχουμε προβλέψει»,
δήλωσε η Λέσλι Οτ, του κέντρου Goddard
της Nasa.
«Ένα προοίμιο»
Το 2020, «βιώσαμε άμεσα πώς εκφράζεται

Διακομματική συναίνεση

Ο πρώτος έχει να κάνει ακριβώς με τη
διακομματική συνέχεια την οποία αποκαλύπτει η κίνηση αυτή. Ο δεύτερος λόγος αφορά την εστίαση των κυρώσεων
ακριβώς στον κλάδο στον οποίο συμπυκνώνονται οι φιλοδοξίες της Τουρκίας για
μεγαλύτερη γεωπολιτική αυτοτέλεια, ήτοι
την εξοπλιστική βιομηχανία, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία (πάντα σε καθεστώς
διαπλοκής με τα συμφέροντα του κύκλου
του Ερντογάν), δοκιμάζει τα προϊόντα της
σε πραγματικές συνθήκες, όπως μόλις συνέβη με τη χρήση τουρκικών drones στη
σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και
μπορεί να συνεισφέρει στις τουρκικές εξαγωγές εν μέσω πιεστικού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.
Αυτού του τύπου η εστίαση εξηγεί και το
πώς τοποθετούνται άλλοι παίκτες απέναντι
στο ζήτημα. Διότι βεβαίως την αμερικανική
μήνιν δεν προκαλούν τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος (όπως η συμπεριφορά
της γείτονος στο Αιγαίο, την Κύπρο και την
Ανατολική Μεσόγειο), αλλά ο γεωπολιτικός
"στραβισμός" της Άγκυρας ανάμεσα στο
ΝΑΤΟ του οποίου αποτελεί μέλος και τις
ευρασιατικές δυνάμεις με τις οποίες καλλιεργεί ολοένα και στενότερες σχέσεις, με
συμβολική κορύφωση την εγκατάσταση και
δοκιμή ρωσικών συστημάτων S-400.

Συμπαράσταση από Μόσχα
και Τεχεράνη

η θερμότητα στον πλανήτη μας. Οι μεγάλες
πυρκαγιές, οι έντονοι τυφώνες και το λιώσιμο των πάγων που γνωρίσαμε το 2020 είναι
οι άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί ο άνθρωπος», σημείωσε
η NASA.
Τόσες καταστροφές που αναμένεται να
ενταθούν την προσεχή δεκαετία, ειδικά εάν
οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχιστούν
με τον σημερινό ρυθμό.
«Αυτό δεν είναι ο νέος κανόνας. Είναι ένα
προοίμιο αυτού που θα ακολουθήσει», προειδοποίησε ο Γκάβιν Σμιντ, διευθυντής του
Ινστιτούτου Διαστημικών Μελετών στο κέντρο Goddard της Nasa.
Το έτος 2020 τελείωσε στους 1,25 βαθμούς
Κελσίου πάνω από την προ-βιομηχανική
περίοδο, «και βλέπουμε ήδη πρωτοφανή
ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις ηπείρους», σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες.
Και προειδοποίησε: «Οδεύουμε προς μια
καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας
από 3 έως 5 βαθμούς κατά τη διάρκεια του
21ου αιώνα».
«Η ειρήνη με τη φύση είναι η μεγάλη αποστολή του αιώνα μας. Πρέπει να είναι η
πρώτη προτεραιότητα για όλους παντού
στον κόσμο», τόνισε ο επικεφαλής των
Ηνωμένων Εθνών.
Η συμφωνία του Παρισιού αποσκοπεί στη
διατήρηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη πολύ κάτω των +2°C, εάν είναι δυνατόν
+1,5°C. Σύμφωνα με τον WMO, υπάρχει
τουλάχιστον μία πιθανότητα στις πέντε η
αύξηση αυτή να υπερβαίνει προσωρινά
τους 1,5°C έως το 2024.

Αυτό ερμηνεύει και το γιατί η ρωσική ηγεσία
έσπευσε, διά στόματος λ.χ. του υπουργού
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και η εκπρόσωπός του Μαρία Ζαχάροβα, να ερμηνεύσει τις κυρώσεις αυτές πρωτίστως ως αντιρωσικές (ήτοι ως μήνυμα αποθάρρυνσης
επίδοξων μιμητών των τουρκικών ανοιγμάτων. εξοπλιστικών, ενεργειακών και άλλων
προς τη Μόσχα) και να εκφράσει την συμπαράστασή της στην Άγκυρα.
Ομοίως και η Τεχεράνη, έσπευσε να καταδικάσει σε υψηλούς τόνους τις αμερικανικές κυρώσεις ως παραβίαση του διεθνούς
δικαίου.
Όλα αυτά εξηγούν επίσης σε ένα βαθύτερο
επίπεδο, υπό το πρίσμα της αυτοπροστασίας, τη στάση της Γερμανίας, εφόσον το είδος
της αυτονομίας που εμφανίζεται έτοιμη να
ανεχθεί στην Τουρκία το διεκδικεί και για τον
εαυτό της. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά
της Άγκυρας για τους S-400 αποτελούν διαφορετική όψη των επαπειλούμενων αμερικανικών κυρώσεων κατά του Βερολίνου
για τον αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου
NordStream2. Σε κάθε περίπτωση, οι εναλλαγές ψυχρών και υψηλών θερμοκρασιών
στο ιδιόμορφο τρίγωνο Γερμανίας-ΡωσίαςΤουρκίας αποτέλεσαν το κύριο "κινούν" της
ευρωπαϊκής ιστορίας τους τελευταίους δύο
αιώνες.

Βήματα προσαρμογής στην
ευρωατλαντική "ορθοδοξία"

Έχει ήδη λάβει το μήνυμα ο Ερντογάν, κάνοντας, πριν από την έλευση του Μπάιντεν
στην εξουσία, βήματα προσαρμογής προς
την ευρωατλαντική ορθοδοξία; Οι προσεκτικοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι πίσω
από την πάντοτε αγέρωχη ρητορική του

ισχυρού άνδρα της Άγκυρας συντελείται
ακριβώς αυτό.
Πολλές μικρές ψηφίδες που συμπληρώνονται τις τελευταίες ημέρες κατατείνουν
στην ολοκλήρωση ενός "ψηφιδωτού" που
ισοδυναμεί με απομάκρυνση της Τουρκίας από τους εταίρους της στη "Διαδικασία
της Αστάνα", ήτοι τη Ρωσία και το Ιράν, με
παράλληλη επαναπροσέγγιση μέχρι τούδε
αποξενωμένων παραδοσιακών συμμάχων
της Δύσης στην περιοχή.
Οι πληροφορίες για πώληση τουρκικών
drones Bayraktar TB2 στην Ουκρανία, σε
εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας την
οποία εγκαινίασαν οι δύο πλευρές, θορυβεί
τη Μόσχα, όπως άλλωστε και οι πιθανές
ετοιμασίες της Τουρκίας για ανάληψη νέας
στρατιωτικής δράσης στη βόρεια Συρία.
Παράλληλα, η σύλληψη στην Τουρκία 11
υπόπτων για την απαγωγή του Χαμπίμπ
Σααάμπ, αντικαθεστωτικού ακτιβιστή της
αραβικής μειονότητας του Ιράν, μαρτυρεί
την κλιμάκωση του "πολέμου υπηρεσιών"
μεταξύ της Άγκυρας και της Τεχεράνης, ενώ
δηλωτικό της επιδείνωσης των σχέσεων είναι και το διπλωματικό επεισόδιο που προκάλεσε η επίσκεψη Ερντογάν στο Μπακού
στις 10 Δεκεμβρίου, όταν ο Τούρκος πρόεδρος απήγγειλε ποίημα το οποίο διεκτραγωδούσε την διαίρεση του ιστορικού Αζερμπαϊτζάν τον 19ο αιώνα, ενώ μνημόνευε και
τοπωνύμια ευρισκόμενα νοτίως των συνόρων, όπου και η ογκώδης μέχρι σήμερα αζερική μειονότητα του Ιράν.

Προς συμφιλίωση με
Ισραήλ και Σαουδική
Αραβία

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως,
την αλλαγή στάσης της Τουρκίας σηματοδοτεί η προσπάθεια συμφιλίωσης με το
Ισραήλ (όπου διορίσθηκε Τούρκος πρεσβευτής μετά από διακοπή δύο ετών) και
τη Σαουδική Αραβία, με την οποία οι σχέσεις δηλητηριάσθηκαν οριστικά μετά την
δολοφονία του εξόριστου δημοσιογράφου
Χασόγκι. Και το μεν Ισραήλ μπορεί να μην
επείγεται διόλου να ανταποκριθεί, όσο δεν
έχει εγγυήσεις για απομάκρυνση της τουρκικής προστασίας από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, όμως η
επικρατούσα τάση, την οποία ενθαρρύνει
η κυβέρνηση Τραμπ και επιταχύνει η προοπτική έλευσης του αγνώστων προθέσεων
Μπάιντεν, είναι αυτή της επανασυσπείρωσης των φιλοδυτικών κρατών της περιοχής.
Μάλιστα η πρόσφατη επανασυμφιλίωση
του Κατάρ με τους γείτονές του που το είχαν
θέσει υπό αποκλεισμό από το 2017, θα έχει
αντίκτυπο και στην Τουρκία, εφόσον Ντόχα
και Άγκυρα συνιστούν έναν σφιχτοδεμένο
άξονα που μέχρι στιγμής πατρονάριζε την
ανάδυση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στα λοιπά κράτη της περιοχής.
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ΑΕΚ - Ατρόμητος 2-1: Με
Ολιβέιρα και Λιβάγια στην
τέταρτη σερί νίκη με Χιμένεθ
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τους Ολιβέιρα και Λιβάγια και μπορεί ο Χριστοδουλόπουλος να
της έβαλε άγχος στα τελευταία λεπτά, αλλά
πανηγύρισε τη νίκη (2-1) - τέταρτη διαδοχική με τον Χιμένεθ - επί του Ατρομήτου.
ΗΑΕΚ υποδέχτηκε τον Ατρόμητο το βράδυ
της Κυριακής για την 17η αγωνιστική της
Super League Interwetten και έφτασε στην
τέταρτη σερί νίκη της με τον Μανόλο Χιμένεθ προπονητή, έστω κι όχι με το 1-0 όπως
στις προηγούμενες τρεις. Η Ένωση νίκησε
2-1 τον Ατρόμητο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο Νέλσον Ολιβέιρα με εκτέλεση πέναλτι
- από ανοησία του Σάλομον στον Σιμόες άνοιξε το σκορ, ο Λιβάγια έκανε το 2-0 μέσα
σε δέκα λεπτά, αλλά το άγχος δεν έφυγε.
Ο πρώην κιτρινόμαυρος, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος μείωσε στο 89', έβαλε πίεση
στα λίγα εναπομείναντα λεπτά, αλλά δεν

χάλασε το βράδυ του Δικεφάλου, ο οποίος με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο (με
εξαίρεση στο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό)
βαδίζει στον αυτόματο πιλότο των νικών.
Δέχτηκε, όμως, γκολ μετά από τρία ματς
που κράτησε απαραβίαστη την εστία. Κάτι
που δεν άρεσε στον Ανδαλουσιάνο, όπως
παραδέχτηκε και στις δηλώσεις του.

Λεβαδειακός - Χανιά 1-1
Ο Λεβαδειακός για ακόμη
μια φορά δεν μπόρεσε να
νικήσει τα Χανιά (0-3-1 σε
τέσσερις
συναντήσεις),
κέρδισε, όμως, τον βαθμό
χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Λιάγκα στο 77’ και
παρέμεινε κορυφή.
Η νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στον ΟΦ Ιεράπετρας
δεν είχε συνέχεια για τον
Λεβαδειακό. Ωστόσο, βάσει εξέλιξης του
αγώνα, η ομάδα του Σωτήρη Αντωνίου βγήκε κερδισμένη κόντρα στα Χανιά (1-1), αφού
παρέμεινε αήττητη και στην κορυφή, μάλιστα, της Super League 2.
Οι Κρητικοί κρατούσαν το τρίποντο στα
χέρια τους από το 27’, όταν ο Μπραμπίγια επωφελήθηκε από το… τάκλιν-πάσα
του Μεχία και πλάσαρε ανενόχλητος τον
Γκέκα για το 0-1. Μάλιστα, από υπέροχη

προσποίηση του Βραζιλιάνου, η ομάδα του Αλέκου
Βοσνιάδη έχασε πέναλτι και
μια τεράστια ευκαιρία για το
0-2 πριν το ημίχρονο, αλλά
ο Διαμαντόπουλος έστειλε τη
μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Ο κίπερ των φιλοξενούμενων,
Κουτζαβασίλης είχε κρατήσει
το μηδέν στην εστία του στο
1ο μέρος, λέγοντας όχι στο
σουτ του Σιμελίδη, ωστόσο, οι γηπεδούχοι
βρήκαν το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης στο 77’, χάρη στον Παναγιώτη Λιάγκα.
Δευτερόλεπτα μετά την εκτέλεση φάουλ
που κατέληξε στο δοκάρι, ο 21χρονος αμυντικός βρήκε δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά
από την εκτέλεση του κόρνερ κόρνερ και
κράτησε «όρθιο» τον Λεβαδειακό, που παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 4
βαθμούς.

Άρης - Παναθηναϊκός 0-1: Διπλό
τετράδας με Καμπετσή το τριφύλλι
Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σημαντικό διπλό στο "Κλεάνθης Βικελίδης" επικρατώντας του Άρη με
1-0 με τον Καμπετσή να σκοράρει το "χρυσό γκολ" του τριφυλλιού και τον Διούδη να σώζει την
εστία του στις ουκ ολίγες τελικές
που έφτιαξαν οι κίτρινοι.
ΟΠαναθηναϊκός πήρε ένα τρίποντο χρυσάφι στο "Κλεάνθης Βικελίδης" επί του Άρη επικρατώντας με 1-0 σε μια αναμέτρηση
που θύμισε την αντίστοιχη του
πρώτου γύρου όπου η εικόνα ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να φεύγει νικήτρια από το ΟΑΚΑ
με το ίδιο σκορ.
Στο "Κλεάνθης Βικελίδης" οι Καμπετσής και
Διούδης υπέγραψαν τη νίκη των πράσινων
που συνέχισαν νικηφόρα προς την τετράδα
με τέταρτη σερί νίκη και μείωσε στους πέντε
την απόσταση από τον Άρη που έκανε τρίτη
σερί γκέλα.
Ο Λάζλο Μπόλονι παρέταξε μια ενδεκάδα

με αρκετές αλλαγές και επιθετική τριάδα
τους Καμπετσή, Εμμανουηλίδη και Ιωαννίδη με τους δύο πρώτους να βρίσκονται για
πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα. Ενώ και ο
Μαουρίσιο επανήλθε στην ενδεκάδα μετά
τον κορονοϊό.
Από την άλλη ο Άρης είχε πέντε αλλαγές
στη σύνθεση του σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην
προσπάθεια του Άκη Μάντζιου να δώσει
ανάσες στην ομάδα του.

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0:
"Κανονιά" με Χασάν στο 90'+3'
Ο Ολυμπιακός έχασε πέναλτι με τον Βαλμπουενά, είχε ακυρωθέν γκολ με τον Αραμπί, τα βρήκε σκούρα απέναντι σε έναν
εξαιρετικό ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά στο 90'+3' ο
Χασάν με κεφαλιά έκανε το 1-0 και χάρισε
τη νίκη στους "ερυθρόλευκους".
ΟΟλυμπιακός νίκησε 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα
στο Γ. Καραϊσκάκης για την 17η αγωνιστική
της Super League Interwetten χάρη σε γκολ
που σημειώθηκε στο 90'+3' από τον Αχμέντ
Χασάν.
Οι "ερυθρόλευκοι" έχασαν πέναλτι με τον
Βαλμπουενά, είχαν ακυρωθέν γκολ με τον
Αραμπί, είχαν μεγάλο ποσοστό κατοχής και

πολλές τελικές και τελικά λυτρώθηκαν από
έναν παίκτη που πέρασε πολλά. Ο Ολυμπιακός πέτυχε την ένατη νίκη σε ισάριθμα
ματς στο Φάληρο και την 14η σε 17 παιχνίδια (μετρά και τρεις ισοπαλίες)

Βόλος - Λαμία 1-1: Μοιρασιά
με Δουβίκα και Ντέλετιτς
στο Πανθεσσαλικό
Ο Βόλος και η Λαμία έμειναν στο 1-1 για
την 17η αγωνιστική της Super League
Interwetten με τα γκολ των Δουβίκα (51') και
Ντέλετιτς (52') να διαμορφώνουν το τελικό
αποτέλεσμα. Αποβλήθηκε ο σκόρερ των
Φθιωτών στο 68'.
Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα στο
Βόλο και τη Λαμία για την 17η αγωνιστική
της Super League Interwetten. Το γκολ του
Δουβίκα στο 51ο λεπτό και η άμεση απάντηση της Λαμίας στο 52' με τον Ντέλετιτς
διαμόρφωσαν το τελικό 1-1, σε ένα παιχνίδι
που είχε φάσεις, ευκαιρίες και γρήγορο ρυθμό. Η ομάδα του Γρηγορίου αγωνιζόταν με
δέκα παίκτες από το 68' εξαιτίας αποβολής
του σκόρερ των φιλοξενούμενων.

Οι δύο ομάδες γι' ακόμη μία αγωνιστική μένουν μακριά από τη νίκη. Οι Θεσσαλοί φτάνουν τους 20 πόντους και είναι 8οι, ενώ η
Λαμία παραμένει στην τελευταία θέση με έξι
πόντους.

ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος
2-2: Ισόπαλοι και ραντεβού
στο Περιστέρι
ΠΑΣ Γιάννινα και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στους Ζωσιμάδες, στον πρώτο αγώνα των δύο
ομάδων για τους "16" του Κυπέλλου.
Δύο τέρματα από κόρνερ βρήκαν οι
Περιστεριώτες, δύο φορές ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι με Ελευθεριάδη
και Λεό.
Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε η
πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΣ
Γιάννινα και Ατρόμητο για τους "16"
του Κυπέλλου.
Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Περιστερίου, αλλά οι Ηπειρώτες βρήκαν τον τρόπο
να απαντήσουν.
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Βόλος - ΟΦΗ 2-0: Έκανε το πρώτο
βήμα η ομάδα της Μαγνησίας
Ο Βόλος ανέβασε την απόδοση του στο
δεύτερο μέρος του αγώνα με τον ΟΦΗ και
κατάφερε να φτάσει σε μια άνετη νίκη με 2-0
και να έχει το πλεονέκτημα για πρόκριση
στους "8" του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΟΒόλος κέρδισε με 2-0 τον ΟΦΗ στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας με γκολ των Μαρτίνες (52') και
Μήτογλου (85') και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους "8" ενόψει της ρεβάνς που θα
γίνει σε δύο εβδομάδες στην Κρήτη.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την
απόδοση τους στο δεύτερο 45λεπτο όπου
είχαν δύο δοκάρια, δύο τέρματα και χαμένες

ευκαιρίες για να φτάσουν ακόμα και σε
μεγαλύτερη νίκη. Την ίδια ώρα η απόδοση των Κρητικών ήταν κακή με αποτέλεσμα να απειλήσει ελάχιστα την εστία του
Γκαραβέλη.

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-3:
"Σβηστός" και με τα δεύτερα
Με σκόρερ τους Μπρούμα,
Βρουσάι και Σισέ, αλλά και
με τη συμμετοχή πολλών παικτών που δεν είχαν αρκετό
χρόνο συμμετοχής, ο Ολυμπιακός νίκησε 0-3 τον Παναιτωλικό και καθάρισε από τώρα
με την πρόκριση στους "8"
του Κυπέλλου.
Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε
με πολλές αλλαγές στο Αγρίνιο απέναντι
στον Παναιτωλικό, στον πρώτο αγώνα για

τους "16" του Κυπέλλου, αλλά δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει 3-0
και να καθαρίσει από
τώρα με την πρόκριση στα προημιτελικά,
καθιστώντας
τυπική
διαδικασία του ρεβάνς
στο "Γ. Καραϊσκάκης".
Μπρούμα, Βρουσάι και
Σισέ σημείωσαν τα γκολ.

“ΕΝΑ ΚΕΡΑΚΙ ΠΟΥ ΛΙΩΝΕΙ”. Λίγοι είναι εκείνοι που εργάστηκαν ανάμεσα
στους Ινδιάνους της Αμερικής με αγάπη και αφοσίωση. Ένας από αυτούς
ήταν και ο Δαβίδ Μπρέινερντ. Παρόλο που εργαζόταν σκληρά ανάμεσα
στις φυλές αυτές οι άνθρωποι δεν άλλαζαν. Ο ιεραπόστολος δεν
απαγοητεύτηκε και συνέχισε να εργάζεται με ζήλο. Σε λίγο είδε την
πρόθυμη ανταπόκριση. Χιλιάδες Ινδιάνοι πίστευαν στο Θεό και η χαρά
του ήταν μεγάλη. Λίγο πριν πεθάνει από φυματίωση, έγραψε στο
ημερολόγιο του: “Θέλω να σβήσω σαν το κερί που καίει όλη του τη
φλόγα για τον Θεό”. Ξέρετε ότι ένα κεράκι είναι η ζωή του καθενός μας;
Ο Χριστός είπε: “Ο,τιδήποτε κάνετε σε έναν συνάνθρωπό σας, στο όνομα
μου, σε μένα τον ίδιο το κάνετε”. Όλοι μας μια μέρα θα φύγουμε
σύντομα. Γέρος είναι, χρόνια πολλά του λες και σου λέει ευχαριστώ. Ο
Θεός μας έπλασε να ζήσουμε αιώνια. Δόξα στο όνομα του Χριστού μας
γιατί νίκησε τον θάνατο και εμείς τώρα έχουμε ελπίδα. Τι κάνουμε όλοι
εμείς που λέμε ότι αγαπούμε το Θεό για τις αθάνατες ψυχές που φεύγουν
κάθε μέρα για τη κόλαση χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα; Δώσε σε
κάποιον γνωστό σου ένα Ευαγγέλιο για να διαβάσει και να σωθεί. Πες του
δύο λόγια, συμβούλεψέ τον να πιστέψει στον Χριστό. Άρχισε να λιώνεις
και εσύ σαν το κερί για χάρη του Χριστού. Ευχόμαστε από σήμερα να
γίνεις ένας αληθινός μάρτυρας του Χριστού.

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

Διαγόρας Ρόδου - Παναχαϊκή
1-1: «Χ»αμένοι και οι δύο
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Διαγόρας Ρόδου στάθηκε όρθιος και κατάφερε
να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1)
με την Παναχαϊκή, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2.
Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 8’ κατάφεραν να
πάρουν κεφάλι στο σκορ, χάρη στο κοντινό σουτ του Μπάτροβιτς, μετά από πολύ
ενέργεια του Κουσκουνά.
Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός της Παναχαϊκής βρήκε για δεύτερη φορά φέτος δίχτυα,
μιας και είχε σκοράρει ξανά στην πρεμιέρα
της Super League 2 κόντρα στα Τρίκαλα.
Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα
της Πάτρας, έφτασε στο 0-2 αλλά η κεφαλιά του Αραβίδη εξουδετερώθηκε από τον
Τσέλιο.
Στο 33’ ήρθε η απάντηση από τον Διαγόρα,
καθώς ο Ντοβιράλ με απευθείας εκτέλεση
φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-1 για την ομάδα του. Αυτό ήταν και
το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Οι

γηπεδούχοι είδαν στο 39’ να μένουν με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Σμυρλή
στο 39’.
Η Παναχαϊκή με την συμπλήρωση μιας
ώρας παιχνιδιού έχασε μεγάλη ευκαιρία
για να πάρει ξανά το προβάδισμα με τον
Μασούρα. Οι γηπεδούχοι παρά το γεγονός είχαν περισσότερες ευκαιρίες για να
βρουν και δεύτερο γκολ, ωστόσο δεν τα
κατάφεραν.
Τελικά, το 1-1 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μοιραστούν βαθμούς.

ΟΦ Ιεράπετρας - ΑΕ
Καραϊσκάκης 2-2
Ο Καραϊσκάκης είχε τις γκολάρες, ο νεοφώτιστος ΟΦΙ,
όμως, τις απαντήσεις κι έτσι
η ματσάρα του πρώτου ημιχρόνου (2-2) κράτησε τις
ομάδες στην ισορροπία και
τον βαθμό.
Το πιο χορταστικό πρώτο μέρος στη φετινή Super League
2 σέρβιραν στο πιάτο ΟΦ
Ιεράπετρας και ΑΕ Καραϊσκάκης, δίχως να γευτεί κανείς στο φινάλε
το τρίποντο της νίκης. Μέσα σε 45’, οι δύο
ομάδες σκόραραν τέσσερις φορές, με τους
Αρτινούς να κερδίζουν τις εντυπώσεις χάρη
στα δύο πανέμορφα γκολ που σημείωσαν.
Ο Δεινόπαπας άνοιξε το σκορ μόλις στο 9’
σκάβοντας υπέροχα τη μπάλα με προβολή
στην κίνηση, ενώ ο Δούμτσιος στο 36’ έθεσε
υποψηφιότητα για το γκολ της αγωνιστικής

κι ενός από τα κορυφαία της
χρονιάς. Με φοβερό γυριστό
με πλάτη στην εστία, κρέμασε για 2η φορά τον Παπαδόπουλο, ωστόσο, και στις δύο
περιπτώσεις οι νεοφώτιστοι
βρήκαν απάντηση.
Αρχικά με το πέναλτι του νεοαποκτηθέντα Αργεντινού,
Ντάλα Κόστα στο 30’ και σε
δεύτερο χρόνο με τον Γκίνι,
τον παίκτη που κέρδισε το πέναλτι και είχε
σκοράρει και το μοναδικό γκολ της πρεμιέρας, για το τελικό όπως αποδείχθηκε 2-2.
Έτσι, οι νεοφώτιστοι Κρητικοί πήραν τον
δεύτερο εντός έδρας βαθμό τους στη σεζόν, ενώ ο Καραϊσκάκης έκανε σεφτέ στους
βαθμούς, καθώς είχε ηττηθεί στην πρεμιέρα
από τον Λεβαδειακό.

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 5-0: Με φοβερό
Τζόλη έκλεισε θέση για τα
προημιτελικά του κυπέλλου
Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή
τον Τζόλη, ο οποίος πέτυχε
το πρώτο επαγγελματικό
του χατ-τρικ και συμπαραστάτες τους Κρμέντσικ, Ίνγκασον νίκησε 5-0 την ΑΕΛ
και έκλεισε ουσιαστικά θέση
για τα προημιτελικά του κυπέλλου ενόψει της ρεβάνς
του Αλκαζάρ.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την
ΑΕΛ στην Τούμπα για την πρεμιέρα των
δύο ομάδων στο κύπελλο και τη συνέτριψε
με 5-0 με τον Τζόλη να κάνει χατ-τρικ - πρώτο στην επαγγελματική του καριέρα - κλείνοντας θέση ουσιαστικά για προημιτελικά
της διοργάνωσης, ενόψει και της ρεβάνς
του Αλκαζάρ (2,3 ή 4 Φεβρουαρίου).
Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε αντίσταση από

την ΑΕΛ, καθώς η ομάδα της Λάρισας δεν
απείλησε καθόλου την
εστία του Ζίβκο Ζίβκοβιτς και ήταν πρακτικά
ακίνδυνη.
Έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης Τάτσης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε νέα
πρόσωπα και ξεκούρασε βασικούς, οι βυσσινί
έχουν ως αποκλειστική προτεραιότητα το
πρωτάθλημα και τη μάχη παραμονής που
δίνουν.
Η εξέλιξη του ματς έδωσε την ευκαιρία και
στον Πάμπλο Γκαρσία να ξεκουράσει βασικούς, καθώς ακολουθούν τα δύο ντέρμπι με
ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τη Super League
Interwetten.
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Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας
1-0: Νικητές του θεσσαλικού
ντέρμπι και κορυφή
Νικητές του θεσσαλικού ντέρμπι ήταν τα Τρίκαλα, καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν
με 1-0 του Απόλλωνα Λάρισας και να σκαρφαλώσουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν
δυναμικά στο παιχνίδι, θέλοντας να βρουν
το γρήγορο γκολ. Ωστόσο στο 24’ η πρώτη
μεγάλη ευκαιρία άνηκε για τον Απόλλωνα
Λάρισας.
Ο Λίταινας εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ,
αλλά ο Γιακουμής με εντυπωσιακή επέμβαση, αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα.
Τα Τρικαλα τρία λεπτά αργότερα βρήκαν
δίχτυα με τον Αθανασιάδη αλλά το γκολ
του έμπειρου επιθετικού δεν μέτρησε για
οφσάιντ.
Τελικά, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς
τέρματα και με την έναρξη του δεύτερου
45λεπτου τα Τρίκαλα βρήκαν δίχτυα. Ο Σταματής έκανε την επέλαση από τα αριστερά,
σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε

στην εστία του Γλύκου για το 1-0.
Μετά το γκολ τα Τρίκαλα ήλεγχαν τον ρυθμό
του αγώνα και δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα.
Στο 67’ ζήτησαν πέναλτι σε τράβηγμα στον
Ευθυμίου μέσα στην περιοχή, ωστόσο ο ρέφερι δεν είδε κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα και έδωσε συνέχεια στο ματς.
Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος κι έτσι η
ομάδα των Τρικάλων μετά από αυτή τη νίκη
σκαρφάλωσαν στην κορυφή της βαθμολογίας, με 4 βαθμούς.

Ξάνθη - Ιωνικός 1-0: Πρώτη
νίκη για τους Ακρίτες στο 98'
με χρυσή αλλαγή τον Καπνίδη
Με γκολ του Καπνίδη στο όγδοο λεπτό των
καθυστερήσεων η Ξάνθη επικράτησε του
Ιωνικού με 1-0, πανηγυρίζοντας την πρώτη
της νίκη στο πρωτάθλημα.
Το παρθενικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα της Super League 2 πανηγύρισε η
Ξάνθη. Σε ένα μέτριο ματς με λιγοστές ευκαιρίες, οι Ακρίτες επικράτησαν του Ιωνικού
(1-0) με γκολ στο 98' από τον Καπνίδη, ο
οποίος αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή, έχοντας περάσει στο ματς στο 89'. Αυτή ήταν
η πρώτη ήττα για τους Νικαιώτες, οι οποίοι
στην πρεμιέρα είχαν περάσει με το διπλό
από την Κρήτη επί του Εργοτέλη.
Το ματς από το ξεκίνημα δεν είχε καλό
ρυθμό, με αρκετές διακοπές και μια αναγκαστική αλλαγή από τον Ιωνικό καθώς ο
Κόρμπος αποχώρησε τραυματίας και αντικαταστάθηκε από τον Τιεντσέ μόλις στο 7'.
Στο 22' η Ξάνθη προσπάθησε να απειλήσει
με κεφαλιά του Παπάζογλου, έπειτα από
σέντρα του Έμπερτ, αλλά η μπάλα πέρασε
άουτ. Ο Ιωνικός απάντησε ένα λεπτό αργότερα όταν ο Τιεντσέ σούταρε και η μπάλα πέρασε μόλις δίπλα από το δοκάρι του
Μπέντο.
Οι φιλοξενούμενοι πάντως ήταν αυτοί που
έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο

Ο Μπερτόγλιο επέστρεψε με
γκολ στις υποχρεώσεις του
Άρη καθώς ήταν αυτός που
μετά από ασίστ του σκόρερ
του πρώτου γκολ, Μαντσίνι
- οι δύο Αργεντινοί πέρασαν
ως αλλαγές - διεύρυνε στο
76' σε 2-0 το προβάδισμα
επί του Αστέρα.
ΟΆρης υποδέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/1) τον

Αστέρα για το κύπελλο
και άνοιξε το σκορ στο
69ο λεπτό με τον Ντανιέλ
Μαντσίνι. Εκείνος ήταν
που έδωσε την ασίστ
στον συμπατριώτη του,
Φακούντο Μπερτόγλιο,
για να διευρύνει το κίτρινο προβάδισμα σε 2-0
στο 76ο λεπτό.

ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης 0-1: Ο
Τσιλούλης τον οδήγησε στο διπλό
Ο Απόλλωνας Σμύρνης κατάφερε να πάρει
το διπλό στο Αλκαζάρ επικρατώντας 1-0
της ΑΕΛ με τον Τσιλούλη να βρίσκει τον
δρόμο προς τα δίχτυα στο 73ο λεπτό.
Ακόμη μία φετινή επιτυχία εκτός έδρας πανηγύρισε ο Απόλλωνας Σμύρνης. Η Ελαφρά Ταξιαρχία επικράτησε 1-0 στο Αλκαζάρ
της ΑΕΛ χάρη στο γκολ του Τσιλούλη στο
73ο λεπτό. Έτσι, ο Απόλλωνας παραμένει
αήττητος μακριά από το σπίτι του για έκτο
συνεχόμενο παιχνίδι.Με αυτό το αποτέλεσμα ο Απόλλωνας ανέβηκε στους 18 πόντους και βρίσκεται στην 10η θέση. Σκούρα

τα πράγματα για την ΑΕΛ που παρέμεινε
στους οκτώ πόντους και την 13η θέση και
μετράει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα και
αυτή μακριά από το Αλκαζάρ.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-3: Καθάρισε
με τριάρα σε 20 λεπτά
μέρος, όταν στις καθυστερήσεις ο Μάναλης
από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να βρει
δίχτυα με κεφαλιά. Το δεύτερο μέρος δεν
είχε μεγάλες στιγμές, ενώ υπήρξε και μια
πεντάλεπτη διακοπή λόγω έντασης μεταξύ
των διαπιστευμένων στις εξέδρες. Έπρεπε
να φτάσουμε στο 69' για την πρώτη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου, την οποία είχε
η Ξάνθη με κεφαλιά του Παπάζογλου έπειτα
από σέντρα του Στάθη.
Όλα έδειχναν ότι το ματς θα έληγε ισόπαλο,
ωστόσο στο όγδοο και τελευταίο λεπτό των
καθυστερήσεων, έπειτα από σέντρα του
Γκαρσία, ο Καπνίδης (που είχε περάσει ως
αλλαγή στο 89') βρήκε δίχτυα και έδωσε την
πρώτη νίκη στην Ξάνθη, υποχρεώνοντας
παράλληλα τον Ιωνικό στην πρώτη του ήττα
στο πρωτάθλημα.

Αστέρας - Παναιτωλικός 2-0:
"Πέταξε" με ηγέτη Μπαράλες
Με δύο ασίστ του Μπαράλες και γκολ των
Μουνάφο (7') - Φερνάντεθ (69'), ο Αστέρας νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό για την 17η
αγωνιστική της Super League Interwetten.
Εξαιρετικό κοουτσάρισμα Ράσταβατς, δεν
απείλησαν οι φιλοξενούμενοι.
ΟΑστέρας Τρίπολης επικράτησε 2-0 του
Παναιτωλικού στο "Θ. Κολοκοτρώνης"
για την 17η αγωνιστική της Super League
Interwetten.
Με ηγέτη τον Μπαράλες που είχε δύο ασίστ,

Άρης - Αστέρας: Επιστροφή
Μπερτόγλιο με γκολ και 2-0

σκόρερ τους Μουνάφο (7') - Φερνάντεθ
(69') και τον Ράσταβατς από τον πάγκο να
κοουτσάρει εξαιρετικά, οι Αρκάδες πέτυχαν
την 6η νίκη τους στο πρωτάθλημα, έφτασαν
τους 24 βαθμούς και βρίσκονται μόνοι στην
έκτη θέση.
Οι φιλοξενούμενοι, που είχαν μόλις δύο
τελικές, υπέστησαν τη δέκατη ήττα τους,
έχοντας και δύο νίκες και πέντε ισοπαλίες,
μένοντας στη 12η θέση.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα από την
Κρήτη νικώντας (0-3) τον ΟΦΗ - που
έπαιζε από το 26' με παίκτη λιγότερο με τρία γκολ σε ένα 20λεπτο. Κράτησε
απαραβίαστη με Ζίβκοβιτς την εστία
του ο Δικέφαλος μετά από έξι σερί
ματς που δεχόταν γκολ.
ΟΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο
από τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League Interwetten και
επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας
της ομάδας της Κρήτης με 3-0 και όλα
τα γκολ να μπαίνουν μέσα σε ένα 20λεπτο.
Οι γηπεδούχοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο
από το 26' και την αποβολή του Βάτερμαν
και οι φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν
φτάνοντας στα γκολ με τους Τζόλη, Βαρέλα

και Κρμέντσικ.
Όπως θα διαπισώσετε και πιο κάτω είδαμε
τον πιο απειλητικό ΠΑΟΚ της σεζόν, αντίθετα ο ΟΦΗ κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ για
τη Super League Interwetten της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου.

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.

OPINION
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ (ΝΟΜΠΕΛ 1979)
«Έτσι έγραψα το Αξιον Εστι»
Εισαγωγή
Στην εφημερίδα «Ελληνικός Τύπος» την περασμένη εβδομάδα με την ευκαιρία τα γεγονότα στις ΗΠΑ έθεσα το ερώτημα «για ποια
δημοκρατία μιλάνε;» στο άρθρο μου «Δημοκρατία made in USA».
Σε αυτή την έκδοση θεώρησα καθήκον μου
να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και να
αντικρούσω αυτό που δήλωσαν οι «Δημοκρατικοί» μετά την εισβολή των οπαδών του
Τραμπ στο Καπιτώλιο. Δηλαδή ότι θα είναι
δύσκολο να αποκατασταθεί το γόητρο της
Αμερικής σαν «ο φάρος της δημοκρατίας
στον ελεύθερο κόσμο». Αν και απάντησα
στην περασμένη έκδοση, θα ήθελα να δώσω
τη δική αντίληψη για το τι είναι δημοκρατία.
Χωρίς φυσικά να μονοπωλώ την αποκλειστικότητα σε αυτό το μεγάλο θέμα και μακριά
από κάθε εθνικιστική και σοβινιστική θέση,
επιλέγω να απαντήσω με το ποιητικό μεγαλείο του «Αξιον Εστί» του δικού μας Οδυσσέα Ελύτη που έγραψε για τον Ελληνικό πολιτισμό και δημοκρατία.
Όταν οι Έλληνες έβγαζαν λόγους και έγραφαν για την δημοκρατία οι ΗΠΑ δεν υπήρχαν
ακόμα στο χάρτη, (δεν θα αναλωθώ σε ευχολόγια τώρα και ούτε ελπίζω ότι με τον νέο
πρόεδρο τους οι ΗΠΑ θα αλλάξουν πορεία
για μία γνήσια δημοκρατία, αυτό είναι δική
τους δουλειά αλλά ας αφήσουν τις άλλες χώρες να διαλέξουν τον δικό τους τρόπο ζωής.)
Η Ελλάδα είναι μικρή σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική της έκταση, αν συγκριθεί με άλλες
πολύ μεγαλύτερες χώρες. Εντούτοις η προσφορά της στον πνευματικό και πολιτιστικό
τομέα είναι μεγάλη. Η χώρα αυτή που έχει
γεννήσει την έννοια της Δημοκρατίας και
έχει αναπτύξει την επιστήμη της φιλοσοφίας
κι έχει προσφέρει κορυφαίους πνευματικούς
δημιουργούς, όπως είναι ο Όμηρος, ο Πλάτωνας κι ο Αριστοτέλης και τόσους άλλους,
δεν μπορεί παρά να εκλαμβάνεται ως σπουδαία και σημαντική. Το αίτημα ελευθερίας
που αναδείχτηκε μέσα από τους αγώνες του
λαού μας που μας περιγράφει ο ποιητής ρίζωσε πολύ γερά σε αυτόν τον τόπο. Μη ξεγελαστούμε να θεωρήσουμε ότι οι ΗΠΑ είναι
ο «φάρος της δημοκρατίας».
Το Αξιον Εστι, αυτό το τεράστιο έργο του
Ελύτη, δίνει το στίγμα στα γεγονότα, κάνει
εγκάρσιες τομές στην ιστορία του Ελληνισμού που πρέπει να γίνουν κτήμα όλων μας.
Το ποίημα ενσαρκώνει τις μεγάλες αξίες της
ανθρωπότητας και τιμά τους αγώνες του
λαού μας. Αγώνες για τις ανθρώπινες αξίες,
για τα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Τον αγώνα της Ελληνικής φυλής
να ορθοποδήσει να σηκωθεί από τον πρωτόγονο άνθρωπο στα δύο του πόδια και να
μεγαλουργήσει.
Με την ενότητα «Ιδού εγώ λοιπόν» περιγράφει τον Έλληνα που δεν σταμάτησε να
αγωνίζεται για την Ζωή και την Ελευθερία
στη χώρα του αλλά και στην οικουμένη. Αριστουργήματα που ξεπερνάνε τα όρια της
χώρας και ανήκουν στην κληρονομιά της
ανθρωπότητας!! Ας ακούσουμε τους ποιητές μας, ας διαβάσουμε την ιστορία μας, ας
μάθουμε για τους αγώνες του λαού μας για
την αξιοπρέπεια που πολλές φορές αποπειράθηκαν να του την καταργήσουν. Ας δούμε
τους αγώνες των Ελλήνων σε συνδυασμό με
τους αγώνες άλλων λαών σε όλη τη γη. Αγγίζει την Τελειότητα!!!!!
Ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται πως
γνώρισε το έργο του Ποιητή.
«Όλη η ιντελιγκέντσια πήγαινε στο καφέ το
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ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
Έτσι έγραψα το «Αξιον Εστί»
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Λουμίδη νωρίς, στη Σταδίου, απέναντι από
την Κλαυθμώνος (…) Εκεί λοιπόν έπινα τον
καφέ μου και ήρθε και με πλησίασε ο Οδυσσέας Ελύτης, τον οποίο ήξερα. Μου λέει:
‘Μόλις τελείωσα μια ποιητική σύνθεση, το
Άξιον Εστί, τη γράφω πολλά χρόνια και θα
κυκλοφορήσει αυτόν τον καιρό. Πιστεύω ότι
είναι ένα ποίημα που θα σας οδηγήσει να κάνετε κάτι άλλο, πιθανώς μια λειτουργία, ένα
ορατόριο, θα σας εμπνεύσει. Είμαι βέβαιος
γι’ αυτό, γιατί απ’ ό,τι άκουσα από τα άλλα
έργα σας, νομίζω ότι του ταιριάζει πολύ η
μουσική σας»
Ο Θεοδωράκης τον ευχαρίστησε και του
έδωσε τη διεύθυνσή του στο Παρίσι , όπου
θα έμενε για κάποιο διάστημα.
«Σε λίγες μέρες ο ταχυδρόμος μού έφερε το
βιβλίο του, το οποίο καταβρόχθισα και άρχισα να γράφω τη μουσική. Δεν προλάβαινα
στο πεντάγραμμο, τα περισσότερα τα έγραψα στο πλάι. Σε μια εβδομάδα είχα τελειώσει
όλο το έργο, πλην του φινάλε, του δοξαστικού. (…)
» Τους μελοποίησα [τους στίχους] αμέσως κι
άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς μεγάλη
χαρά της μικρής κόρης μου Μαργαρίτας και
απελπίζοντας τη Μυρτώ μέσα σε κείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο, στο οποίο έπρεπε να
τα κάνουμε όλα. Να τρώμε, να ταΐζουμε τα
παιδιά, να μελετάμε, να γράφω μουσική.
»Αλλά δεν ήξερα τι να το κάνω. Να κάνω ένα
έργο για τις συναυλίες πάλι, ορχήστρες και
λοιπά, ή έπρεπε να κάνω ένα έργο λαϊκό; (…)
Οπωσδήποτε έπρεπε να χρησιμοποιήσω
μέσα και συμφωνική ορχήστρα και χορωδία
και λόγιο τραγουδιστή. Όλα αυτά έπρεπε να
τα συνδυάσω, ήταν τελείως πρωτόγνωρα.
»Έπρεπε να βρω μια ισορροπία, ώστε το
έργο αυτό να μην είναι μακριά από την ευαισθησία του κόσμου. Ήξερα ότι ο κόσμος
είναι ανώριμος ακόμη στο συμφωνικό ήχο,
όπως και στο χορωδιακό, ότι ήθελε λαϊκά όργανα, λαϊκή φωνή. (…)
»Ήθελα να μιμηθώ απολύτως το εκκλησιαστικό ύφος, αλλά και ο Ελύτης δεν είχε
αντίρρηση, διότι μιλούσε πάντα για μια λαϊκή
λειτουργία. Είχαμε λοιπόν τον ψάλτη, είχαμε
το λαϊκό τραγουδιστή είχαμε και τον ευαγγελιστή, ο οποίος θα διάβαζε»
»Έμενε ο Αναγνώστης. Για μένα δεν υπήρχε
δεύτερη σκέψη : Μάνος Κατράκης. Δεν θυμάμαι ποια ήταν τότε η άποψη του Ελύτη.
Ίσως κι αυτός συμφώνησε απ΄την αρχή. Είχε
και αυτός τις φιλίες και τις προτιμήσεις του.
Κι ας μην ξεχνάμε πως ο Κατράκης τότε ήταν
κόκκινο πανί. Πόσοι άλλοι άραγες ηθοποιοί
και καλλιτέχνες είχαν πάει στο Μακρονήσι;
»Περάσαμε ώρες πολλές ο Ελύτης, ο Κατράκης κι εγώ, στο στούντιο της Κολούμπια, έως
ότου βρεθεί το σωστό ύφος, που να ταιριάζει
με την ποίηση αλλά και με τον γενικό ήχο του
έργου». Αντίστοιχες δυσκολίες συνάντησαν
και οι προσπάθειες του Μίκη Θεοδωράκη να
παρουσιάσει ζωντανά το έργο στο ελληνικό
κοινό.
Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Οδυσσέας Ελύτης υπέβαλαν πρόταση να παρουσιαστεί το
Άξιον εστί, στο Ηρώδειο, στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Αθηνών του 1964. Υπήρξαν όμως
σθεναρές αντιρρήσεις από τη διοίκηση του
Ε.Ο.Τ. που είχαν να κάνουν με την εμφάνιση ενός λαϊκού τραγουδιστή, όπως ήταν
ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης στη σκηνή του
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Ηρωδείου.
Ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις στον Θεοδωράκη για να αντικαταστήσει τον Μπιθικώτση,
ο συνθέτης όμως δεν υπήρχε περίπτωση
να δεχτεί. Αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος
τα υπέρογκα έξοδα της παραγωγής και να
παρουσιάσει το μουσικό του έργο. Στις 19
Οκτωβρίου 1964, στην σκηνή του θεάτρου
Rex – Μαρίκα Κοτοπούλη, παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά ζωντανά το σημαντικότερο
έργο στην ελληνική μουσική Ιστορία, το λαϊκό ορατόριο για βαρύτονο, λαϊκό τραγουδιστή, αφηγητή, λαϊκή ορχήστρα, συμφωνική
ορχήστρα και χορωδία «Άξιον εστί».
Η μεγάλη πρεμιέρα προγραμματίστηκε για
τις 19 Οκτωβρίου. Η παράσταση στον παρακάτω σύνδεσμο είναι από το 1977.
https://youtu.be/TrXeUIeShYk
Ο Οδυσσέας Ελύτης εξηγεί πως έγραψε
το Άξιον Εστί.
«Οσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την
αρχική αφορμή να γράψω το ποίημα μου
την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα
χρόνια του '48 με '51. Ηταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί - πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος - δεν είχανε αφήσει
πέτρα πάνω στη πέτρα. Θυμάμαι την μέρα
που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο,
ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα
ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και
βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ητανε κυριολεκτικά μες τα κουρέλια. Χλωμά, βρώμικα,
σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα,
με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα
στις τσουκνίδες του οικοπέδου ανάμεσα σε
τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών.
Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα
από την Ελλάδα. Και αυτή, σκεπτόμουνα,
ήταν η μοίρα του Γένους που ακολούθησε
το δρόμο της Αρετής και πάλεψε αιώνες για
να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες περιδιάβαζα στο Ουσί της Λωζάννης, στο μικρό
δάσος πλάι στη λίμνη. Και ξαφνικά άκουσα
καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ηταν
τα Ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν
την καθημερινή τους ιππασία. Αυτά που
από πέντε γενεές και πλέον, δεν ήξεραν τι
θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα,
γελαστά, ντυμένα σαν πριγκηπόπουλα, με
συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά
κουμπιά, περάσανε από μπροστά μου και μ'
άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε
την αγανάκτηση.
Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική

αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ητανε η δεύτερη φορά
στη ζωή μου - η πρώτη ήτανε στον πόλεμο
στην Αλβανία - που έβγαινα από το άτομό
μου, και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά
με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα, μεγάλωσε φτάνοντας
στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός
από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα
ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος
και τι καλοπέραση μπροστά σε μας! Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα τα δικά μας! Δυσαρεστημένοι ακόμα
οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να 'χουν κάθε
μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσανε. Υπάλληλοι, σωφέρ,
γκαρσόνια, με κοιτάζανε βλοσυρά και μου
λέγανε: εμείς περάσαμε πόλεμο Κύριε! Κι
όταν καμμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω
ότι ήμουν Ελληνας κι ότι περάσαμε κι εμείς
πόλεμο με κοιτάζανε παράξενα: α, κι εσείς
έ; Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από
παντού και τοποθετημένοι στην άκρη-άκρη
ενός χάρτη απίθανου. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η δεητική διάθεση με κυρίευαν
πάλι. Ξυπνημένες μέσα παλαιές ενστικτώδεις διαθέσεις άρχισαν να αναδεύονται και
να ξεκαθαρίζουν.
Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να
βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας.
Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο
που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά-σιγά αυτά
τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά
έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας
ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η μοίρα
του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους - και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους
του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο
πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώτο εύρημα.
Και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση, μου
'δωσε ένα δεύτερο εύρημα. Να δώσω, δηλαδή, σ' αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο
τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας.
Κι έτσι γεννήθηκε το «Αξιον Εστί».
«Το ‘Άξιον εστί’ έχει μιάν απολύτρωση. Είναι ο Ύμνος της Ελλαδός μέσα από τα τρία
πρόσφατα πάθη μας: Το αλβανικό έπος. Την
αντίσταση. Τον εμφύλιο σπαραγμό. Και καταλήγει στην λύτρωση. Στο «Χαίρε».
Είναι αδύνατο να μην ανατριχιάσει κανείς
διαβάζοντας τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη στο επικό Αξιον Εστί, να ανατριχιάσει όχι
μόνο για την ποιητική δεινότητα όσο για την
απίστευτη επικαιρότητα. Όταν δε, ακούσει
το έργο όπως το μελοποίησε με θυελλώδη
ορμή ο Μίκης Θεοδωράκης, το αφηγήθηκε
ο Μάνος Κατράκης, το τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η αίσθηση του μεγαλείου
και της διαχρονικότητας είναι περισσότερο
εμφανή από ποτέ. Αυτή η διάσταση αναδεικνύεται στις συναυλίες της Καμεράτας στις
20 και 21 Νοεμβρίου με το Αξιον Εστί.
Ο Ελύτης ,το Αιγαίο, τα νησιά, δεν μπορεί
να είναι τίποτα άλλο από Ελλάδα και μόνον
Έλληνας θα ήταν δυνατόν να νοιώσει ,να
εμπνευστεί και να εμπνεύσει με αυτόν τον
σχεδόν μαγικό και κλασικά ελληνικό τρόπο. Που ενώ μιλάει για βία δεν επιθυμεί το
μίσος.. Με τον πόλεμο παρόντα να οραματίζεται την ειρήνη και τα όνειρα που θα πάρουν εκδίκηση, και τα λόγια τα ελληνικά που
ψιθυρίζει στις φώκιες τις μικρές ,που κλαιν
των ανθρώπων τα βάσανα.. Τα δικά μας
βάσανα..
Ανάλυση, σύνθεση, αισθητική, Οδυσσέας
Ελύτης, Μίκης Θεοδωράκης. Η απόδειξη
πως το ελληνικό πνεύμα δεν πέθανε.
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Οδυσσέας Ελύτης
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το φως και η πρώτη
χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου
η αλκή μες στο ζωο που οδηγεί τον ήλιο
το φυτό που κελάηδησε και βγήκε η μέρα

«Αξιον Εστί» Το ποίημα

τα κορίτσια οι παραπλανημένες Πλειάδες
τα κορίτσια τ’ Αγγεία των Μυστηρίων
τα γεμάτα ως πάνω και τ’ απύθμενα

Για την μεταφορά: Πλάτων Ρούτης

Τα στυφά στο σκοτάδι και όμως θαύμα
τα γραμμένα στο φως και όμως μαυρίλα
τα στραμμένα επάνω τους όπως οι φάροι
τα ηλιόβόρα και τα σεληνοβάμονα

Η στεριά που βουτά και υψώνει αυχένα
ένα λίθινο άλογο που ιππεύει ο πόντος
οι μικρές κυανές φωνές μυριάδες
η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος

Η Ερση, η Μυρτω, η Μαρινα
η Ελενη, η Ρωξανη, η Φωτεινη
η Αννα, η Αλεξανδρα, η Κυνθια

ΟΙ
ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ
ΑΝΕΜΟΙ
που
ιερουργούνε
που σηκώνουν το πέλαγος σαν Θεοτόκο
που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια
που σφυρίζουν στα όρη κι έρχονται

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το αναίτιο δάκρυ
ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια
των παιδιών που κρατιούνται χέρι χέρι
των παιδιών που κοιτάζουνται και δε
μιλιούνται
Των ερώτων το τραύλισμα πάνω στα βράχια
ένας φάρος που εκτόνωσεν αιώνων θλίψη
το τριζόνι το επίμονο καθώς η τύψη
και το μάλλινο έρημο μέσα στ’ αγιάζι

Οι αγένειοι δόκιμοι της τρικυμίας
οι δρομείς που διάνυσαν τα ουράνια μίλια
οι Ερμήδες με το μυτερό σκιάδι
και του μαύρου καπνού το κηρύκειο
Ο Μαϊστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής
ο Πουνέντες, ο Γραίγος, ο Σιρόκος
η Τραμουντάνα, η Όστρια

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το χέρι που επιστρέφει
από φόνο φριχτόν και τώρα ξέρει
ποιος αλήθεια ο κόσμος που υπερέχει
ποιό το "νυν" και ποιο το "αιέν" του κόσμου :

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το ξύλινο τραπέζι
το κρασί το ξανθό με την κηλίδα του ήλιου
του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι
στη γωνιά το φυλλόδεντρο που εφημερεύει

ΝΥΝ το αγρίμι της μυρτιάς Νυν η κραυγή
του Μάη
ΑΙΕΝ η άκρα συνείδηση Αιέν η πλησιφάη

Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι
μια πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο
ένας τζίτζικας που έπεισε χιλιάδες άλλους
η συνείδηση πάμφωτη σαν καλοκαίρι.
ΤΑ ΝΗΣΙΑ με το μίνιο και με το φούμο
τα νησιά με το σπόνδυλο καποιανού Δία
τα νησιά με τους έρημους ταρσανάδες
τα νησιά με τα πόσιμα γαλάζια ηφαίστεια
Στο μελτέμι τα ορτσάροντας με κόντρα
φλόκο
Στο γαρμπή τ’ αρμενίζοντας πόντζα
λαμπάντα
έως όλο το μάκρος τους τ’ αφρισμένα
με λιτρίδια μαβιά και με ηλιοτρόπια
Η Σίφνος, η Αμοργός, η Αλόννησος
η Θάσος, η Ιθάκη, η Σαντορίνη
η Κως, η Ίος, η Σίκινος
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ στο πέτρινο πεζούλι
αντίκρυ του πελάγους η Μυρτώ να στέκει
σαν ωραίο οκτώ ή σαν κανάτι
με την ψάθα του ήλιου στο ένα χέρι
Το πορώδες και άσπρο μεσημέρι
ένα πούπουλο ύπνου που ανεβαίνει

Από αριστερά: Θεόδωρος Δημήτριεφ, Οδυσσέας Ελύτης, Μίκης
Θεοδωράκης, Μάνος Κατράκης & Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Νυν νυν η παραίσθηση και του ύπνου η
μιμική
Αιέν αιέν ο λόγος και Τρόπις η αστρική

το σβησμένο χρυσάφι μες στους πυλώνες
και το κόκκινο άλογο που δραπετεύει

Χαίρε με την ωραία λαλιά η δαμάζοντας τον
δαίμονα

Νυν των λεπιδόπτερων το νέφος το
κινούμενο
Αιέν των μυστηρίων το φως το περιιπτάμενο

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ εορτάζοντας τη μνήμη
των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης
ένα θαύμα να καίει στους ουρανούς τ’
αλώνια
ιερείς και πουλιά να τραγουδούν το χαίρε :

Χαίρε που καταρτίζεις τα Μηναία των κήπων
Χαίρε που αρμόζεις τη ζωνη του Οφιούχου

Νυν το περίβλημα της Γης και η Εξουσία
Αιέν η βρωση της Ψυχής και η Πεμπτουσία

Χαίρε η ακριβοσπάθιστη και σεμνή
Χαίρε η προφητικιά και δαιδαλική

Νυν της Σελήνης το μελάγχρωμα το ανίατο
Αιέν το χρυσοκύανο του Γαλαξία σελάγισμα

ΧΑΙΡΕ η Καιομένη και χαίρε η Χλωρή
Χαίρε η Αμεταμέλητη με το πρωραίο σπαθί

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το χώμα που ανεβάζει
μιάν οσμή κεραυνού σαν από θειάφι
του βουνού ο πυθμένας όπου θάλλουν
οι νεκροί άνθη της αύριον

Νυν των λαών το αμάλγαμα και ο μαύρος
Αριθμός
Αιέν της Δίκης το άγαλμα και ο Μέγας
Οφθαλμός

Μιας νυχτός Ιουνίου η νηνεμία
γιασεμιά και φουστάνια στο περιβόλι
το ζωάκι των άστρων που ανεβαίνει
της χαράς η στιγμή λίγο πριν κλάψει

Νυν η ταπείνωση των Θεών
Νυν η σποδός του Ανθρώπου

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ η πόα της ουτοπίας

και ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ

Χαίρε η που πατείς και τα σημάδια
σβήνονται
Χαίρε η που ξυπνάς και τα θαύματα γίνονται
Χαίρε του παραδείσου των βυθών η Αγρία
Χαίρε της ερημίας των νήσων η Αγία
Χαίρε η Ονειροτόκος χαίρε η Πελαγινή
Χαίρε η Αγκυροφόρος και η Πενταστέρινη

Νυν Νυν το μηδέν

Χαίρε με τα λυτά μαλλιά η χρυσίζοντας τον
άνεμο

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On 416-465-3243 cell 416-888-0894
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Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
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Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«...ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΣΩΣΑΙ ΩΝ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Προς Τιμόθεον Α΄ 1: 15-17)

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ
Ο απ. Παύλος κινείται ανάμεσα σε
δυο πραγματικότητες. Η πρώτη είναι ότι ο
Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να σώσει
αμαρτωλούς. Αυτή είναι η ακλόνητη βεβαιότητά του. Γι’ αυτό ονομάζει τον «λόγο»
αυτό, «πιστό», δηλαδή αληθινό και «πάσης
αποδοχής άξιον». Η ενανθρώπηση του Θείου Λόγου και η φανέρωσή Του στον κόσμο
είναι για τον Απόστολο η πλέον αναμφισβήτητη πραγματικότητα, η πλέον αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Η είσοδος δε στην ιστορία του Θεανθρώπου Λυτρωτή μας είναι η
πηγή κάθε χαράς κι ελπίδας. Διότι ήλθε να
σώσει αμαρτωλούς. Πόση παρηγοριά γεννά αυτή η ομολογία. Ήλθε να σώσει όλη
την ανθρωπότητα, διότι όλοι οι άνθρωποι
είμαστε αμαρτωλοί. Σώζει όμως όλους αυτούς, που συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους, και ποθούν τη σωτηρία. Ο ίδιος
ο Χριστός μας είπε, ότι δεν «ήλθε καλέσαι
δικαίους, αλλ’ αμαρτωλούς εις μετάνοιαν»
(Ματθ. 9:13), που σημαίνει πως δεν ήλθε να
καλέσει αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς
των δικαίους αλλά όσους έχουν συνείδηση
της πνευματικής αρρώστιας τους και ζητούν
τη θεραπεία.
Η δεύτερη πραγματικότητα εκφράζεται με τα λόγια του Παύλου: «ων πρώτος
ειμι εγώ». Είναι η έκφραση του αυτοσυναισθήματός του, της γνώμης δηλαδή, που είχε
ο Παύλος για τον εαυτό του. Αυτός θεωρούσε τον εαυτό του σαν τον τελευταίο απόστολο και ως μη ικανό να καλείται απόστολος
(Α΄Κορ. 15:9), αυτός που δεν θα διστάσει να
ονομάσει τον εαυτό του «έκτρωμα» (Α΄ Κορ.
15:8), δεν είναι περίεργο να πιστεύει, παρά
την αγιότητά του και τις θεοπτικές εμπειρίες
του, ότι είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος από

τους αμαρτωλούς. Είναι σαν να μας λέγει:
έχετε πίστη κι ελπίδα. αφού εσώθηκα εγώ, ο
μεγαλύτερος αμαρτωλός, πόσο μάλλον θα
σωθείτε εσείς... Αναγνωρίζει δε την αμαρτωλότητά του, όχι μόνο γιατί είναι άνθρωπος, και έχει κληρονομήσει μια φθαρμένη
φύση, αλλά και για ένα σπουδαιότερο, καθαρά προσωπικό του λόγο. Ποτέ δεν μπορεί να λησμονήσει, ότι εδίωξε την Εκκλησία,
εδίωξε τον Χριστό (Α΄Κορ. 15:9). Στη δική
του λοιπόν περίπτωση μπορεί καθαρότατα
να διακρίνει τη χάρη, την αγάπη του Θεού.
Βλέπομε, λοιπόν, ότι η ορθή αυτοσυνειδησία του Παύλου τον οδηγεί σε μια
ζωή «χριστοκεντρική», στην οποία δηλαδή
ο Χριστός είναι το απόλυτο κέντρο, το Α
και το Ω. Πιστεύει ότι όλα τα οφείλει στον
Χριστό. Δεν έχει τίποτε δικό του, που να
μπορεί να καυχηθεί γι’ αυτό. Αυτό ισχύει για
κάθε άνθρωπο. «Τι έχεις ο ουκ έλαβε; -θα
διακηρύξει- ει δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως
μη λαβών»; (Α΄Κορ. 4:7). Αυτός, ο Παύλος,
όπως και κάθε άνθρωπος, μόνος, είναι άρρωστος και αδύναμος. Όχι μόνο σωματικά,
αλλά και πνευματικά. Ό,τι καλό υπάρχει
σ’ αυτόν είναι του Χριστού. «Χάριτι Θεού»
είναι αυτό που είναι, δηλαδή απόστολος
(Α΄Κορ. 15:10). Στη σημερινή περικοπή λέγει, ότι «ηλεήθη». Αισθάνεται ως ο περισσότερο ηλεημένος από την χάρη του Θεού. Ζει
μέσα στον ωκεανό του θείου ελέους. Νοιώθει να τον αγκαλιάζει η άπειρη αγάπη του
Χριστού, που είναι η μοναδική του ελπίδα, η
μοναδική του καύχηση. Έτσι καταλαβαίνουμε, πως -σε κάποιο παρόμοιο ξεχείλισμα
ευγνωμοσύνης προς τον Χριστό- θα συνθέσει ο Παύλος τον μεγαλειωδέστερο ύμνο για
την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο

και που βρίσκεται στην προς
Ρωμαίους επιστολή του (κεφ.
8:35 ε.ε.).
Μέσα σ’ αυτή την
διπολική πραγματιότητα ζει
και κινείται στον κόσμο αυτόν
όλη η Εκκλησία. Η μαρτυρία
και ομολογία της στον κόσμο
προσδιορίζεται πρώτα από
την αδιάσειστη βεβαιότητα,
ότι «ο Χριστός ήλθε». Γι’ αυτό
από τα πρώτα βήματά της
αγωνίστηκε η Εκκλησία να
διαφυλάξει την πίστη στην
αλήθεια αυτή και απέκρουσε κάθε αιρετική
πλάνη, που ήθελε να αρνηθεί το γεγονός
της σαρκώσεως (π.χ Δοκητισμός). Για την
Εκκλησία, τους Αποστόλους και Αγίους, είναι «αντίχριστος» αυτός, που δεν ομολογεί,
ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώθηκε,
έγινε θεάνθρωπος (για τη σωτηρία μας)
(Α΄Ιωαν. 4:3). Ο Θεάνθρωπος Χριστός, θα
είναι πάντα εκείνο, που θα διαφοροποιεί ριζικά και αμετάκλητα την Εκκλησία από κάθε
θρησκευτική ομάδα, από κάθε μονοθεϊσμό
ακόμη και από κάθε «ουμανισμό». Ο Υιός
και Λόγος του Θεού, ο σαρκωθείς και αναστάς, είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας, η αρχή
και το τέλος της ζωής και του αγώνα όλων
των Αγίων.
Αλλά και το άλλο σκέλος του φρονήματος
του Παύλου δεν παύει να είναι η συνείδηση
και όλων των Αγίων. Είναι η συναίσθηση της
αναξιότητος και αμαρτωλότητός μας. Πολλές φορές στην λατρεία μας -και κατ’ εξοχήν
στη Θεία Λειτουργία, επαναλαμβάνουμε τον
λόγο του τελώνη: «ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω

αμαρτωλώ». Ο λόγος αυτός
έθηκε στη λατρεία μας από
Αγίους Πατέρες, διότι με αυτό
τον τρόπο ομολογούν πρώτοι
εκείνοι την αναξιότητά τους
ενώπιον του Θεού, από το
έλεος του Οποίου εξαρτούν
τη σωτηρία τους. Το ίδιο περιεχόμενο έχει και η «ευχή» του
Ιησού, που εν αγίω Πνεύματι
γίνεται μόνιμος «αλάλητος
- αγιοπνευματικός - στεναγμός» (Ρωμ. 8:26) στην καρδία
των εν Χριστώ ασκουμένων:
«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν...». Οι Άγιοί μας,
ενώ έχουν απτά δείγματα της ενοικήσεως
του Αγίου Πνεύματος, μέσα τους (θαύματα,
χαρίσματα κ.λ.π.) μιλούν συνεχώς για την
αμαρτωλότητά τους και για το έλεος του
Θεού. Η έννοια «καλός άνθρωπος», που
τόσο συχνά ακούεται στην ηθικίζουσα ευσεβιστική κοινωνία μας, τους είναι ολότελα
ξένη. Αυτό συμβαίνει, γιατί αντί να ζούμε
μέσα στην ταπείνωση, που γεννά η συνείδηση της αμαρτωλότητός μας, μάθαμε
να βλέπουμε τις «αρετές μας, και να καυχώμαστε μάλιστα γι’ αυτές. Γιατί ζώντας σε
ένα κλίμα ξένο προς εκείνο των Αγίων μας,
συνηθίσαμε να πιστεύουμε στην ηθική αρτιότητά μας, και να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την οντολογική βάση της σωτηρίας μας,
τη χάρη του Θεού. Να γιατί ο Απ. Παύλος
είναι και στο σημείο αυτό πρωτοπόρος και
γνήσιος δείκτης της αληθινά κατά Χριστόν
πορείας.

«Η Πίστη στην Εποχή
του Κορονοϊού»
Την κυκλοφορία, τόσο σε έντυπη
όσο και σε ηλεκτρονική έκδοση
του νέου του βιβλίου με τίτλο «Η
Πίστη στην Εποχή του Κορονοϊού», γνωστοποίησε, με ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος.
Όπως σημειώνει, «καθώς πλησιάζουμε τη συμπλήρωση ενός έτους
από την εμφάνιση της πανδημίας,
θέλω να μοιραστώ μαζί σας το βιβλίο αυτό που αποτελεί συλλογή
ομιλιών και μηνυμάτων που απηύθυνα κατά
τη διάρκεια της Σαρακοστής, της Μεγάλης
Εβδομάδας και του Πάσχα του 2020. Εύχομαι να σας φέρουν ελπίδα και ειρήνη τη νέα
χρονιά».
Τα τριάντα και πλέον ποιμαντικά μηνύματα
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής αποκτούν ιδιαίτερη ιστορική διάσταση, καθώς μεταδόθηκαν στους πιστούς κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου μαζικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ολόκληρο
τον κόσμο και ουσιαστικά διαδικτυακής λειτουργίας των Ιερών Ναών, καθώς οι Θείες
Λειτουργίες και οι Ακολουθίες τελούνταν
χωρίς τη φυσική παρουσία ατόμων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μέσα από
τις ομιλίες του αποστέλλει έντονα το μήνυμα
της σημασίας διατήρησης της πίστης μας σε
αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς, κατά τους
οποίους, όπως τονίζει, «ακόμη και το φως
της Αναστάσεως πέρασε από πιστό σε πιστό εικονικά».
Στην εισαγωγή του, ο Προκαθήμενος της

Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής, επισημαίνει, ότι προσεύχεται αυτοί οι προβληματισμοί του να αποτελούν ευλογία για τις
ζωές των πιστών, «όπως ακριβώς οι προσφορές των πιστών από το υστέρημά τους
αποτελούν ευλογία για τις ζωές άλλων ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη».
«Αποτελούμε, αναφέρει, μια κοινότητα εν
Χριστώ, το σώμα της Εκκλησίας μας, και
οφείλουμε όπως ακριβώς ενδιαφερόμαστε
για την ίδια μας τη ζωή να ενδιαφερόμαστε
και να επιδεικνύουμε την ίδια αγάπη για
κάθε μέλος της Εκκλησίας μας και για κάθε
ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί όλοι μας αποτελούμε εικόνα του Θεού».
Το βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου προλογίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, ο οποίος σημειώνει ότι οι
ομιλίες του Προκαθημένου της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Αμερικής «φανερώνουν τη
δύναμη της πίστης στον Χριστό που φωτίζει
ολόκληρο τον κόσμο, την ακτινοβολία της
άδολης αγάπης και την ελπίδα που συνέχει
τις καρδιές όλων των χριστιανών».

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
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Χτυπά το τηλέφωνο μέσα στην μέση της
νύχτας, το σηκώνει ο γιατρός αγουροξυπνημένος, και ακούει την φωνή ενός

συναδέλφου του:
- Χρειαζόμαστε τέταρτο για το πόκερ,
λέει ο φίλος.
- Έρχομαι αμέσως, ψιθυρίζει αυτός.
- Αγάπη μου, είναι κάτι σοβαρό; ρωτάει η
σύζυγος του γιατρού.
- Πολύ! Να φανταστείς είναι ήδη τρεις
γιατροί εκεί!!
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22 Παρασκευή

23 Σάββατο

24 Κυριακή

Αγ. Αναστασίου
Πέρσου / Τιμοθέου
εκ των 70
Αποστόλων

Αγ. Κλήμεντος
Αγκύρας /
Αγαθαγγέλου
/ Διονυσίου
εν Ολύμπω

Αγ. Νεοφύτου
Εγκλείστου /
Φίλωνος
Καρπασίας/ Ξένης

«Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα στυλό
μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» Malala Yousafzai
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε
στις 3 Δεκεμβρίου 2018 την 24η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την
ανάπτυξη.

26 Τρίτη

27 Τετάρτη

Αγ. Ξενοφώτος
Μαρίας,
Αρκαδίου και
Ιωάννου

Ανακ. Λειψάνων
Ιωάννου
Χρυσοστόμου /
Αγ. Δημητριανού
Ταμασέων

25 Δευτέρα

Αγ. Γρηγορίου
του Θεολόγου
/ Μωϋσή
Νοβγορόδης

Διεθνής Ημέρα για
την Εκπαίδευση

Παρόλο που η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών, σύμφωνα με τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ,
1989), μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι αγώνες προς
επίτευξή της.
Η UNESCO από την πλευρά της καλεί τις κυβερνήσεις
των κρατών – μελών της και όλους τους εταίρους της, να
θέσουντην ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια προτεραιότητα παγκοσμίως.
Η εκπαίδευση αποτελεί απάντηση στη φτώχεια, στο
ρατσισμό, στη διάκριση των φύλων, οδηγεί στην ενσωμάτωση και στην ενδυνάμωση.
Σήμερα, 258 εκατομμύρια παιδιά και νέοι εξακολουθούν
να μην φοιτούν στο σχολείο. 617 εκατομμύρια παιδιά και
έφηβοι, δεν μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν
τα βασικά μαθηματικά. Λιγότερο από το 40% των κοριτσιών στην υποσαχάρια Αφρική, ολοκληρώνουν την
βασική εκπαίδευση, ενώ περίπου 4 εκατομμύρια παιδιά
και νέοι πρόσφυγες είναι εκτός σχολείου. Παραβιάζεταιτο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και είναι απαράδεκτο. Η εκπαίδευση μπορεί να σπάσει και να αντιστρέψει
τους κύκλους της φτώχειας μεταξύ γενεών. Οι μελέτες
δείχνουν ότι αν όλα τα κορίτσια και τα αγόρια ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 420 εκατομμύρια
άνθρωποι θα μπορούσαν να βγουν από τη φτώχεια.

Αυτή η 3η Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης συμβαίνει μετά την
πανδημία COVID-19, που οδήγησε σε παγκόσμια μαθησιακή διακοπή πρωτοφανούς κλίμακας και σοβαρότητας. Το
κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, καθώς και η διακοπή πολλών προγραμμάτων αλφαβητισμού και διά βίου μάθησης, επηρέασε τη ζωή 1,6 δισεκατομμυρίων μαθητών σε περισσότερες από 190 χώρες.
Καθώς ξεκινά ένα νέο έτος, τώρα είναι η ώρα να εντατικοποιήσετε τη συνεργασία και τη διεθνή αλληλεγγύη, για να θέσετε την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση στο επίκεντρο της
ανάκαμψης και του μετασχηματισμού, προς κοινωνίες χωρίς
αποκλεισμούς, ασφαλείς και βιώσιμες.
Η Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης έχει στόχο να :
•
Επισημάνει τις δεσμεύσεις και τις

ενέργειες
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παρακολούθησης που λαμβάνονται για την προστασία της εκπαίδευσης μέσω της ανάκαμψης,
την αύξηση της ένταξης και την καταπολέμηση της
εγκατάλειψης
•
Γιορτάσει τις πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από κυβερνήσεις, εκπαιδευτικούς, οργανισμούς – από παγκόσμιες έως λαϊκές προσπάθειες
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•
Επισημάνει τις βέλτιστες πρακτικές στους
νόμους και τις πολιτικές, για δίκαιη χρηματοδότηση
για την εκπαίδευση που στοχεύουν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε αυτούς που μειονεκτούν,
μέσω ενός εργαλείου που εμφανίζεται στον ιστότοπο της UNESCO Global Education Monitoring
Report, PEER
•
Δώσει φωνή στη γενιά COVID-19, για να
εκφράσει τις ανησυχίες και τιςφιλοδοξίες τους, ενόψει ενός μέλλοντος, που χαρακτηρίζεται από οικονομική ύφεση και κλιματική αλλαγή.
Ο Νέλσον Μαντέλα σωστά ονόμασε την εκπαίδευση «το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να
χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο».
Ο Πλάτωνας είπε ότι:«Η εκπαίδευση είναι η δύναμη, που γιατρεύει τη ψυχή».
Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι : «Το να εκπαιδεύσεις το μυαλό, χωρίς να εκπαιδεύσεις την
καρδιά, δεν είναι εκπαίδευση».
Και ας μην ξεχνάμε, αυτό που είπε ο Μέγας
Αλέξανδρος : « Στους γονείς οφείλομεν το ζην
στους δε διδασκάλους το ευ ζην». Ας θυμηθούμε σήμερα τους δασκάλους και καθηγητές μας
και ας τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, για
όσα έχουν υπομείνει, για να είμαστε εμείς έτσι
σήμερα.
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Όταν η «Δημοκρατία» και το «Άγαλμα της Ελευθερίας»
λένε στον Τραμπ ότι «απολύεται»

31

Στο εξώφυλλο του «Spiegel» ο Τζο Μπάιντεν επανατοποθετεί το κεφάλι στο Άγαλμα της Ελευθερίας
Αυτές τις ημέρες μεγάλα Μέσα σε όλον τον κόσμο ασχολούνται με την νίκη και την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, που μεταφράζεται σε αλλαγή ενοίκου στον Λευκό Οίκο, κάτι που
μέχρι στιγμής δεν θέλει να… συλλάβει στο μυαλό του ο χαμένος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν
έχει δεχτεί την ήττα και με βάση τον τρόπο που κυβέρνησε και τις ιδέες που εκφράζει, πολλοί του «λένε» ότι έχει… απολυθεί με τη «Δημοκρατία» και το «Άγαλμα της Ελευθερίας» να
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό.

Ειδικά το «Άγαλμα της Ελευθερίας»… πρωταγωνίστησέ με κάθε τρόπο σε σχετικά σκίτσα,
απομακρύνοντας με κάθε τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Μην ξεχνώντας
τα όσα έκανε και έλεγε, ειδικά για τον κορονοϊό. Άλλοι σκιτσογράφοι… θυμήθηκαν εκφράσεις του ρεπουμπλικανού προέδρου για τη Δημοκρατία, άλλοι τη Μεγάλη Βρετανία και
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλοι τον Μπόρις Τζόνσον και την πρωτοβουλία του άσου της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάρκους Ράσφορντ για δωρεάν σχολικά γεύματα…
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Diana’s Seafood
Delight
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Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
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