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Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Φεβρουάριο του 1959
η Μεγάλη Βρετανία, η
Ελλάδα, η Τουρκία, καθώς
και η ελληνοκυπριακή και
τουρκοκυπριακή κοινότητα
υπέγραψαν τις Συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου, με τις
οποίες ιδρύθηκε το ανεξάρτητο
από τη βρετανική κυριαρχία,
Κυπριακό κράτος.
Τη συμφωνία της Ζυρίχης
υπέγραψαν ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής και ο Αντνάν
Μεντερές (τότε πρωθυπουργός
της Τουρκίας) στο ξενοδοχείο
«Ντόλτερ» της Ζυρίχης στις 11
Φεβρουαρίου του 1959.

σελίδα 4, 5

Η Αποκριά ξεκινά την Κυριακή
21 Φεβρουαρίου 2021
Φέτος το Τριώδιο ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου και
επομένως στις 04 Μαρτίου έχουμε Τσικνοπέμπτη.
Αυτό που μας διδάσκει αυτή η Αγία Περίοδος του
Τριωδίου είναι το να μπορέσουμε να κάνουμε την
αυτοκριτική μας να δούμε τις αστοχίες μας και μετά
από την αληθινή και καρδιακή Προσευχή μας να
μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την Μετάνοια μέσα
από την οποία θα δεχθούμε την
συγχώρεση αλλά και το έλεος
σελίδα 30
του Τριαδικού Θεού μας.

Σφοδρή πολιτική
σύγκρουση προκάλεσε
η «Μήδεια»
σελίδα 8

Οι στύλοι του Ολυμπίου
Διός στέκουν επιβλητικοί,
τα μάρμαρά τους
χιονισμένα μέσα σε μια
λευκή όαση. Πίσω τους
το φόντο είναι ολόγιομο,
λευκό – αχνοφαίνονται
δένδρα, σπίτια, μια Αθήνα
χιονισμένη. Φωτογραφίες
της Ακρόπολης μες
στη σπάνια, άσπρη της
επικάλυψη κάνουν τον γύρο
του Διαδικτύου.
«Το χιόνι είναι άσπρο»,
έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος,
«μαλακό σαν τελειωμένος
έρωτας». Κι όπως κάθε
έρωτας που τελειώνει, έτσι
και το χιόνι που λιώνει,
για λίγο υπήρξε, για λίγο
έκανε κάτι συνηθισμένο να
φαντάζει μεγαλειώδες, κι ας
μην ήταν τίποτα παραπάνω
από νερό, από μια λευκή,
εφήμερη λάμψη.

Μητσοτάκης στο
Bloomberg: Από τον
Απρίλιο θα βελτιωθεί
η κατάσταση

City Council
approves
property
tax hike

Ford government extends
all emergency orders under
the Reopening Ontario
Act until March 21

σελίδα 9
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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 F e b r u a r y 1 9 th t i l F e b r u a r y 2 5 th

Product of Spain

Sweet Seedless
Stem & Leaf Clementines

2

.99

lb/6.59 kg

Top Sirloin Steak or Roast

3

lb/17.62 kg

Yogurt Cups
175 g

Black Diamond

Cheese Slices
410 g

Mastro

3/

Extra Virgin
Olive Oil

375 g

Assorted Varieties
113 g

2 2

4

Chocolate Milk

2

3 lt

3

/pkg

Wonder

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

6’s

Sliced Bread

99
/each

Cheemo

660 ml

340 g

815-907 g

2/

Perogies

/pkg

English Muffins

5 2

29

$

Saputo

Mozzarellissima

99

Wonder

Aurora

Strained Tomatoes

Goat Cheese

99

Sealtest

/each

Each

Schneiders Regular or Less Salt

//lb 7.70 kg

99

$

1

Woolwich Brand

49

99

Astro

3

99

/each

Bacon

Whole Chickens

2021

Andy Boy Brand
Fresh Broccoli

99

lb

Maple Leaf Prime

Canadian “AAA” Grade Beef
Certified Angus Beef

Product of USA

Large Red Field Tomatoes Jumbo Sweet
2,18 kg
Golden Pineapples

99

7

Product of Costa Rica

Product of Mexico

,

/each

Red Rose

Orange Pekoe
60’s

1 lt

5

99
/each

5 4

$

3/

99
/each

2

49
/each

4

99
/each
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Έκπτωση φορολογίας για τους Καναδούς που εργάστηκαν
από το σπίτι το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19
Αν εργάζεστε από το σπίτι
σας τον τελευταίο χρόνο,
μπορεί να δικαιούστε το
νέο μέτρο της κυβέρνησης
Καναδά σχετικά με την έκπτωση φόρου για εργασία από το σπίτι.
“Άνοιξε” σε εκατομμύρια ανθρώπους πριν
από τη φορολογική περίοδο το 2021, για να
επιστρέψει χρήματα στους Καναδούς που
εργάζονται από το σπίτι λόγω της πανδημίας COVID-19.
Ο Οργανισμός Εσόδων του Καναδά (CRA)
απάντησε στις πιο συχνές ερωτήσεις των
πολιτών σχετικά με την αφαίρεση και δικαιολογητικά εξόδων για την εργασία από το
σπίτι.
Ποιος είναι επιλέξιμος για αυτό και
ποιες είναι οι μέθοδοι;
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι κριτηρίων επιλεξιμότητας για να διεκδικήσετε την
έκπτωση φόρου για εργασία στο σπίτι, ανάλογα με τις περιστάσεις ενός ατόμου.
Οι Καναδοί που θέλουν να διεκδικήσουν
μέσω της «μεθόδου κατ 'αποκοπή» πρέπει
να έχουν εργαστεί από το σπίτι για πάνω
από το 50% του χρόνου για τουλάχιστον
τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες το 2020.
Μπορούν να λάβουν κατ 'αποκοπή συντελεστή $2 για κάθε μέρα που εργάζονται
στο σπίτι κατά τη διάρκεια του φορολογικού
έτους 2020, έως και $400 κατ' ανώτατο
όριο.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Ο εργοδότης του αιτούντος δεν πρέπει να
καλύπτει όλα τα έξοδα γραφείου για την εργασία στο σπίτι και δεν μπορεί να διεκδικήσει άλλα έξοδα εργασίας.
Όσοι διεκδικούν μέσω της «λεπτομερούς
μεθόδου» πρέπει επίσης να έχουν εργαστεί
από το σπίτι κατά τη διάρκεια του 2020 και
υποχρεώθηκαν να πληρώσουν για έξοδα
που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας τους
στο σπίτι.
Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα από το κατ 'αποκοπή $ 2 ημερησίως,
αλλά θα πρέπει να παρέχουν πιο λεπτομερή έγγραφα.
Τι είδους έξοδα καλύπτονται;
Η προσωρινή κατ 'αποκοπή μέθοδος χρησιμοποιείται για να διεκδικήσει γενικά έξοδα
γραφείου στο σπίτι που ενδέχεται να επιβαρυνθεί ένας υπάλληλος.
Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα και τέλη πρόσβασης
στο Διαδίκτυο, εκτός από είδη γραφείου
όπως στυλό και χαρτί, ακόμη και χρήση κινητού τηλεφώνου.
Ωστόσο, οι Καναδοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλα έξοδα εργασίας (όπως
το κόστος του οχήματος) μέσω αυτής της
μεθόδου.
Εάν τα προσωπικά έξοδα ενός ατόμου αντιστοιχούν σε περισσότερα από $ 2 την ημέρα ή εάν έχουν πιο περίπλοκα έξοδα για να

ζητήσουν, η αναλυτική μέθοδος θα σας βοηθήσει να λάβετε μια πιο ακριβή έκπτωση.
Είναι έκπτωση ή πίστωση;
Με απλά λόγια, είναι μια αφαίρεση.
Τα έξοδα οικιακού γραφείου που ζητούνται μέσω του CRA είναι μια έκπτωση σε
δήλωση φόρου εισοδήματος προσωπικού.
Αυτό σημαίνει ότι μειώνει το συνολικό ποσό
εισοδήματος για το οποίο θα πληρώσει ένα
άτομο, οπότε μειώνει τα έσοδα στη φορολογική του δήλωση και τελικά τους εξοικονομεί χρήματα.
Τι γίνεται αν επέλεξα να εργαστώ από
το σπίτι;
Με την προϋπόθεση ότι ο ενάγων πληρεί
τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας του
CRA, η έκπτωση εγκρίνεται ανεξάρτητα
από το αν ένας εργοδότης απαιτούσε από
το προσωπικό να εργαστεί από το σπίτι ή
αν ένα άτομο επέλεξε να το κάνει για τους

Η Freeland πιέζει τους Tories
Ζητά να επιταχύνει τη μετάβαση του λογαριασμού
ανακούφισης COVID-19
Η
Αντιπρόεδρος
της
Κυβέρνησης
Chrystia
Freeland απευθύνει έκκληση στους Επίσημους
Συντηρητικούς της Αντιπολίτευσης να επισπεύΚατερίνα
σουν την έγκριση του νοΓερασκλή
μοσχεδίου ανακούφισης
COVID-19 μέσω της Βουλής των Κοινοτήτων.
Η έκκληση πραγματοποιήθηκε μέσω επιστολής της κ. Freeland προς τον αρχηγό
του Συντηρητικού κόμματος Erin O'Toole
που εστάλη την Τρίτη, καθώς τα μέλη του
Κοινοβουλίου επέστρεψαν από ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας και ετοιμάστηκαν να
συνεχίσουν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο
C-14.
Στην επιστολή, ένα αντίγραφο της οποίας
δόθηκε στον καναδικό τύπο, η Freeland κατηγόρησε τους Tories ότι “έσυραν τα πόδια
τους στην προτεινόμενη νομοθεσία χωρίς
καμία σοβαρή δικαιολογία - και εις βάρος
των Καναδών.”
"Αν αντιταχθείτε στο νομοσχέδιο, όπως έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε, τερματίστε την
καθυστέρηση, αφήστε το νομοσχέδιο να
κατατεθεί και να το καταψηφίσετε", γράφει
η Freeland, η οποία είναι επίσης υπουργός
Οικονομικών. "Κύριε O'Toole, αυτή είναι η
καθυστέρηση για χάρη της καθυστέρησης και αποβαίνει εις βάρος της χώρας."
Ο O'Toole δικαιολογήθηκε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου την Τρίτη το πρωί, υποδηλώνοντας ότι μέρος της καθυστέρησης
για το νομοσχέδιο Bill C-14 ήταν η ανάγκη
της φιλελεύθερης κυβέρνησης να επιδιορθώσει λάθη όπου με ιδιαίτερη βιασύνη η
κυβέρνηση μετέφερε στους λογαριασμούς

δικούς του λόγους.
"Εάν δεν σας ζητήθηκε να εργαστείτε από
το σπίτι, αλλά ο εργοδότης σας σας έδωσε
την επιλογή να εργαστείτε στο σπίτι λόγω
της πανδημίας COVID-19, τότε το CRA
επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για εργασία από το σπίτι λόγω του
COVID-19".
Μπορούν πολλά άτομα από ένα νοικοκυριό να αξιώσουν ξεχωριστά;
Ναί. Η προσωρινή κατ 'αποκοπή μέθοδος υπολογίζεται μεμονωμένα, όχι από το
νοικοκυριό.
Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν πολλά άτομα στο σπίτι σας που εργάζονται, το καθένα
μπορεί να ζητήσει την έκπτωση ξεχωριστά
(υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι ισχυρισμοί
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας).
Τα άτομα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν
τα $ 2 ανά ημέρα εάν δεν εργάζονται μια
ολόκληρη μέρα στο σπίτι ή εάν εργάστηκαν
μια ημέρα υπερωριών.
Πώς επηρεάζεται ο εργοδότης μου;
Εάν ένας εργοδότης έχει επιστρέψει μερικά
(όχι όλα) τα έξοδα γραφείου του εργαζομένου στο σπίτι, τα επιλέξιμα άτομα μπορούν
ακόμα να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της
προσωρινής κατ 'αποκοπήν τιμής.
Το ίδιο ισχύει για όσους ζητούν μέσω της
λεπτομερούς μεθόδου, αλλά τα έξοδα που
έχουν ήδη επιστραφεί από τον εργοδότη
δεν μπορούν να ζητηθούν ξανά.

Γεμίστε τα ρεζερβουάρ
των αυτοκινήτων σας

Οι τιμές της βενζίνης στο Οντάριο στα υψηλότερα
επίπεδα από το 2019
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

ανακούφισης COVID-19.
“Η Υπουργός Freeland γνωρίζει ότι αυτή η
νομοθεσία αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων από την τελευταία βιαστική τους
ψήφιση”, είπε.
"Έχουμε κάποια μέτρια συζήτηση. Η κυρία
Freeland και η κυβέρνησή της είναι υπεύθυνες για το νομοθετικό ημερολόγιο. Εάν είναι προτεραιότητα, θα πρέπει να συζητάμε
αυτό το νομοσχέδιο σήμερα και κάθε μέρα
έως ότου εγκριθεί."
Δισεκατομμύρια στην πανδημική βοήθεια
Η Φιλελεύθερη κυβέρνηση εισήγαγε την
προτεινόμενη νομοθεσία στις αρχές Δεκεμβρίου, για τη θέσπιση μέτρων δαπανών
που προτάθηκαν στην οικονομική δήλωση
της πτώσης, κατά την περίοδο της πανδημίας. Αυτό περιλαμβάνει δισεκατομμύρια
δολάρια νέας βοήθειας που σχετίζονται με
την πανδημία για να συμπληρώσει και να
επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματα,
καθώς και νέα, με στοχευμένη υποστήριξη
για τις βιομηχανίες - επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί.
Οι Φιλελεύθεροι έχουν επίσης υποσχεθεί
$ 1.200 ανά παιδί κάτω των έξι για οικογένειες που κερδίζουν έως και $120.000 και
$600 για οικογένειες που κερδίζουν πάνω
από αυτό το ποσό. Πάνω από δύο μήνες αργότερα, ωστόσο, εν μέρει χάρη στο
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Οι τιμές του πετρελαίου και
της βενζίνης στο Οντάριο
αναμένεται να φτάσουν στα
υψηλότερα επίπεδα τον
τελευταίο χρόνο αυτήν την

εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον Dan McTeague, πρόεδρο
των Καναδών για προσιτή ενέργεια, τμήματα της επαρχίας θα μπορούσαν να σημειώσουν αύξηση 3 σεντ ανά λίτρο μέχρι την
Πέμπτη.
Οι περιοχές που επηρεάζονται από την αύξηση περιλαμβάνουν το Τορόντο, την Οτάβα, το Πίτερμπορο, το Νιαγάρα, το Γκουέλφ,
το Λονδίνο και άλλα.
Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να δουν τις τιμές της βενζίνης να
ανέρχονται στα 120,9 σεντς ανά λίτρο.
Σύμφωνα με την McTeague, αυτή είναι η

χριστουγεννιάτικο διάλειμμα έξι εβδομάδων
στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο έχει σημειώσει μικρή πρόοδο μέσω της νομοθετικής
διαδικασίας.
Στην επιστολή της, η Freeland λέει ότι το
νομοσχέδιο δεν πρέπει να είναι "πολιτικό
ποδόσφαιρο" και ζητά από τον O'Toole να
υποστηρίξει την ψήφιση του για να βοηθήσει τους Καναδούς που αγωνίζονται κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
"Το νομοσχέδιο C-14 παρέχει υποστήριξη
σε Καναδούς που χρειάζονται επειγόντως
τη βοήθειά μας, σε μια άνευ προηγουμένου
δύσκολη στιγμή", γράφει ο Freeland. "Προτρέπω εσάς και τον Συντηρητικό κύκλο σας
να κάνετε πράξεις τα λόγια και να υποστηρίξετε την ταχεία και ολοκληρωμένη μετάβαση των βασικών μέτρων COVID-19 στο

υψηλότερη τιμή που έχει δει η επαρχία σε
πάνω από 18 μήνες.Η τελευταία φορά που
οι κάτοικοι στο GTA πλήρωσαν αυτές τις τιμές ήταν τον Αύγουστο του 2019, αναφέρει
η McTeague.
Ο ειδικός στον τομέα της ενέργειας είχε
προειδοποιήσει τον Δεκέμβριο ότι οι τιμές
του πετρελαίου και των παράγωγων του
στον Καναδά ήταν πιθανό να διογκωθούν
τα επόμενα χρόνια.
νομοσχέδιο C-14."
Η οικονομική δήλωση περιλάμβανε νέες
δαπάνες ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σημείωσε ότι το έλλειμμα ήταν σε
καλό δρόμο για να φτάσει τα 381,6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι ο αριθμός θα μπορούσε
να κλείσει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια
εάν επεκταθούν οι περιορισμοί στη δημόσια υγεία.
Το ομοσπονδιακό χρέος αναμένεται να φτάσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τα
περισσότερα να ξεκινούν τα επόμενα χρόνια, προτού υπολογίσει το τριετές ταμείο
τόνωσης που προτείνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους Φιλελεύθερους, μεταξύ 70 και
100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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Διευκρινήσεις από την Ε.Κ.Τ. σχετικά με την πιθανή
πώληση ενός από των ακινήτων της
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης Φεβρουαρίου, 2021 σχετικά με την πιθανή
πώληση ενός από των ακινήτων της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε όλους για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση. Το διοικητικό
συμβούλιο με αίσθημα ευθύνης στα μέλη θα
ήθελε να διευκρινήσει τα παρακάτω:
- Η Διαφάνεια είναι κύρια προτεραιότητα για
την ΕΚΤ. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός
η ΕΚΤ υποχρεούται να πραγματοποιεί λογιστικό έλεγχο μια φορά το χρόνο. Η εταιρία
KPMG, ως ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας
παγκοσμίου αναγνώρισης, πραγματοποιεί
αναλυτικό λογιστικό έλεγχο μια φορά το
χρόνο και παρέχει τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στα μέλη
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
προς έγκριση.
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ:
http://www.greekcommunity.org/
ViewSiteContent.aspx/About_Us
- Η απόφαση να τεθεί ένα από τα κτήρια της
ΕΚΤ προς πώληση ήταν κάθε άλλο παρά
εύκολη. Μετά από ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης καθώς και της διαθέσιμης ταμειακής
ροής μέχρι το τέλος της χρονιάς, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής. Έτσι
λήφθηκε η αποφαση να τεθεί ένα από τα
ακίνητα προς πώληση. Η τρέχουσα διοίκηση αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς

συνθήκες και
έχοντας
καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια να ξεπεράσει
τα λάθη του παρελθόντος
καθώς και τις προκλήσεις
που ακολούθησαν ένα τεράστιο χρέος, αναγκάζεται
να θέσει σε πώληση ένα
από τα ακίνητά της.
- Η Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα αμερόληπτα άτομα που προσέφεραν
εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους
ώστε να παρέχουν συμβουλές σε αυτό το
θέμα. Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής:
Ιωάννης Φαναράς (Επιχειρηματίας και
Πρόεδρος του Ελληνικού Γηροκομείου στο
Τορόντο), Γρηγόριος Καναργελίδης (Συνέταιρος της δικηγορικής εταιρείας Blake,
Cassels & Graydon LLC), Κυριάκος Κακούλης (Μεσίτης, Πρόεδρος της HomenLife/
Vision Realty), Lorne Persiko (Συνέταιρος της Regiis Mortgage Investment
Corporation).
- Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους
η ΕΚΤ υπέβαλλε αιτήσεις για όλες τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις (Ομοσπονδιακές κι
Επαρχιακές) και δάνεια που αφορούν τους
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τα χρήματα που λήφθηκαν ήταν μια μικρή ανακούφιση για τις καθημερινές δραστηριότητες,
αλλά δε συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος.
- Όλες οι προσπάθειες συγκέντρωσης

χρημάτων, με τις πιο πρόσφατες την διαδικτυακή
εκστρατεία για τη στήριξη
των Ελληνικών σχολείων
που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο καθώς και η
συμμετοχή μας στον εικονικό μαραθώνιο που διοργάνωσε η Scotiabank τον
Οκτώβριο, δεν απέδωσαν
τα απαιτούμενα αποτελέσματα.
Καλωσορίζουμε πάντα όλους όσους θέλουν
να στηρίξουν την κοινότητά μας προσφέροντας τη βοήθεια τους ως ακολούθως:
1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ:
http://www.greekcommunity.org/
Give.aspx
2. Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων
(E-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: officemanager@togreekcom.
org Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί η απόδειξη.
3. Με επιταγή προς την Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο
Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe
Park Dr., Toronto, ON, M4H 1H8
4. Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου
στο 416-425-2485
Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση εκδίδονται για
ποσά άνω των $25.
- Καμία απόφαση δε θα ληφθεί χωρίς την
έγκρισή σας. Όταν λάβουμε τις προσφορές

για την πώληση των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία ώστε
να ληφθεί η τελική απόφαση.
Δεν έχει επιλεγεί να τεθεί προς πώληση
ένα συγκεκριμένο ακίνητο, αυτό θα καθοριστεί στην Γενική Συνέλευση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που
το χρέος δεν εξυπηρετηθεί, η τράπεζα έχει
το δικαίωμα να κατασχέσει και τα τέσσερα
ακίνητα της ΕΚΤ. Αυτό δε μπορούμε να το
επιτρέψουμε!
- Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η αποπληρωμή του συνολικού χρέους ύψους
$4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, η αναπλήρωση του παθητικού των $2,0 εκατομμυρίων
δολαρίων που υπολογίζεται μέχρι το τέλος
του έτους, η βελτίωση και διεύρυνση των
υπηρεσιών και προγραμμάτων μας, και η
δημιουργία νέων πηγών εσόδων. Ο απώτερος σκοπός μας είναι η ΕΚΤ να καταστεί
ένας υγιής και ζωντανός οργανισμός παρέχοντας ένα καλύτερο μέλλον σε όλους τους
Ελληνοκαναδούς στην ευρύτερη περιοχή
του Τορόντο. Αναλυτικό σχέδιο δράσης θα
παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση ώστε
να γνωρίζουν όλοι πως θα μοιάζει η ΕΚΤ
στο μέλλον.
Ελπίζουμε να είστε δίπλα μας και να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο μαζί και ενωμένοι. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την
υπομονή και την υποστήριξή σας.

Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου: Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Φεβρουάριο του 1959 η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Τουρκία, καθώς και η ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα
υπέγραψαν τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, με τις οποίες ιδρύθηκε το ανεξάρτητο από τη βρετανική κυριαρχία, Κυπριακό
κράτος.
Τη συμφωνία της Ζυρίχης υπέγραψαν ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Αντνάν
Μεντερές (τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας) στο ξενοδοχείο «Ντόλτερ» της Ζυρίχης
στις 11 Φεβρουαρίου του 1959. Οκτώ μέρες
μετά ακολούθησε η συμφωνία του Λονδίνου, στην οποία εκτός από τον Έλληνα
και τον Τούρκο πρωθυπουργό συμμετείχε
και ο Βρετανός Χάρολντ Μακμίλαν, ενώ ο
αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’ και ο
αντιπρόεδρος Φαζίλ Κιουτσούκ, είχαν ήδη
προχωρήσει στην υπογραφή κάποιων συνημμένων κειμένων, αφού είχαν ενημερωθεί
για το περιεχόμενο και των δύο συμφωνιών.

Όσα προηγήθηκαν πριν τις
Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου
Δύο μήνες πριν υπογραφούν οι Συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εξέλιξη, αφού
τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί έκαναν
το Κυπριακό ζήτημα να μοιάζει ανεπίλυτο.
Συγκεκριμένα, οι διακοινοτικές ταραχές της
Κύπρου, το βρετανικό διχοτομικό σχέδιο
Μακμίλαν που εφαρμόστηκε μονομερώς
από την Τουρκία, το γεγονός ότι ο Μακάριος τέθηκε υπέρ της ανεξαρτησίας και το
αίτημα της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ για ανεξαρτησία της Κύπρου (το

οποίο απορρίφθηκε τελικά λόγω παρέμβασης των ΗΠΑ) δημιούργησαν μία τεταμένη
κατάσταση.
Η δεδομένη χρονική στιγμή ήταν δύσκολη τόσο για την ελληνική πλευρά, η οποία
αντιμετώπιζε δυσκολίες σε σχέση με τους
στρατηγικούς της στόχους, όσο και για την
Τουρκία, η οποία μετά την κατάρρευση του
ιρακινού καθεστώτος το καλοκαίρι του 1958
έπρεπε να δημιουργήσει άμεσα νέες συμμαχίες στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, για
να αποφύγει η Τουρκία την απομόνωση
της, αποφάσισε να στραφεί με φιλική διάθεση προς την Αθήνα και να μην συνεχίσει
την αδιάλλακτη στάση της ως προς το Κυπριακό ζήτημα. Η πρώτη προσέγγιση της
Τουρκίας προς την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, και στη συνέχεια στο Παρίσι με συνομιλίες μεταξύ του
Ευάγγελου Αβέρωφ και του Φατίν Ζορλού
(τότε υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και
Τουρκίας αντίστοιχα) σχετικά με το θέμα της
Κύπρου. Οι Βρετανοί από την άλλη, με δισταγμό μεν, συμφωνήσαν ότι θα δέχονταν
μια ελληνοτουρκική συμφωνία.

Αθήνα και Άγκυρα στην Ζυρίχη

Στις αρχές Φεβρουαρίου Αθήνα και Άγκυρα ανακοίνωσαν τη σύγκληση συνάντησης
κορυφής στη Ζυρίχη. Η διάσκεψη, η οποία
άρχισε στις 5 Φεβρουαρίου και διήρκεσε έξι
μέρες, ήταν καθαρά ελληνοτουρκική, ενώ η
Κυπριακή πλευρά απουσίαζε. Στην εν λόγω
συνάντηση μετείχαν μόνο οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας

και Τουρκίας.
Το σημαντικότερο ζήτημα στην διάσκεψη
ήταν η απαίτηση των Τούρκων για πολυάριθμη στρατιωτική παρουσία στο νησί.
Η ελληνική πλευρά, αντιθέτως, φαινόταν
πρόθυμη να δεχτεί την ύπαρξη έως και 100
τούρκων στρατιωτών. Το θέμα επιλύθηκε
τελικά μέσω της παρέμβασης των δύο πρωθυπουργών, έπειτα από την οποία συμφωνήθηκε η παρουσία 950 Ελλήνων και 650
Τούρκων στρατιωτικών.
Έπειτα συζητήθηκε το ζήτημα του πολιτεύματος. Η Τουρκία επιθυμούσε ομοσπονδία,
ενώ η Ελλάδα τόνιζε πως αυτό μπορούσε
να οδηγήσει στην διχοτόμηση. Το πολίτευμα που αποφασίστηκε τελικά ήταν η προεδρευόμενη δημοκρατία, με Έλληνα πρόεδρο και τούρκο αντιπρόεδρο. Στον τελευταίο
παραχωρήθηκε επίσης δικαίωμα βέτο για
ζητήματα που αφορούσαν στην άμυνα, την
εξωτερική πολιτική και αλλού.
Το κοινοβούλιο και η δημόσια διοίκηση
προβλεπόταν να έχουν αναλογία Ελλήνων και Τούρκων 70-30%. Σε περίπτωση

συγκρούσεων, τη λύση θα έδινε το Ανώτατο
Δικαστήριο, το οποίο θα αποτελούνταν από
3 δικαστές, έναν Έλληνα, ένα Τούρκο και
έναν ουδέτερο.
Υπήρξαν, επίσης, άλλες δύο συμφωνίες με
συνταγματική ισχύ, η «συνθήκη Εγγύησης»
και η «συνθήκη Συμμαχίας». Σε αυτές προστέθηκε και η μυστική «συμφωνία κυριών 5
σημείων» μεταξύ Κ. Καραμανλή και Α. Μεντερέ, η οποία προέβλεπε: την ένταξη της
Κύπρου στον ΝΑΤΟ, την άσκηση επιρροής
για να τεθεί εκτός νόμου το κομμουνιστικό
κόμμα που μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν
ακόμη παράνομο, τον διορισμό του πρώτου
στρατιωτικού διοικητή με κλήρο και την κήρυξη γενικής αμνηστίας.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας
της Ζυρίχης
Πιο συγκεκριμένα η συμφωνία της Ζυρίχη;
περιελάμβανε τα εξής σημεία:
Πολίτευμα: Προεδρευόμενη δημοκρατία με
Έλληνα πρόεδρο και Τούρκο αντιπρόεδρο,
οι οποίοι εκτελούν θητεία διάρκειας πέντε
ετών και εκλέγονται από την ελληνική και
την τουρκική κοινότητα αντίστοιχα. Ο αντιπρόεδρος διατηρεί δικαίωμα αρνησικυρίας
(Βέτο) σε ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και
την άμυνα του κράτους.
Βουλή των αντιπροσώπων: Δημιουργούνται μία ελληνική και μία τουρκική Κοινοτική
Συνέλευση και μία ενιαία Βουλή Αντιπροσώπων, το 70% της οποίας αποτελείται από
Έλληνες, ενώ το υπόλοιπο 30%

συνεχίζεται στη σελίδα 5
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Σύσταση Νέων Γενικών Γραμματειών και επαναλειτουργία Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2021, το Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Εξωτερικών περί «Οργάνωσης
και λειτουργίας Υπουργείου Εξωτερικών,
Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και
ρύθμισης θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών, το Σχέδιο Νόμου αποσκοπεί
στη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανωτικού σχήματος, το οποίο θα διευκολύνει
την αποτελεσματική άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και την προώθηση των εθνικών συμφερόντων, καθώς οι απαιτήσεις σε
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και η νέα,
διευρυμένη πλέον, αποστολή του Υπουργείου, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη
μεταρρύθμιση των δομών και της λειτουργίας του Υπουργείου.
Οι νέες διατάξεις αποτελούν μέρος μιας
ευρύτερης διοικητικής μεταρρύθμισης, η
οποία περιλαμβάνει επίσης την αναδιάρθρωση των Αρχών Εξωτερικού, την απλοποίηση - ψηφιοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την αναδιοργάνωση της Διπλωματικής Ακαδημίας, και που θα ακολουθήσουν εντός του έτους.
Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Νόμου
περιλαμβάνουν:
• Την ενσωμάτωση της Οικονομικής Διπλωματίας, της Δημόσιας Διπλωματίας και του Απόδημου Ελληνισμού
στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του
Υπουργείου.
• Τον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού
σχήματος.
• Την ενοποίηση Δομών για την αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.
• Την αναδιάρθρωση του μηχανισμού διοικητικής υποστήριξης.
• Την απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας.
• Την ενεργοποίηση εργαλείων ανθρωπιστικής αρωγής.

Αναλυτικά
τα
σημεία
του
νομοσχεδίου:
Διάρθρωση Υπουργείου σε τρεις
οργανωτικούς πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας ανάγεται στις Διεθνείς Σχέσεις, ο δεύτερος πυλώνας
στις Οικονομικές Σχέσεις και την Εξωστρέφεια, ενώ στον τρίτο πυλώνα υπάγονται τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού και της Δημόσιας Διπλωματίας.
Σύσταση Νέων Γενικών Γραμματειών
και επαναλειτουργία Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
- Νέα Γενική Γραμματεία Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Η νέα δομή εντάσσει την Οικονομική
Διπλωματία στον πυρήνα της λειτουργίας
του Υπουργείου ως αναπόσπαστο τμήμα
της εξωτερικής πολιτικής.
- Νέα Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
Από την ενοποίηση των δύο Γραμματειών
δημιουργείται μια νέα ισχυρή Γενική Γραμματεία, η οποία συντονίζει και υλοποιεί, με
ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο, όλες τις
δράσεις και λειτουργίες που εξυπηρετούν
τις ανάγκες των Ελλήνων σε Προξενικά,
Θρησκευτικά, Μορφωτικά και Πολιτιστικά
θέματα, στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
Μέσω της νέας αυτής Γενικής Γραμματείας,
προάγεται και αναδεικνύεται επικοινωνιακά
με αναβαθμισμένο πλέον τρόπο η διεθνής
εικόνα της χώρας και ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος του Απόδημου Ελληνισμού και
της Ομογένειας.
- Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
(Σ.Α.Ε.): Επαναλειτουργία του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) με στόχο
την εκπλήρωση της αποστολής του, δηλαδή να αποτελέσει το συμβουλευτικό όργανο
της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που
αφορούν στον Απόδημο και τον Ομογενειακό Ελληνισμό.
Σύσταση νέων δομών στο Υπουργείο και
εξορθολογισμός δομών Υπουργείου

- Πέραν της μείωσης την Γενικών Γραμματειών κατά μία, μειώνεται ο αριθμός των
επιμέρους οργανωτικών μονάδων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της οργάνωσης του Υπουργείου, με τις Διευθύνσεις να
ανέρχονται πλέον σε 48 (από 65), τα Τμήματα σε 67 (από 193), ενώ μειώνονται και οι
υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό σε 12 (από 19).
- Συνιστώνται σε επίπεδο Διεύθυνσης, νέα
Υπηρεσία Συντονισμού καθώς και νέα Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, η οποία σχεδιάζει, θέτει
στόχους, ευθυγραμμίζει πολιτικές και παρακολουθεί την εκτέλεση των σχεδίων δράσης
και των τριών οργανωτικών πυλώνων του
Υπουργείου.
- Θεσμοθετείται Κέντρο Σχεδιασμού
Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.), το
οποίο θα λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης, σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. • Δημιουργείται δομή συντονισμού
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, με αποστολή
την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών επί θεμάτων εθνικής άμυνας άμεσου
ενδιαφέροντος.
- Συστήνεται Γραφείο Υπευθύνου

Προστασίας
Δεδομένων
(DPO
Office), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
- Καταργείται η Μεταφραστική Υπηρεσία και προβλέπεται στο εξής νέο
σύστημα μεταφράσεων, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας μετάφρασης εγγράφων, την
εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την
ταχύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
χωρίς να θίγεται το κύρος και η αξιοπιστία των μεταφραζόμενων εγγράφων.
Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται νέο «Σώμα
Πιστοποιημένων Μεταφραστών», στα
πρότυπα των περισσότερων ευρωπαϊκών
χωρών (best practices), όπου ιδιώτες και
κρατικοί φορείς θα έχουν άμεση πρόσβαση
και δυνατότητα επιλογής από το «Μητρώο
Πιστοποιημένων Μεταφραστών» μέσω μιας
πλήρως ψηφιοποιημένης και έγκυρης διαδικασίας (barcode, ψηφιακή υπογραφή).
- Συστήνεται για πρώτη φορά στο
Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).
Ο προϊστάμενος θα επιλέγεται με βάση τις
ισχύουσες για το λοιπό Δημόσιο διατάξεις,
με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του Υπουργείου και την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις
του δημοσίου λογιστικού (ν. 4270/2014, Α΄
143).
- Δημιουργείται νέα δομή για την Αναπτυξιακή και Ανθρωπιστική Αρωγή. Ως
Γενική Διεύθυνση πλέον, αντικαθιστά την
παλαιά Υπηρεσία Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Α.Σ.).
- Συστήνεται νέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων,
υπό τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης, για τον προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών του
Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και την
περιγραφή των απαραίτητων γνώσεων και
δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει.

Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου: Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
συνέχεια από τη σελίδα 4
από Τούρκους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
με απλή πλειοψηφία, εκτός ότι αφορούσε σε
θέματα νομοθεσίας δήμων και φορολογικών
νομοσχεδίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν
απαραίτητη χωριστή πλειοψηφία.
Υπουργικό Συμβούλιο: Αποτελείται από
επτά Έλληνες και τρεις Τούρκους, ενώ σε
ένα από τα υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών
ή Οικονομικών έπρεπε υποχρεωτικά να ορίζεται Τούρκος υπουργός.
Δημόσια διοίκηση: Και για τη συμμετοχή
στη δημόσια διοίκηση τηρείται η αναλογία
70% Έλληνες και 30% Τούρκοι.
Στρατός: Ο στρατός της Κύπρου αποφασίστηκε να αποτελείται κατά 60% από Έλληνες και κατά 40% από Τούρκους.
Δικαστική εξουσία: Δημιουργία Ανωτάτου
και του Συνταγματικού δικαστηρίου.
Δημοτική αυτοδιοίκηση: Δημιουργία Ελληνικών και Τουρκικών δήμων σε πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου.

Η συνάντηση στην Αθήνα και
η απόφαση για υπογραφή των
συνθηκών από τον Μακάριο
Μετά την επιστροφή των δύο αποστολών

στις χώρες τους στις 11 Φεβρουαρίου 1959,
οι Αβέρωφ και Ζορλού ταξίδεψαν στο Λονδίνο για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα, ο Μακάριος ενημερώθηκε για τη συμφωνία από τον Έλληνα
πρωθυπουργό.
Ο Μακάριος εξέφρασε την ευχαρίστησή του
για τη συμφωνία μέσω μιας επιστολής που
έστειλε στις 12 Φεβρουαρίου στον Γρίβα
τονίζοντας πως δεν θα μπορούσαν να πετύχουν καλύτερη λύση. Ο ίδιος όμως ο Γρίβας δεν μπορούσε να πάρει θέση, εφόσον
δεν ήξερε τι ακριβώς γινόταν. Παράλληλα,
ο Μακάριος άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες
για τις συμφωνίες, επηρεασμένος ίσως από
τους εκπροσώπους του ΑΚΕΛ, οι οποίοι
τον παρότρυναν να τις απορρίψει. Ο Καραμανλής, καθώς ήταν υπέρ των συμφωνιών,
έστειλε τον διπλωμάτη Μπίτσιο, ώστε να τον
πείσει και να μην αρνηθεί να υπογράψει την
συμφωνία. Το βράδυ της ίδιας μέρας Μακάριος και Καραμανλής συναντήθηκαν και ο
αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ανησυχία του
σχετικά με τα επεμβατικά δικαιώματα. Ο
Καραμανλής, όμως, τον διαβεβαίωσε πως
δεν θα ύπαρξει καμία παρέμβαση εκτός και
αν ο ίδιος κάνει τραγικά λάθη.
Στις 13 Φεβρουαρίου σε μια εκτενή συνάντηση του αρχιεπισκόπου με τους εκπροσώπους των Ελληνοκυπρίων που

πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» της Αθήνας, αποφασίστηκε
να υπογράφουν τελικά οι συμφωνίες. Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι θα είχε τη δυνατότητα να συζητήσει
κάποια σημεία των συμφωνιών με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Φαζίλ Κουτσιούκ,
πράγμα που – όπως θα δούμε παρακάτω
– δεν έγινε ποτέ.

Η Συνθήκη του Λονδίνου
Η διάσκεψη στο «Lancaster House» στο
Λονδίνο ξεκίνησε στις 17 Φεβρουαρίου
1959. Η Μεγάλη Βρετανία αποδέχθηκε τις
συμφωνίες της Ζυρίχης, θέτοντας ως όρο
τη διατήρηση της πλήρους κυριαρχίας της
στις δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια. Αντίστοιχα, οι υπουργοί
Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας
δήλωσαν ότι αποδέχονταν τις συμφωνίες.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, από την άλλη,
εξέφρασε τις αμφιβολίες του δήλωνοντας
ότι θα μπορούσε να δεχτεί τις συμφωνίες
ως βάση συζήτησης, χωρίς όμως να αποδεχτεί όλες τις διατάξεις της Ζυρίχης ασυζήτητι. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη να γίνει αναθεώρηση σε κάποια σημεία της συμφωνίας.
Κατέθεσε μάλιστα αίτημα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να συζητήσει κάποια από
αυτά ιδιαιτέρως με τους Τουρκοκυπρίους

εκπροσώπους. Ωστόσο, το αίτημα του
απορρίφθηκε.
Τελικά, στις 19 Φεβρουαρίου του 1959 ο
Μακάριος υπέγραψε τις συμφωνίες κάτω
από δραματικές συνθήκες. Έπειτα, οι πρωθυπουργοί Καραμανλής και Μακμίλαν, επισκέφθηκαν τον Τούρκο πρωθυπουργό Μεντερέ στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν,
λόγω ενός αεροπορικού ατυχήματος που
είχε κατά την προσγείωση του στο Λονδίνο.
Εκεί υπεγράφη από τους τρεις τους το τελικό κείμενο των συμφωνιών.

Ευχή ή Κατάρα…
Μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου
κυρήχθηκε η δημιουργία της ανεξάρτητης
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου
1960. Η ένωση με την Ελλάδα, η οποία
αποτελούσε στόχο των Ελληνοκυπρίων
και υπήρξε η αιτία για τον απελευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955, δεν κατέστη τελικά δυνατή. Παρ’ όλα αυτά, για πρώτη φορά
μετά από αιώνες, δημιουργήθηκε μία ανεξάρτητη Κύπρος. Από το σημείο αυτό και
έπειτα, ο χρόνος και η σύνεση των εμπλεκομένων χωρών έμελλε να αποδείξουν
αν οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου θα
αποτελούσαν τελικά ευχή ή κατάρα για την
Κύπρο.
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16 Φεβρουαρίου 1821: Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της
Βεσσαραβίας (σημερινό Κισινάου της Μολδαβίας) η κήρυξη της
Ελληνικής Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828),
αξιωματικός του ρωσικού στρατού και
υπασπιστής του τσάρου Αλέξανδρου Α’,
είχε αναλάβει από τις 12 Απριλίου 1820
την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, μετά
την άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια.
Στα μέσα του ίδιου έτους έλαβε άδεια για λόγους υγείας, προκειμένου να επιδοθεί απερίσπαστος στα νέα του καθήκοντα.
Στις 20 Οκτωβρίου 1820 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των ηγετών της Εταιρείας
στο Ισμαήλιο της Βεσαραβίας (σημερινό
Ιζμαίλ Ουκρανίας), όπου αποφασίστηκε
η Επανάσταση να αρχίσει πρώτα από τη
Μάνη. Όμως, στις 16 Φεβρουαρίου 1821
ο Υψηλάντης αποφάσισε να ξεκινήσει την
επανάσταση από τη Μολδοβλαχία, πιστεύοντας ότι υπήρχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, επειδή οι ηγεμονίες της
περιοχής είχαν πετύχει ένα καθεστώς αυτονομίας, που δεν επέτρεπε την επέμβαση
του σουλτάνου, χωρίς τη συγκατάθεση του
τσάρου (Συνθήκη του Βουκουρεστίου της
16ης Μαΐου του 1812). Επιπλέον, οι ηγεμόνες ήσαν Φαναριώτες, που θα συντάσσονταν μαζί του.
Στις 21 Φεβρουαρίου, ο Υψηλάντης ξεκίνησε από το Κισνόβιο της Βεσαραβίας (σημερινό Κισινάου Μολδαβίας) και αφού διέβη
τον ποταμό Προύθο (Προυτ) μαζί με τους
αδελφούς του Γεώργιο και Νικόλαο, έφθασε
στο Ιάσιο την επομένη. Εκεί συναντήθηκε με
τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο
(γνωστό και ως Μιχαήλ Βόδα) κι έλαβε την
υποστήριξή του για την έναρξη του αγώνα.
Στις 24 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε την
προκήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» και την ίδια ημέρα υπέβαλε στον
τσάρο την παραίτησή του από τον ρωσικό
στρατό.

Με την προκήρυξη αυτή

στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας
(σημερινό Ιάσι Ρουμανίας)
στις 24 Φεβρουαρίου 1821
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
σηματοδότησε την έναρξη
της Επανάστασης στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες.

Η προκήρυξη καλεί όλους τους Έλληνες
να ξεσηκωθούν και αναφέρεται στους αγώνες που έκαναν οι ευρωπαϊκοί λαοί για να
διώξουν τους τυράννους τους. Ακόμη, διαβεβαιώνει έμμεσα ότι η Ρωσία (η «Κραταιά
δύναμις» του κειμένου) θα βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση.
Ως τα μέσα Μαρτίου ο Υψηλάντης είχε συγκροτήσει ένοπλο σώμα, αποτελούμενο
από 4.000 (οι 2.000 ανήκαν στον «Ιερό
Λόχο») και μπήκε θριαμβευτικά στο Βουκουρέστι στις 27 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά
την έναρξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο. Η είδηση αυτή θορύβησε τον
τσάρο, που ήταν επίλεκτο μέλος της «Ιεράς
Συμμαχίας». Ο Τσάρος Αλέξανδρος έδωσε
την άδεια στα σουλτανικά στρατεύματα να
εισέλθουν στη Μολδοβλαχία και να καταστείλουν την εξέγερση, ενώ ο πατριάρχης
Γρηγόριος Ε’ αναγκάστηκε να αφορίσει τους
επαναστάτες, όταν ο σουλτάνος απείλησε
με γενική σφαγή του ελληνικού πληθυσμού
στην Κωνσταντινούπολη.
Οι προστριβές του Υψηλάντη με τους τοπικούς προκρίτους, το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και η προχειρότητα με την οποία
εκδηλώθηκε, προδιέθεταν για την αποτυχία
της. Μετά την ήττα του Υψηλάντη στη Μάχη
του Δραγατσανίου (7 Ιουνίου 1821), η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία φυλλορρόησε
και παρά τις κάποιες αναλαμπές έσβησε
τον Σεπτέμβριο του 1821.

Μάχου υπέρ Πίστεως και

SHOP LOCAL. SHOP SAFE.
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Πατρίδος

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες
υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν,
αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι
την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών
την Ευδαιμονίαν. Οι αδελφοί μας και φίλοι
είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες
μας περιμένωσιν• ας ενωθώμεν λοιπόν με
Ενθουσιασμόν!

H Πατρίς μας προσκαλεί!

Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν
μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής
Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας
Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη
θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε
τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας. Οι φωτισμένοι
λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την
αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας• και
πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής
αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα
Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν• πολλοί εκ τούτων
φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και
θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ
αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες,
παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν,
να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και
να ενωθώσι με ημάς• ας παρρησιασθώσι
με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους
εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους
ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος
εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι
στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες!
ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς
του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις
την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση• τα Ελληνικά πλοία, τα οποία
εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται,

και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους
τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και
την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον…

Η προκήρυξη “Μάχου υπέρ
Πίστεως και Πατρίδος”

Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις
την πρόσκλησιν της Πατρίδος;
Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου
εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή
δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν
των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας
δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν
αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος
αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά
μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το
δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά
χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους
οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας
λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά
ανδράποδα!
Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την
Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την
ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’
ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και
ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την
Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των
ασεβών Καταφρόνησιν.
Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις
ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της
Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη
τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον
ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι
πράξεις…
Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα,
oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας
περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα,
και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα
ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς,
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ω!, αλήθεια πόσο θα ήθελα να μην
είχα ανοίξει καθόλου το κινητό μου το
βράδυ του Σαββάτου.
Ίσως τίποτα να μην είχε συμβεί και το
επόμενο πρωί να ξημέρωνε μια συνηθισμένη Κυριακή.
Ηλίας
Μια Κυριακή με τον Σταύρο ανάμεσα
Κουτίνας
μας. Να τηλεφωνιόμαστε και να λέμε
τα δικά μας.
Δυστυχώς όμως το άνοιξα και η είδηση με κτύπησε σαν κεραυνός.
Η φωτογραφία του χαμογελαστού αυτού παιδιού, στην
ανάρτηση του Κώστα, με τίποτα δεν προμήνυε το θλιβερό νέο του θανάτου που την
ακολουθούσε.
Το μόνο που μπόρεσα να ψελίσω, ήταν ένα άψυχο και με έντονο τραυλισμό, "δεν είναι
δυνατόν, δεν είναι αλήθεια".
¨Αδερφέ, ο Σταύρος έφυγε". ακούστηκε αδύνατη και πνιγμένη μέσα σε λυγμούς από την
άλλη άκρη του τηλεφώνου, η φωνή του Κώστα.
Το αρχικό μούδιασμα μετατράπηκε αμέσως σε θυμό. Γιατί και με ποιο δικαίωμα η ζωή
αποφασίζει τόσο ψυχρά να πάρει από κοντά σου έναν νέο άνθρωπο που ποτέ δεν ζήτησε
τίποτα για τον εαυτό του, αλλά που έδωσε τόσα πολλά σε όλους μας όλα αυτά τα χρόνια
που είχαμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Έναν άνθρωπο που τώρα ξεκίναγε τη καλύτερη φάση της ζωής του.
Ο Σταύρος ήταν ένας και μοναδικός. Αυτό που οι Λατίνοι ονόμαζαν sui generis.
Όσοι από εμάς τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε στους κόλπους της Κοινότητος μπορούμε να
το επιβεβαιώσουμε. Πανταχού παρών, όχι από καθήκον, αλλά από μια πηγαία προθυμία,
εφοδιασμένος με έναν αστείρευτο ενθουσιασμό, και ένα χαμόγελο που πρόδιδε την παιδική του αθωότητα.
Ο Σταύρος δεν επεδίωξε ποτέ ρόλο πρωταγωνιστή.
Ήταν όμως "οι πλάτες" στις οποίες στηριχτήκαμε πολλοί, είτε αυτό ήταν το Πολιτιστικό,
το θέατρο Νεφέλη, το τμήμα Συλλόγων, η Παναγία, το τουρνουά γκολφ, και το κυνήγι των
δωρεών.
Για την μεγάλη αγάπη του, την Κοινότητα, ο Σταύρος δεν είχε ενδοιασμό να γίνει ακόμα και
ζητιάνος. Φωτιά έβαζε στο τηλέφωνο του όταν άρχιζε την εκστρατεία συλλογής δωρεών.
Κανείς δεν μπορούσε να του αρνηθεί.
Στο πάνθεον των εθελοντών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ο Σταύρος Μενεγάκης
παίρνει δικαιωματικά τον θρόνο.
Ένας αψεγάδιαστος άνθρωπος, ένας τέλειος σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδερφός, φίλος, δεν είναι πια ανάμεσα μας.
Πόνος και θυμός τα συναισθήματα μου.
Αντίο φίλε και αδερφέ, θα ζεις για πάντα στη μνήμη μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε υποδέχθηκε.

συνέχεια από τη σελίδα 6
αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος
υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το
ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα
τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι
ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και
μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και
χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της
ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί
αγώνες των προπατόρων μας• Μάρτυς η
lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε
τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.
Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς
την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς
τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η
νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος,
αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς
τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά
το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η
Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και
τιμής• τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την
τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη
ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει
παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν

των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι
και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν
εις την κλασικήν γην της Ελλάδος!
Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών!
Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν
ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον
εκεί!
Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την
σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και
του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις
εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος,
οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν
ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις
απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του
Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων
τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους
απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με
πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ
ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η
Πατρίς Μας Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρουαρίου 1821 Εις το γενικόν
στρατόπεδον του Ιασίου

Η Εκδότρια και η
Συντακτική Ομάδα
του Ελληνικού Τύπου
εκφράζει τα βαθιά της
συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος
Σταύρου Μενεγάκη.
Αιωνία η Μνήμη του.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)
• Εξυπηρετούμε την Ελληνική παροικία
από το 2006
• Δωρεάν τεστ ακοής
• Μεγάλη επιλογή ακουστικών σε
προσιτές τιμές
• Επίσκεψη στο σπίτι διαθέσιμη
• Δοκιμαστική περίοδος ακουστικών για
60 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
www.hearingworks.ca
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές
αποδείξεις – Αντίστροφη
μέτρηση για τέλη κυκλοφορίας
και κατάθεση πινακίδων
Παράταση λόγω του χιονιά δόθηκε για τη
νέα βεβαίωση μετακίνησης από το υπουργείο Εργασίας. Έτσι, μέχρι τις 6 το πρωί της
Παρασκευής, όσοι δεν έχουν προμηθευτεί
τα νέα έντυπα για τη μετακίνησή τους μπορούν να χρησιμοποιούν τα παλιά έντυπα.
Τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες θα πρέπει
να έχουν συγκεντρώσει e-αποδείξεις που
αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος
τους. Όσοι δεν το έχουν καταφέρει αυτό, θα
κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο, 22%
επί των αποδείξεων που λείπουν.
Τα σενάρια που εξετάζονται από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς και το 2020 αλλά
και το 2021 μέχρι τώρα είναι δύσκολες χρονιές με αποτέλεσμα αρκετοί να μην έχουν
καταφέρει να μαζέψουν τις ηλεκτρονικές
αποδείξεις που χρειάζονται, είναι τα εξής:
1.
Μείωση ποσοστού από το 30%
στο 20% ή και στο 10%, για όσους έχουν
πληγεί αποδεδειγμένα από την πανδημία,
με διατήρηση του έξτρα – φόρου στο 22%,
σε περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει
να μαζέψει τις απαιτούμενες αποδείξεις.
2.
Διατήρηση ποσοστού στο 30% και
μη επιβολή προστίμου για όσους δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό.
3.
Διεύρυνση φορολογούμενων που
εξαιρούνται από το μέτρο
«Από το μέτρο εξαιρούνται άνθρωποι που
έχουν προβλήματα υγείας και νοσηλεύονται. Σε αυτούς θα μπορούσαν να μπουν
όσοι είναι πληγέντες, όσοι είναι σε αναστολή, όσοι είχαν κλειστές επιχειρήσεις. Πιστεύω μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν γίνει οι

σχετικές αλλαγές», είπε ο κ. Αμπελιώτης.
Αντίστροφη μέτρηση για τέλη κυκλοφορίας
και κατάθεση πινακίδων
Την ίδια ώρα, έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα πρέπει να γίνει η πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας.
«Πιστεύω ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα
έπρεπε να πληρωθούν αναλογικά. Να
είχε εξαιρεθεί κάποιο χρονικό διάστημα,
ή να υπάρξει μια έκπτωση. Δεν μπορούν
να ρυθμιστούν, αν δεν πληρώσεις όλο το
ποσό, την επόμενη μέρα το πρόστιμο είναι
το διπλάσιο», σημείωσε ο κ. Αμπελιώτης.
Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε κατάθεση πινακίδων μπορούν να
το κάνουν ως τις 28 Φεβρουαρίου, ψηφιακά,
μέσω του Mycar.aade.gov.gr, με κωδικούς
τους Taxisnet.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράνομης
κυκλοφορίας, την πρώτη φορά το πρόστιμο
είναι 10.000€ και διπλασιασμός τελών, ενώ
σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο είναι 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για
3 χρόνια.

Νέα τουρκική πρόκληση: Στα στενά
του Ελλήσποντου το «Τσεσμέ»
Ξεκίνησε από σήμερα
η ισχύς της τουρκικής
NAVTEX για την πραγματοποίηση ερευνών στο κεντρικό Αιγαίο από το ωκεανογραφικό πλοίο Τσεσμέ.
Το Τσεσμέ αυτή την ώρα
είναι στα στενά των Δαρδανελίων, με κατεύθυνση
προς το Αιγαίο, ωστόσο
πλέει με μικρή ταχύτητα,
και ως εκ τούτου κανείς δεν
γνωρίζει με ακρίβεια πότε
θα βγει.
Η NAVTEX τέθηκε από
σήμερα σε ισχύ και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 2
Μαρτίου. Το τουρκικό σκάφος δε συνοδεύεται από
πολεμικά πλοία.
Από την πλευρά της Αθήνας υπάρχει προφορικό διάβημα διαμαρτυρίας, ενώ επίκειται διακοίνωση, ενώ ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Εσωτερικών χαρακτήρισε
«αχρείαστη» την τουρκική αυτή κίνηση με
το Τσεσμέ, ενόψει και των διερευνητικών
επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά στις διερευνητικές επαφές, η Τουρκία δεν έχει ακόμη

απαντήσει στις προτάσεις για ημερομηνία
διεξαγωγής τους που έχει κάνει η Αθήνα.
Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα μιλώντας σε forum για την ενέργεια, είπε
ότι η ενέργεια πρέπει να είναι πεδίο συνεργασίας και όχι σύγκρουσης, ενώ ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών του ΝΑΤΟ που ολοκληρώνεται σήμερα, τόνισε ότι θα πρέπει
να αποφεύγονται οι εντάσεις ανάμεσα σε
συμμάχους.

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση
προκάλεσε η «Μήδεια»

Η «Μήδεια» έφερε θάνατο κα τεράστια καταστροφή αλλά και πολιτική αντιπαράθεση.
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καυγάδισαν
και για την κακοκαιρία
με αιχμή την απόφαση
του Μαξίμου να κλείσει προαιρετικά την
Εθνική Οδό Αθηνών
– Λαμίας.
«Τι ευφυής σύλληψη και ούτε γάτα ούτε
ζημιά…», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο Χρήστο Ταραντίλη, να σημειώνει: «του επισυνάπτουμε
φωτογραφία και βίντεο από πολύ μικρότερη
χιονόπτωση τον Δεκέμβριο του 2017, επί
διακυβέρνησής του, όταν χιλιάδες άνθρωποι έμειναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά
τους, όχι για λίγα λεπτά όπως είπε αλλά επί
8 ώρες στην Αθηνών – Λαμίας».
Την κυβέρνηση επέκριναν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Το επιτελικό κράτος απογυμνώθηκε γιατί

κυβερνάτε με ένα τρόπο που δεν ταιριάζει
ούτε στην εποχή, ούτε στις ανάγκες της
χώρας», σημείωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης,
βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ, ενώ «το γεγονός ότι
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν για 24ωρα χωρίς ρεύμα δεν οφείλεται
σε ‘ατυχήματα’ απότοκα του ‘ακραίου καιρού’ ή της έλλειψης συντονισμού», ανέφερε
το ΚΚΕ.
Οι πολίτες ζητούν υπεύθυνη αντιμετώπιση
των προβλημάτων που προέκυψαν από
την πρωτοφανή κακοκαιρία και όχι κομματικούς καυγάδες, δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.

Μετά το Πάσχα αρχίζει η υποβολή
φορολογικών δηλώσεων
Στα μέσα Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το
ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2020.
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι φέτος, εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων του κράτους που διεκπεραιώνονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων
της ΑΑΔΕ, θα καθυστερήσει η διαδικασία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και
κατ’ επέκταση της εκκαθάρισής τους. Αυτό
σημαίνει ότι και ο φόρος θα καταβληθεί αργότερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία
της 31ης Ιουλίου και ενδεχομένως σε 8 μηνιαίες δόσεις όπως έγινε και το προηγούμενο
έτος.
Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, οι δηλώσεις COVID, οι επιστρεπτέες προκαταβολές, το πρόγραμμα παγίων δαπανών
και άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
η φορολογική διοίκηση δεν επιτρέπουν το
άνοιγμα του Taxis. Παράλληλα, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή των
δηλώσεων θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι
αποφάσεις για τα τεκμήρια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις του προηγούμενου έτους,
και η μειωμένη προκαταβολή φόρου έως
και 100%. Ενα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, αφορά τους
νέους ηλικίας 18 ετών που υποχρεούνται
να υποβάλουν φορολογική δήλωση και
δεν έχουν ΑΦΜ (εφόσον έχουν εισόδημα
ή ακίνητη περιουσία). Από τη φορολογική
διοίκηση υποστηρίζουν ότι τις επόμενες μέρες το θέμα θα επιλυθεί μέσω του aadelive.
Δηλαδή, θα μπορεί να χορηγηθεί ΑΦΜ και
κλειδάριθμος σε όσους το χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους ή
να προχωρήσουν τη μεταβίβαση ακινήτου
στο όνομά τους.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στη φορολογία, που σχετίζονται με τα τεκμήρια και τις
ηλεκτρονικές αποδείξεις, αν και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προσμετρηθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα,

είναι σχεδόν σίγουρο ότι το κόστος είναι
εξαιρετικά μικρό για τον προϋπολογισμό
μπροστά στα τεράστια προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και δεν ξεπερνάει τα 50-100 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, και μπροστά στην πιθανή αδυναμία πληρωμής των
φόρων, η κυβέρνηση στα τέλη Μαρτίου θα
αποφασίσει:
Προκαταβολή φόρου. Τη μείωση της προκαταβολής φόρου έως και 100%. Οι περισσότερες επιχειρήσεις καταγράφουν το 2020
μείωση του τζίρου σε σύγκριση με το 2019.
Συγκεκριμένα:
– Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό
μείωσης θα ανέλθει στο 30%.
– Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.
– Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%.
– Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%,
το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%,
δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Δεν θα ισχύσει,
όπως όλα δείχνουν, η υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων ίσες με
το 30% του εισοδήματος.
Τεκμήρια διαβίωσης. Στην κατάργηση των
τεκμηρίων διαβίωσης για το 2020 προχωράει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η υγειονομική κρίση συρρίκνωσε τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους,
με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι
να κινδυνεύουν να φορολογηθούν επί πλασματικών εισοδημάτων.
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Μητσοτάκης στο Bloomberg:
Από τον Απρίλιο θα
βελτιωθεί η κατάσταση
Την πεποίθηση ότι από τον Απρίλιο θα
βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά
τη μεταδοτικότητα του ιού εξέφρασε, με
δηλώσεις του στο Bloomberg, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε πως δρομολογείται
ήδη ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που
επικεντρώνεται στους ηλικιωμένους
άνω των 60 και σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται από υψηλού κινδύνου υποκείμενα νοσήματα. «Τον Απρίλιο, εξάλλου,
οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα θα
έχουν βελτιωθεί», πρόσθεσε.
Μιλώντας για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι βλέπει
πως πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα γι' αυτή την
ιδέα καθώς «οι πολίτες αυτών των χωρών
θέλουν να ταξιδέψουν και θέλουν να κάνουμε αυτές τις μετακινήσεις όσο το δυνατόν
πιο εύκολες, ειδικά κατά την περίοδο των
καλοκαιρινών διακοπών». Παράλληλα, ο
κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «πολλοί επενδυτές επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για
την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας» και ότι
η χώρα θα αποπληρώσει πρόωρα τμήμα
του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου και συγκεκριμένα τα 3,3 δισ. ευρώ
από τα συνολικά 5,1 δισ. ευρώ. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός εκτίμησε ακόμα πως οι
έκτακτες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊου αποτέλεσαν ευκαιρία, για να επισπευσθούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Σε
σχέση με τα ελληνοτουρκικά ανέφερε πως η
απειλή κυρώσεων μπορεί να αναγκάσει μία
χώρα να αλλάξει συμπεριφορά. «Έχουμε
δει βελτίωση το 2021. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε σ' αυτόν τον δρόμο»,
είπε αναφέρθηκε στην ενίσχυση των συμμαχιών «με χώρες που σέβονται το Διεθνές
Δίκαιο», όπως η Ιταλία και η Αίγυπτος.

Επικοινωνία ΠτΔ με Μπιμπίλα
για τις καταγγελίες
«Κέρδος αυτής της δύσκολης περιόδου η αποτίναξη του φόβου»
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Σωματείου
Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρο Μπιμπίλα στον
απόηχο των καταγγελιών. Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία
που αισθάνεται βλέποντας τον κόσμο του
θεάτρου «να πλήττεται βίαια από τις αποκαλύψεις για κατάχρηση εξουσίας, σεξουαλική
εκμετάλλευση, σωματική ή λεκτική βία». Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε
στη συνάντησή της με την Σοφία Μπεκατώρου, σημειώνοντας ότι στο πρόσωπό της
«συναντήθηκα με όλους εκείνους, γυναίκες
και άντρες, από οποιοδήποτε επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο, που βρίσκονται
αντιμέτωποι με κάθε μορφή σεξουαλικής

Σε επίπεδα ρεκόρ εκτινάχθηκε το παγκόσμιο χρέος το 2020, καθώς η πανδημία του
κορωνοϊού από τη μία αύξησε το δημόσιο
χρέος στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να στηρίξουν τις οικονομίες τους, ενώ
από την άλλη συρρίκνωσε σε πρωτόγνωρα επίπεδα την οικονομική δραστηριότητα
και την οικονομική παραγωγή σε όλο τον
κόσμο, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου
(IIF).
Η Ελλάδα το 2020 ήταν από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες, καθώς το ποσοστό του
χρέους της επί του ΑΕΠ έκανε άλμα 50%
φέρνοντας την στην τρίτη θέση στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση του χρέους
της, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο
216%, στα 365 δισ. ευρώ.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του IIF, το παγκόσμιο χρέος κατά την περυσινή χρονιά
αυξήθηκε κατά 24 τρισ. δολάρια, φθάνοντας
σε νέο ιστορικό υψηλό στα 281 τρισ. δολάρια. Την ίδια ώρα το ποσοστό του παγκόσμιου χρέους έναντι του παγκόσμιου ΑΕΠ
διαμορφώθηκε στο 355%, κάνοντας άλμα
κατά 35 εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο
επίσης συνιστά ρεκόρ. Το 2008 και το 2009
τις χρόνιες της χρηματοπιστωτικής κρίσης,
το ποσοστό του παγκόσμιου χρέους επί του
παγκόσμιου ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 10% και
15% αντίστοιχα.
Στην Ευρώπη η αύξηση του χρέους ήταν
δραστική, με την Ελλάδα να βρίσκεται πίσω

από τις Γαλλία και Ισπανία, στις τρεις πρώτες χώρες που το χρέος τους σε σχέση με το
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 50%.
Η Ελλάδα επίσης στο δελτίο του IIF συγκαταλέγεται μαζί με τις Ισπανία, Βρετανία και
Καναδά, στις χώρες στις οποίες οι κυβερνήσεις τους δανείσθηκαν πολύ.
Το IIF στο δελτίο του μεταξύ άλλων τονίζει
ότια από τα 24 τρισ. δολάρια, το ήμισυ εξ
αυτών αφορά το χρέος των κυβερνήσεων,
ενώ οι πολυεθνικές, οι τράπεζες και τα νοικοκυριά, προσέθεσαν στο παγκόσμιο χρέος 5,4 τρισ. δολάρια, 3,9 τρισ. δολάρια και
2,6 τρισ. δολάρια αντίστοιχα.
«Αναμένουμε ότι το παγκόσμιο δημόσιο
χρέος θα αυξηθεί κατά 10 τρισ. δολάρια φέτος και θα ξεπεράσει τα 92 τρισεκατομμύρια
δολάρια», αναφέρεται στο δελτίο, προσθέτοντας ότι η απόσυρση της κρατικής στήριξης θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο
δύσκολη από ό, τι ήταν μετά την οικονομική
κρίση.

Dr. Perry Argiropoulos

ή εξουσιαστικής κατάχρησης. Για να τους
παροτρύνω να σπάσουν το φράγμα της
σιωπής, να μιλήσουν δίχως φόβο». «Από
εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν οι θεσμοί
και οι εγγυήσεις του κράτους Δικαίου που
διασφαλίζουν τις νόμιμες διαδικασίες και τα
δικαιώματα των εμπλεκομένων, επεσήμανε
η κ. Σακελλαροπούλου. Παράλληλα, στη
δήλωσή της, σημείωσε ότι πρέπει να κρατήσουμε «ως σημαντικό κέρδος» αυτής της
δύσκολης περιόδου για τους καλλιτεχνικούς
και μη χώρους «την αποτίναξη του φόβου».
«Και το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης,
ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια και
το κύρος προσώπων και θεσμών που τόσο
τους χρειάζεται η κοινωνία», κατέληξε η κ.
Σακελλαροπούλου.

ΕΜΥ: Μια από τις εντονότερες
των τελευταίων 40 ετών η
χιονόπτωση της «Μήδειας»
Στις εντονότερες των τελευταίων 40 ετών
κατατάσσεται η χιονόπτωση που έπληξε τη
χώρα τις προηγούμενες ημέρες, όπως προκύπτει από ιστορικά στοιχεία της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με
την ΕΜΥ, η συνολική διάρκεια των χιονοπτώσεων ήταν 36 ώρες στην Αττική, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στο κέντρο
της Αθήνας επί 24 ώρες και να συνοδεύεται
από ύψος χιονιού περίπου 20-25 εκατοστά.
Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν τα ξημερώματα
της Δευτέρας, 15 Φεβρουαρίου, στις 5 το

IIF: Η Ελλάδα στις πιο
υπερχρεωμένες χώρες το 2020

πρωί, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Στη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, οι χιονοπτώσεις επεκτάθηκαν στα
υπόλοιπα βόρεια τμήματα του νομού και
αργότερα και στα ανατολικά. Τα φαινόμενα
κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας
συνεχίστηκαν και στο κέντρο της πόλης της
Αθήνας. Οι χιονοπτώσεις ήταν πυκνές καθ'
όλη τη διάρκεια της Τρίτης, 16 Φεβρουαρίου
με πολύ μεγάλες εντάσεις σε όλον τον νομό,
ενώ επηρέασαν το κέντρο της πόλης της
Αθήνας για 24 ώρες.

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

3110 Kingston Rd Scarborough
416-901-0910
Info@eastsidefamilydental.ca
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Toronto, Peel medical officers of
health request coronavirus shutdown
to remain until at least March
The medical officers of health for Toronto
and Peel Region have written a letter to the
province requesting that their respective
municipalities remain in shutdown until at
least March 9.
Toronto medical officer of health Dr. Eileen
de Villa said COVID-19 variants pose a
serious risk and as such restrictions should
not be loosened for the time being.
Both regions were expected to reenter the
province's coronavirus response framework
on Monday, which, even at its most strict
level (grey lockdown) would have allowed for
the loosening of some restrictions, including
the opening of retail shops, but with health
measures in place.
De Villa said she and Dr. Lawrence Loh,
Peel Region medical officer of health, wrote
a joint letter to Dr. David Williams, Ontario's
chief medical officer of health, requesting
that any assessment to return to the
framework be delayed.

Earlier Wednesday, Loh said that although
the original COVID-19 virus strain first
detected in the community in 2020 is now
declining, variant cases in the region are
accelerating.
“Holding the status quo for just one
incubation period, 14 days, will allow us to
see better where the variant trends go and
review any impact that school reopening
might have on community contacts and
transmission," Loh said.

Trudeau Has A 'Plan Of Action'
To Start Introducing Stricter
Gun Control In Canada
The prime minister has promised that he’s
got a “plan of action” when it comes to
implementing stronger gun control laws in
Canada.
Speaking during a press conference on
February 16, Justin Trudeau announced
the introduction of new legislation to
amend the Criminal Code and the
Firearms Act.
Through the proposed legislation, the
government would be able to tackle a
number of issues related to firearms.
This includes partner- and gender-based
violence, gun smuggling and trafficking, and
ownership of assault-style weapons, among
others.
It would allow the feds to increase criminal
penalties for crimes related to guns, and
provide funding to municipalities and
communities that need additional related
support.
The ban on firearms announced back in
2020 would also be completed, including a
buyback program in the coming months “to
support the safe removal of these firearms

from our communities.”
The government will also move to support
municipalities that ban handguns by
implementing by-laws subject to federal
penalties, including licence revocation and
criminal sanctions.
The proposed legislation is set to “make
communities safer, while respecting lawabiding gun owners.”
The measures are part of a wider federal
plan to build on existing gun control policies,
including the ban on assault-style firearms
that was announced last year.

Coronavirus: Health minister says
Ontario not ready to release more
detailed COVID-19 vaccine plan
Ontario is not ready to release
a detailed plan for its rollout of
COVID-19 vaccines because
its supply of the shots has
been unreliable, the province’s
health minister said Tuesday.
Christine Elliott said the
province knows which age
groups it wants to prioritize but
delayed deliveries and unclear
levels of future supply mean
its tentative immunization
schedule has been changing.
“There’s just so many variables right now,”
Elliott said.
“We don’t want to put something out that we
may not be able to achieve because we may
not have the vaccines.”
The province expects to receive
approximately 157,000 doses of the PfizerBioNTech vaccine Wednesday, but it’s not
immediately clear what shipment levels will
look like in the coming weeks, Elliott said.
“We are really dependent on what’s
happening with (Pfizer’s) factory production
facility in Belgium and then the same thing
with Moderna,” she said.
The potential federal approval of a third
vaccine – the shot manufactured by
AstraZeneca – could also change the
province’s targets, she noted.
The province has been criticized for not
issuing a detailed timeline and further
specifics for its vaccine rollout.
Ontario has been focusing its vaccination
efforts recently on the highest-priority
groups, including long-term care residents,
nursing home staff and certain health-care
workers.
Over the weekend, it updated to its priority
list to identify adults aged 80 and older,
seniors in congregate care and Indigenous
adults as those next in line for a shot when
doses were available.
The province has also said it is creating an
online booking system to help expand its
vaccine rollout in the coming weeks.
Ontario had laid out the broad strokes of
its vaccination plan last month but it was
released just before the federal government
announced that vaccine deliveries from both
Pfizer and Moderna would be delayed.
In its plan at the time, Ontario said it was
taking a three-phase approach to its rollout.
During the first phase, from January to

March, the province prioritized those in
long-term care, high-risk retirement home
residents, health-care workers, and people
who live in congregate care settings. Adults
who receive chronic home care, and all
Indigenous adults were also included.
The initial plan was also expected to
begin to provide essential workers like first
responders, teachers, construction workers
and food industry workers with the shot in
the first phase.
During the second phase — previously
planned for April to June before supply
issues emerged — Ontario was to target
adults 80 years and older, and then residents
aged 65 to 75 through primary care clinics
and pharmacies.
The second phase also included mass
vaccinations sites, led by local health units,
for residents aged 16-60, and mobile sites
for high risk groups.
The rollout would then shift into a third
phase — previously planned from August
to December — when all other remaining
residents would be able to get the shot.
All those plans were disrupted when
shipping delays forced the province to revise
its rollout.
NDP Leader Andrea Horwath criticized
Elliott on Tuesday for not being able to
provide an update to the timelines, even if
the government had to revise them later.
“That’s not an adequate excuse,” she said.
“It just feels like with this vaccine issue, the
government’s chasing things, that they’re
not putting clear plans out in advance.”
Liberal health critic John Fraser said the
province’s health units will need time to plan
and providing timelines will be important.
“The problem is, if they don’t know soon
enough, it becomes harder for them to
execute,” he said.
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City Council approves
property tax hike
If you own property in Toronto, you’re going
to be paying more taxes.
Toronto City Council has approved a
property tax hike of 0.7% on most properties
for 2021. For the average home-owner, this
means they’ll be paying an increase of $69
per year.
This includes the tax used for the City
Building Fund, which was already set at
1.5%. The City Building Fund is used to

build priority transit and housing capital
projects. This particular fund is set to raise
an estimated total of $49,826,401, according
to city council.
City Council also says this new property tax
is set to bring in $4,621,345,185 for the city.
Mayor Tory says the property tax needs to
be raised due to the pandemic.
The Council is also debating approving the
city’s capital and operating budget.

Ontario Takes Steps to Grow the Greenbelt
The Ontario government has
launched a 60-day consultation
to grow the Greenbelt and help
protect more of the province's
natural environment — including
farmlands,
forests,
wetlands
and watersheds — from future
development. The consultations
could result in the largest expansion
of the greenbelt since its creation
in 2005.
"This is truly a unique opportunity
to grow the Greenbelt and
protect Ontario's environmental,
groundwater and agricultural resources
for future generations," said Steve Clark,
Minister of Municipal Affairs and Housing.
"The Premier has been steadfast in his
commitment to protect the Greenbelt and our
government will not consider any proposals
to remove or develop any part of it."
The government is seeking public input on
how best to grow the size and quality of the

Greenbelt, including:
• the Paris Galt Moraine
• Adding, expanding and further
protecting urban river valleys, and
increasing the Greenbelt's footprint into
high density urban areas including the
areas around the Don River in Toronto
and land around Duffins Creek in Ajax
and Pickering.

With schools open and variants
circulating, Toronto's top doctor
says reopening should be slow
Dr. Eileen de Villa says Toronto should
take a cautious approach when it comes to
reopening due to the "increasing presence"
of coronavirus variants of concerns and the
reopening of schools.
A stay-at-home order remains in place in the
city, although schools reopened this week.
The emergency order is set to continue
until at least Feb. 22, and de Villa told CBC
Radio's Metro Morning the city shouldn't
rush to make reopening decision until it gets
a better grip on the evolving situation.
"We should slow things down," she said.
The province listed 257 new COVID-19
cases for Toronto Wednesday, once
again marking the highest number of new
infections in Ontario. The city is expected
to provide an updated figure Wednesday
afternoon.
Despite that, there have been some positive
signs. For example, recoveries from the
illness outpaced new infections on Tuesday
and the number of daily active cases has
gone steadily down from January's peak.
"We are seeing declining rates as of late,"
de Villa said, attributing that success to the
public's efforts.
Still, more than 300 are in hospital while at
least 80 of those people are in intensive care
units. The average test positivity rate for the

last week remains at 5.5 per cent. Toronto
Public Health also continues to struggle with
contact tracing. Just 12 per cent of newlyreported confirmed cases are reached
within 24 hours.
De Villa and other city officials are set to
hold a 2 p.m. ET news conference to provide
more information about the pandemic.
As people move, so does the virus
Dr. Peter Lin echoed de Villa's concerns
around reopening, noting that as people
begin moving around again they'll be moving
the virus, too.
Right now, Lin said, there's still a lot of
virus floating around, or, more specifically,
reproducing inside peoples' noses.
"There's tonnes of virus out there, that's the
problem," he said.
Add to that variants of concern — most
prominently the B117 variant first discovered
in the U.K. — and people letting their guard
down, and the conditions are there for a
third wave of the pandemic, Lin said.
Vaccines, Lin said, won't arrive fast enough
to guard against this potential influx of cases.
Lin also noted young, healthy people are
often the ones contracting the virus (Toronto
Public Health data shows 1 in 5 people
testing positive for COVID-19 are in their
20s) and they will likely be among the last to
be vaccinated.
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Ford government extends all
emergency orders under the Reopening
Ontario Act until March 21
The Ontario government has extended all
emergency orders under the Reopening
Ontario Act (ROA) for at least another
month.
The government made the announcement
on Thursday afternoon through a statement
posted to their website.
The emergency orders, which were set to
expire on Feb. 19, have been extended
until March 21.
Orders under the ROA include the
province's ability to implement rules on
public gatherings, business closures and
managing outbreaks in hospitals or longterm care homes.
The extension of the emergency orders

does not change the length of how long a
region is placed in lockdown.
The ROA must be extended every 30 days
and the government must notify the public
which orders have been extended.

Frustrated with government
efforts, business groups push
plan to avoid lockdowns
Frustrations
with
government efforts to
manage the COVID-19
pandemic has led major
businesses in this country
to decide to take some
matters into their own
hands to avoid further
lockdowns.
The Canadian Chamber
of Commerce unveiled on
Tuesday an advisory group of 20 chief and
senior executives to help businesses large
and small manage their operations through
restrictions and public health concerns.
Among the group are the presidents
of vaccine-makers Pfizer Canada and
Providence Therapeutics, as well as
executives from Shoppers Drug Mart,
WestJet and BlackBerry.
Chamber president Perrin Beatty said the
businesses involved will look for ways to
protect their employees and customers and
help with vaccination efforts.
Among the items on the group's agenda
will be coming up with ways to encourage
employees to get vaccinated and protocols
for using rapid tests that have languished in
warehouses despite repeated requests from
companies for their use.
The lack of government strategy on the use
of rapid tests is a real challenge to reopening
parts of the economy safely, Beatty said.
Doing nothing until everyone gets vaccinated
will take time, he said, and businesses have
to be willing to do whatever they can to
help hurry the pace of shots and the use of
personal protective equipment.
"It's not simply sitting on the sidelines and
telling government what they should be
doing, but taking what actions businesses
can themselves to help to protect their
customers and their employees," Beatty
said.
The path to an economic recovery is tied to
the path of the pandemic and how quickly
vaccinations roll out, which the International
Monetary Fund said Tuesday "could

realistically take several
months."
In a report about the
federal fiscal response
to the pandemic, the IMF
said Canada should keep
its eye on vaccinations, but
not abandon "mitigation
efforts" to reduce "the risks
associated with social
contact while minimizing
economic disruptions."
The chamber and other business groups
have pushed governments for months to
use rapid tests as one way to help manage
the COVID-19 pandemic instead of cycling
between lockdowns and reopenings.
Business groups delivered such a message
in January to Prime Minister Justin Trudeau
and provincial premiers, warning of a feeling
among companies and workers of being
"powerless and victimized."
The letter to the first ministers noted how
business groups were anxious to be part of
broader solutions to manage the pandemic
and return to normal conditions more quickly.
Since then, there has been a growing
sense that public officials don't seem to
be learning lessons from previous cycles,
leading to what some businesses believe is
an ineffective approach.
"There are frustrations there, but the goal is
not to be critical of government, it is to assist
government and to do everything that we
can, either in concert with government or by
ourselves, to be able to protect public health
and to hurry reopening," Beatty said.
Beatty said time is of the essence for some
corners of the economy, including small and
medium-sized businesses and the country's
tourism sector that is planning for the
summer travel season.
Tourism season was mostly a washout last
year as travel plummeted, and there are
concerns that this year could be the same if
tour operators, for instance, don't know if a
hotel or restaurant is going to be open or a
festival taking place.
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Επιμένει στα δυο κυρίαρχα κράτη
με ίσα δικαιώματα ο Τατάρ
Για απαράδεκτες απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς που εντείνονται έκανε
λόγο ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, σε γραπτή
του δήλωση με την οποία απαντά σε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου
Αναστασιάδη και του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας
πως "το μοντέλο λύσης που προνοεί τη
συνεργασία δυο κυρίαρχων κρατών μπαίνει
στην ατζέντα από εμάς ως μια νέα ιδέα, και
θα τεθεί στο τραπέζι στην άτυπη διάσκεψη
και δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό".
Σε σχέση με την άτυπη διάσκεψη τύπου
5+1, ο κ. Αναστασιάδης είπε πως δεν πρέπει να αλλάξουν οι παράμετροι των ΗΕ,
πως τα σχέδια της τουρκικής πλευράς για
άνοιγμα της κλειστής πόλης των Βαρωσίων
πρέπει να τερματιστούν όπως και οι δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο, είπε ο κ. Τατάρ, σημειώνοντας
πως η στάση αυτή είναι απαράδεκτη.
Είπε πως το γεγονός ότι ο κ. Αναστασιάδης
"θέτει τέτοιους όρους", κατά την έκφρασή
του, σημαίνει τη συνέχιση του στάτους κβο
στην Κύπρο και στοχεύει στο να δυναμιτίσει
την άτυπη διάσκεψη.
Ο Τ/κ ηγέτης επεσήμανε πως οι παράμετροι
των ΗΕ, που βρίσκονται στην ατζέντα για
χρόνια, δεν έχουν παράξει αποτελέσματα
μέχρι σήμερα, και πως δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με αυτές τις παραμέτρους.
Ανέφερε πως το να επιμένει κανείς στις παραμέτρους αυτές σημαίνει αδιέξοδο. Πρόσθεσε πως η πρωτοβουλία της τουρκικής
πλευράς για τα Βαρώσια και η υλοποίησή

της συνεχίζονται, και σημείωσε πως "δεν θα
υποκύψουμε στις όρους" της ελληνοκυπριακής πλευράς για αυτό το θέμα.
Ανέφερε πως οι ενέργειες της τουρκικής
πλευράς στην Ανατολική Μεσόγειο στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων της Τουρκίας και του
ψευδοκράτους, και πως δεν θα αφήσουν
τους ενεργειακούς πόρους στην Ανατολική
Μεσόγειο μόνο στην ελληνοκυπριακή πλευρά και δεν θα επιτρέψουν καταπάτηση των
δικαιωμάτων ψευδοκράτους και Τουρκίας.
Απαντώντας σε δήλωση του ΥΠΕΞ Χριστοδουλίδη πως δεν υπάρχει άλλη λύση από
την ομοσπονδία, ο κ. Τατάρ τάχθηκε υπέρ
ενός μοντέλου λύσης που να βασίζεται στη
συνεργασία δυο κυρίαρχων κρατών με ίσα
δικαιώματα, τα οποία να συμβιώνουν το ένα
δίπλα στο άλλο.
Ανέφερε πως ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είπε στη δήλωσή του μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά,
"λόγω της αδιαλλαξίας της ε/κ πλευράς" κατά τον κ. Τατάρ - πως μπορούν να τεθούν
στο τραπέζι νέες ιδέες για το Κυπριακό.
Ο κ. Τατάρ είπε πως προσδοκούν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά "θα εγκαταλείψει μια
ξεπερασμένη νοοτροπία και απαράδεκτους
όρους" και ότι θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο.
Επεσήμανε πως και η Τουρκία, που είναι η
μεγαλύτερη και πιο ισχυρή χώρα στην περιοχή, όπως ανέφερε, υποστηρίζει επίσης
μοντέλο λύσης δυο ίσων κυρίαρχων κρατών και πως "αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό
μοντέλο λύσης που μπορεί να είναι προς
όφελος της Κύπρου και της περιοχής".

Νέος Μονίμος Αντιπρόσωπος
της Κύπρου στον ΟΗΕ
Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ecredentials των Ηνωμένων Εθνών επέδωσε
την Τετάρτη τα διαπιστευτήριά του ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, ο πρέσβης Ανδρέας
Χατζηχρυσάνθου. Η φυσική υποβολή των
διαπιστευτηρίων προς το Γενικό Γραμματέα,
Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή τη Δευτέρα, 22
Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση των
Ηνωμένων Εθνών, προ της ανάληψης των
καθηκόντων του στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία Νέας Υόρκης, ο κ. Χατζηχρυσάνθου
υπηρέτησε Πρέσβης της Δημοκρατίας στη

Γερμανία, από τον Απρίλιο του 2017.
Προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμήματος Κυπριακού (2013-17) και ΕΕ (201113) το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρέτησε
μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον
ΟΗΕ στη Γενεύη (2007-11), αναπληρωτής
μόνιμος αντιπρόσωπος στη Νέα Υόρκη
(2003-2007) και επιτετραμμένος στην Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνου.
Έχει γεννηθεί το 1958 στη Λευκωσία και
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και μεταπτυχιακά διπλώματα στο Μάνατζμεντ και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές.

ΠτΔ: Ανεξάρτητο και κυρίαρχο
κράτος χωρίς εξαρτήσεις
Μια λύση του Κυπριακού πρέπει να οδηγήσει σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ελεύθερο από οποιεσδήποτε
εξαρτήσεις από τρίτη χώρα, στρατεύματα
και εγγυήσεις, ένα σύγχρονο κράτος μέλος
της ΕΕ, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, που θα δημιουργήσει πραγματικές προοπτικές για ειρηνική συνύπαρξη όλων των πολιτών της, Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
δεχόμενος την Τρίτη τα διαπιστευτήρια του
νέου Πρέσβη της Τσεχίας στην Κύπρο, Βλαντιμίρ Νέμετς.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει
στην άτυπη διάσκεψη τύπου 5+1 που ο
ΓΓ των ΗΕ σκοπεύει να συγκαλέσει, και
υπογράμμισε πως «η μορφή της λύσης
την οποία οραματιζόμαστε δεν είναι
άλλη παρά η εγκαθίδρυση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες και αρχές πάνω
στις οποίες εδράζεται η ΕΕ».
Επίσης υπογράμμισε πως η συμμετοχή
της ΕΕ στη διαδικασία για το Κυπριακό είναι κρίσιμη, αφού η Κύπρος αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ και υπάρχει η ανάγκη η
λύση να διασφαλίζει ένα λειτουργικό κράτος
εντός των θεσμών της ΕΕ. «Αυτό είναι κάτι
μέγιστης σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη
τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς εφαρμογής
των προνοιών μιας λύσης, μαζί με τα ΗΕ»,
ανέφερε.
Επεσήμανε πως «σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, έχουμε μεταφέρει στον ΓΓ των ΗΕ
- τις προσπάθειες του οποίου στηρίζω ανεπιφύλακτα - ότι το πλαίσιο για την επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να βασίζεται
στον υφιστάμενο όγκο εργασίας, την αμοιβαία κατανόηση που επιτεύχθηκε μεταξύ
των ηγετών των δυο κοινοτήτων και του ΓΓ
των ΗΕ τον Νοέμβριο του 2019 στο Βερολίνο, την Κοινή Δήλωση του Φεβρουαρίου
του 2014 και το έξι σημείων πλαίσιο του κ.
Γκουτέρες που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά».
Από την πλευρά του, επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, ο Πρέσβης Νέμετς αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις Κύπρου Τσεχίας, σημειώνοντας πως οι δυο χώρες
μοιράζονται κοινές αξίες, που ενδυναμώνονται από την κοινή τους ιδιότητα ως κράτη
μέλη της ΕΕ και αριθμού διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένων αυτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
«Αυτές οι αξίες και ο σεβασμός τους πρέπει να είναι η σταθερή και αδιαμφισβήτητη
βάση για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Η
χώρα μου θεωρεί σημαντικό να μπορεί να
επιτευχθεί μια συνολική, διαρκής και δίκαιη
λύση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα
με αυτές τις αξίες και το διεθνές δίκαιο»,
σημείωσε.
Ο Πρέσβης Νέμετς ανέφερε, επίσης, πως
η χώρα του εξάγει ιατρικά προϊόντα στην

Κύπρο, μεταξύ άλλων, και πως ένας αριθμός Κύπριων επιχειρηματιών δραστηριοποιείται στην Τσεχία στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης. Πρόσθεσε πως εν καιρώ
πανδημίας αυτή η συνεργασία είναι πολύ
σημαντική «και θα την υποστηρίξω πλήρως, όπως και την οικονομική και εμπορική
συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».
Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση πως
οι Τσέχοι τουρίστες θα είναι οι πρώτοι που
θα επιστρέψουν στην Κύπρο μετά την
πανδημία.
Δεχόμενος στα διαπιστευτήρια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων,
πως «η Κύπρος και η Τσεχία έχουν διατηρήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων άριστες
διμερείς σχέσεις βασισμένες σε αμοιβαία
κατανόηση και κοινές αξίες», και εξέφρασε
την πεποίθηση πως οι σχέσεις μεταξύ των
δυο χωρών θα συνεχίσουν να διευρύνονται
και η συνεργασία τους θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια προς το κοινό συμφέρον των
λαών τους.
Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο
Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
είπε πως παραμένει σημαντικό οι εμπλεκόμενοι να εργαστούν εποικοδομητικά για
τη δημιουργία συνθηκών που θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση ουσιαστικών
διαπραγματεύσεων προκειμένου να διασφαλιστούν οι προοπτικές για ένα θετικό
αποτέλεσμα.
Υπογράμμισε πως είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να αναμένει ότι αυτές οι συνθήκες
πληρούνται εάν κάποια από τις πλευρές
υποστηρίζει λύσεις εκτός των εδραιωμένων
παραμέτρων των ΗΕ, ή εάν η Τουρκία ή η
τουρκοκυπριακή πλευρά προχωρήσουν με
τα σχέδιά τους για πλήρες άνοιγμα της κλειστής περιοχής των Βαρωσίων, παραβιάζοντας ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ, ή συνεχίσουν με τις παράνομες
δραστηριότητές τους εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα
τηρήσει τελικά τις αρχές του διεθνούς
δικαίου, τερματίζοντας τις παράνομες
ενέργειές της επί του εδάφους και στη
θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο καταστροφικό αδιέξοδο.
Ακόμη εξέφρασε βαθιά εκτίμηση για τη στάση αρχών της Τσεχίας στο Κυπριακό, και
τη συνεπή της στήριξη στις προσπάθειες
για εξεύρεση μιας διαρκούς και συνολικής
διευθέτησης.
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Αυτά είναι τα νέα στεγαστικά σχέδια, επιδόματα και πολεοδομικά κίνητρα
Στόχο την αναζωογόνηση ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, την καταπολέμηση της αστυφιλίας, τη βελτίωση
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, καθώς και
την αύξηση ενδιαφέροντος παραμονής
στην ύπαιθρο και προσέλκυση νέων κατοίκων, έχουν τα δύο νέα στεγαστικό σχέδια
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία
σχετίζονται με την αναζωογόνηση ορεινών,
ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, όπως
επίσης την αναζωογόνηση συγκεκριμένων
περιοχών της υπαίθρου.
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
Παρουσιάζοντας το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών ο υπουργός Εσωτερικών,
Νίκος Νουρής αναφέρθηκε στα κριτήρια
επιλογής των κοινοτήτων τα οποία είναι:
• Υψόμετρο πέραν των 500 μ.
• Απόσταση πέραν των 40 χλμ. από
αστικό κέντρο
• Πληθυσμός κάτω από 500 κατοίκους
(απογραφή 2011) και σε απόσταση πέραν των 30 χλμ. από αστικό
κέντρο
• Πληθυσμός κάτω από 500 κατοίκους
(απογραφή 2011) και
• Με μείωση πληθυσμού 10% από
2011 σε σχέση με 2001 ή 20% σε σχέση 1992.
Το εν λόγω σχέδιο καλύπτει 258 κοινότητες,
μεταξύ άλλων, του Τροόδους, του Τοπικού
Σχεδίου Ακάμα και της περιοχής Τηλλυρίας.
Το σχέδιο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια
του προηγούμενου Σχεδίου, επεσήμανε ο
κ. Νουρής, που για πρώτη φορά είχε τεθεί
σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από
το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226
αιτητές με δαπάνη €6,5 εκατ.
Το νέο σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες κοινότητες καλύπτοντας πλέον 258
συνολικά κοινότητες. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε
νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες
που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση του αριθμού των
δικαιούχων.
Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα,
ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται
πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως
π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι
€10.000 για άτομα με αναπηρίες.
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου
Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.
Πρόκειται, σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, για ένα
εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία
έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει
τη στεγαστική μας πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που
δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο.
Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για
οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και
μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης
υποβολής των αιτήσεων, και για τα δυο
στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου
2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η

Δεκεμβρίου 2021.

Επιδόματα

Πέραν από αυτά τα δύο σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί με ένα επιπλέον
νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική
βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθροιστικά να βοηθηθούν ακόμη
πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται
πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να
ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.
Πιο συγκεκριμένα, με το σχέδιο αυτό παραχωρείται ελάχιστο ετήσιο επίδομα €400
στους μόνιμα διαμένοντες σε απόσταση
τουλάχιστον 40 χιλ. από αστικό κέντρο με
το επίδομα να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως της απόστασης, φτάνοντας μέχρι και τα
€600.
«Στόχος μας να βοηθήσουμε στην κάλυψη
μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά
κέντρα, για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Το επίδομα
αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2 Απριλίου 2021», επεσήμανε σχετικά
ο Νίκος Νουρής.
Σημειώνεται ότι το επίδομα αυτό, προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη
παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες
κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., και το οποίο
ήδη αφορά 110 κοινότητες.

Πολεοδομικά κίνητρα

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης δύο στοχευμένα σχέδια για ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας

Σε απόλυτο συσχετισμό τόσο με τα πολεοδομικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν και
εφαρμόζονται από την περσινή χρονιά, όσο
και με τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που επίσης εφαρμόζονται από την 1η
Οκτωβρίου του 2020 με εξαιρετικά αποτελέσματα, παρουσιάστηκαν δύο νέα σχέδια
που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση της
βιωσιμότητάς τους.
Όπως είπε υπουργός Εσωτερικών, στόχος
της Κυβέρνησης είναι να δώσει πρόσθετη
ώθηση και ευκαιρίες βελτίωσης της εμπορικής ανάπτυξης, τόσο σε υφιστάμενες όσο
και σε νέες επιχειρήσεις.

•
•

•

•

και Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού,
Λάρνακας και Πάφου

Πολεοδομικά κίνητρα για
ενίσχυση Στεγαστικής
Πολιτικής

Τα πολεοδομικά κίνητρα για ενίσχυση της
στεγαστικής πολιτικής σχετίζονται με την
παραγωγή προσιτής κατοικίας και τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου
Κίνητρο: Αύξηση συντελεστή δόμησης κατά
25% σε περιοχές 1,00:1 και άνω
Κίνητρο: Αύξηση συντελεστή δόμησης κατά
45% σε περιοχές 1,20:1 και άνω

Αναστασιάδης: Στόχος
η αναζωογόνηση της
υπαίθρου

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, υπογράμμισε πως τα μέτρα εμπλουτίζουν και
ενισχύουν σημαντικά την ευρύτερη αναπτυξιακή και στεγαστική πολιτική που ευρίσκεται σε ισχύ.
«Με την σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων, φιλοδοξούμε να καταστήσουμε
στο ορατό μέλλον τις περιοχές που μέχρι
σήμερα χαρακτηρίζαμε ως μειονεκτούσες
σε σύγκριση με τις αστικές ή παράλιες περιοχές της χώρας, σε ελκυστικούς τόπους
μόνιμης διαβίωσης για νέες οικογένειες,
επενδυτές και επιχειρηματίες, αλλά και να
αναστρέψουμε το κύμα αστυφιλίας και να
διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Πρόσθεσε πως τα νέα σχέδια δημιουργούν
ένα ολοκληρωμένο στεγαστικό πλαίσιο που
περιλαμβάνει αυξημένες οικονομικές παροχές για διαμονή σε επιπλέον 130 κοινότητες, αυξάνοντας τον αριθμό του συνόλου
των επωφελούμενων κοινοτήτων στις 258.
Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η ανάπτυξη των
ιδιαίτερων επιχειρηματικών δυνατοτήτων
της κάθε κοινότητας, μέσω παροχής νέων
σχεδίων πολεοδομικών κινήτρων.
Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην
Εθνική Στρατηγική για τις Ορεινές Κοινότητες Τροόδους, με στόχο την βιώσιμη
ανάπτυξη των εν λόγω κοινοτήτων και την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στρατηγική που αριθμεί πέραν των 250
δράσεων, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το
τέλος του 2030 και με συνολικό προϋπολογισμό δαπανών 250 εκατομμύρια ευρώ.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Κίνητρα για ενίσχυση
επιχειρηματικότητας

Τα κίνητρα για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αφορούν:
Αύξηση ζωτικού χώρου καταστημάτων,
με δυνατότητα μετατροπής μεσοπατώματος σε κύρια χρήση (μέχρι 40 τ.μ.)
γενικά κατά 50% και
Παράταση ισχύος Σχεδίου Παροχής
Πολεοδομικών Κινήτρων για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων
και Νέων Κατασκευών μέχρι 31/12/2022
Οριζόντια μείωση κόστους εξαγοράς
χώρων στάθμευσης ειδικά κατά 70%
για αστικό κέντρο, κεντρικές εμπορικές
& πεζοδρομημένες περιοχές, καθώς

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Υπήρχαν κάτι εκδηλώσεις από τα παλιά ειδικά στο «καφενείο η Ελλάς» όπου ο σαλτιμπάγκος πούλαγε τα νούμερα φτηνά, δραχμή τα ακροβατικά και οι αλυσίδες δωρεάν,
το πήδημα θανάτου δυό δραχμές και δυό
αυγά, περάστε κόσμε.
Παλαιότερα στην αρχαία Ρώμη, υπήρχαν
οι εκδηλώσεις και τα θεάματα με τις κονταρομαχίες των μονομάχων, τις ιπποδρομίες,
τους παλαιστές και τους μάγους.
Σε κάθε εποχή οι βασιλείς και οι άρχοντες
για να αντιμετωπίσουν τον εξαγριωμένο
λαό στα αιτήματα που είχε του προσέφεραν
άρτο και θεάματα.
Στην σημερινή Αθήνα το ξεροκόμματο μπορεί να είναι δυσεύρετο, η ανεργία μεγάλη
αλλά το θέαμα προσφέρεται δωρεάν και σε
μεγάλες ποσότητες από τους μηχανισμούς
χειραγώγησης.
Σε αυτούς τους μηχανισμούς χειραγώγησης
συμπεριλαμβάνεται και μέρος του λεγόμενου πνευματικού κόσμου ο οποίος εξασφαλίζει το παντεσπάνι βάζοντας πλάτη στη
συντήρηση του συστήματος που τρέφει
πλουσιοπάροχα τους σημερινούς κοτζαμπάσηδες. Όταν προκύπτει η ανάγκη της
έντασης και της αποχαύνωσης η οποία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα λόγω της κατάρρευσης του εκπαιδευτικού συστήματος και
της εξάρθρωσης των πολιτισμικών μηχανισμών όπως και της κρίσης των αξιών, τότε
έρχεται η ώρα για την ενίσχυση της δόσης
και των εκδηλώσεων της κυρίας Γιάννας.
Εδώ και κάμποσο καιρό έχουν αρχίσει οι
προετοιμασίες για τον εορτασμό των 200
Χρόνων από την επανάσταση του 1821.
Τον Ιούλιο του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέθεσε στην Γιάννα Αγγελοπούλου την προεδρία της επιτροπής "Ελλάδα
2021", που αφορά τις εκδηλώσεις για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
(1821-2021).
Μα ποια επιτέλους είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου που της ανατέθηκε η διοργάνωση των εκδηλώσεων;
Δεν μπόρεσα να δω το βιογραφικό της αλλά
θα αφήσω την ίδια να κάνει μια σκιαγράφηση του εαυτού της από το βιβλίο που έγραψε η ίδια με τον τίτλο «Γιάννα» του εκδοτικού οίκου Λιβάνη. Μέσα στις 472 σελίδες
τόσες είναι, θα ήθελα να μοιραστώ με τους
αναγνώστες λίγα από τα «μαργαριτάρια»
της για να την γνωρίσουμε καλύτερα
Με μία γλαφυρότητά στην περιγραφή της
η κυρία Γιάννα μιλάει για στιγμές από την
ζωή της και εμείς έτσι την γνωρίζουμε. Με
την μεγάλη διεισδυτικότητα που την κατέχει μιλάει για ένα επεισόδιο όταν κάποιος
υπουργός κάνει το λάθος να μετακινήσει
την τσάντα της croco Hermès που ήταν
τοποθετημένη δίπλα στον πρωθυπουργό
Σημίτη, η Γιάννα αντιδρά λέγοντας: «ΠΟΤΕ,
ΜΑ ΠΟΤΕ να μην ξαναγγίξεις την τσάντα
μου ή τα προσωπικά μου έγγραφα!» και ο
Σημίτης συμπληρώνει: «Η θέση της κυρίας
Αγγελοπούλου είναι εδώ, δίπλα στη δική
μου».
Αν δεν είναι υποτέλεια του πολιτικού άνδρα και μάλιστα πρωθυπουργού αυτό,
τότε τι είναι;
Στο βιβλίο αυτό μπορεί κανείς να ακούσει
τη Γιάννα να εξηγεί πώς χώρισε τον πρώτο
της άντρα γιατί ήταν (συγκριτικά) φτωχός:
«Έδειχνε εύπορος, έδειχνε να έχει καλή
δουλειά και λαμπρές προοπτικές για το μέλλον – ή πάντως έτσι άφηνε να εννοηθεί […]
Όμως αντί για τη δουλειά, αυτός προτιμούσε να παίζει τάβλι (σ.76). Η εικόνα συμπληρώνεται ακόμη γλαφυρότερα όταν αναφέρει
ότι «έφτασα να τον βοηθήσω οικονομικά –
πράγμα που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό» – απλώς το έγραψε στο βιβλίο (σ.143).
Δεν μπορούσε να είναι φτωχή η Γιάννα, δεν
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200 Χρόνια Ελληνική
Επανάσταση (1821-2021)
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
θα το δεχόταν ποτέ αυτό. Έκανε
μεγάλη προσπάθεια να γνωρίσει
ένα πολύ πλούσιο Έλληνα της
οικογένειας Αγγελοπούλου. Δεν
σταμάτησε να κάνει επαφές, τηλεφωνήματα σε άγνωστους σε
εκκλησιαστικούς, σε πολιτικούς,
μέχρι να καταφέρει να γνωρίσει
τον Θεόδωρο, οι ιστορίες της είναι συναρπαστικότατες.
Γιατί συνήθως ο άνθρωπος
της εξουσίας ντρέπεται να
αποκαλύψει το γλείψιμο που τον οδήγησε ως εκεί. Η Γιάννα όμως δεν ντρέπεται. Δεν ντρέπεται καθόλου.
Στο βιβλίο της αναφέρει ότι «Η οικογένεια
Αγγελοπούλου κάλυπτε τα έξοδα μετάβασης και διαμονής για το τραπέζι στο Φανάρι, (Κωνσταντινούπολη) με τη γενναιοδωρία που μόνο μια τέτοια οικογένεια ξέρει να
επιδεικνύει στον κύκλο της.
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ήταν και
αφοσιωμένος υποστηρικτής της Εκκλησίας
(121)», η οποία εκκλησία προφανώς επίσης δεν ντρεπόταν για αυτές τις συναναστροφές. Αναγορεύτηκε Μέγας Λογοθέτης,
«το ανώτατο αξίωμα της Ελληνορθόδοξης
Εκκλησίας», που σήμερα κατέχει ο Θεόδωρος. Εξάλλου τον γιό τους βάφτισε ο ίδιος
ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τελώντας για
πρώτη φορά αυτοπροσώπως ένα τέτοιο
μυστήριο (σ.144).
Αυτή είναι λοιπόν η Γιάννα η οποία παίρνει
πάλι τη θέση που της αξίζει στην πολιτική
μας επικαιρότητα μέσω του Μητσοτάκη ο
οποίος δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήρθε η ώρα να πάρουν τον λόγο
οι επαΐοντες, (οι ειδικοί) όπως γράφει ο
Πλάτωνας στον διάλογο μεταξύ Σωκράτη
και Κρίτωνα, ο Σωκράτης, λίγο πριν πεθάνει, έκανε λόγο για τον ρόλο των «επαϊόντων»,(των ειδικών) στη ζωή μας.
Την Γιάννα λοιπόν σαν ειδική στο θέμα αυτό
διάλεξε πρόεδρο της επιτροπής για τις εκδηλώσεις ο Μητσοτάκης για τα 200 χρόνια
από την επανάσταση. Θα μπορούσε να γίνει μεγάλη κουβέντα αν η Γιάννα είχε καλλιτεχνικές ικανότητες να οργανώσει τέτοιες
εκδηλώσεις. Κάποιος μπορεί να διαφωνήσει και να μου πει ότι δεν χρειάζεται να έχεις
καλλιτεχνικές ικανότητες αλλά οργανωτικές.
Αλλά θα ρωτήσω, που απέκτησε η
Γιάννα αυτές τις ικανότητες; γιατί μέσα
απο το βιβλίο της δε μας πείθει για κάτι
τέτοιο, αλλά, διαφορετικά πράγματα
φαίνονται…..
Για να μη γίνουμε τσίρκο θα αντιπαραθέσω την λαϊκή παροιμία «Δεν θα υπήρχαν
λύκοι, αν έλειπαν τα πρόβατα» δεν έχουμε ειδικούς που και την τέχνη κατέχουν
και τις οργανωτικές δυνατότητες έχουν;
ρωτώ εγώ.
Η επιτροπή αρχίζει της εργασίες της και σαν
πρώτο πράγμα προτείνει από ότι μας πληροφορεί η Γιάννα το τραγούδι "Ας κρατήσουν οι χοροί" του Διονύση Σαββόπουλου,
προκειμένου να δημιουργήσει το βιντεοκλίπ της επετείου των 200 χρόνων μετά την
Επανάσταση. Μας λέει λοιπόν η Γιάννα ότι
είναι «Ένα τραγούδι χαρούμενο και αισιόδοξο, που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια
Έλληνες και παρουσιάζει την ιστορική πορεία της ενωμένης Ελλάδας, μέσα από την
αλληγορία της γιορτής μιας παρέας σύγχρονων Ελλήνων».
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Κυρά Γιάννα, (θα έλεγα) το τραγούδι το χαρούμενο δεν ταιριάζει στις μέρες μας. Ίσως
εσύ ζεις σε περιβάλλον που και πλούσιο
αλλά και χαρούμενο είναι, αλλά το τραγούδι δεν παρουσιάζει την ιστορική πορεία της
Ελλάδας και του λαού της. Η παρέα των
σύγχρονων Ελλήνων δεν είναι χαρούμενη
αλλά ούτε και πλούσια. Με το ζόρι χαρούμενος δεν γίνεται ο Ελληνικός λαός.
Ειδικά τώρα που το αφεντικό σου ο Μητσοτάκης έριξε τον βασικό μισθό στα 250 ευρώ
και οι φίλοι και συνδαιτημόνες σας στον Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) ζήτησαν
από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη «Να
επιδειχθεί σύνεση από την πολιτεία στην
αύξηση του κατώτατου μισθού το 2021» και
έτσι βλέπουμε τον βασικό κατώτερο μισθό
στα 250 ευρώ.
Στην συνέχεια της ανακοίνωσης για τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια, η Πρόεδρος
της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη δήλωσε: "Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι γιατί περιγράφει με ένα
μοναδικό τρόπο το κοινό μας ταξίδι. Σε αυτά
τα 200 χρόνια, η "σύναξή" μας ξεδιπλώθηκε,
μεγάλωσε. Ο "δεσμός μας πύκνωσε". Πολλές φορές πέσαμε αλλά ξανασηκωθήκαμε
και "οι παρέες μας συνέχισαν να γράφουν
ιστορία". Το 2021 κοιτάζουμε μπροστά. Σμίγουμε "τις παλιές και τις αναμμένες τροχιές"
μας με ένα φωτεινό και αισιόδοξο μέλλον.
Γιατί το ταξίδι των Ελλήνων συνεχίζεται. Ας
κρατήσουν οι χοροί λοιπόν!".
Συγγνώμη, αλλά δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτό το μεθύσι της γενικής συμφιλίωσης. Συγγνώμη, επίσης, που δεν
διαβάζουμε έτσι αυτή την πορεία του
έθνους όπως την διάβασες εσύ. Από την
επανάσταση του 1821 μέχρι τώρα στα
200 χρόνια της ιστορίας μας δεν είχαμε
κοινό ταξίδι. Τίποτα απ’ όσα προχώρησαν την Ελλάδα και τον κόσμο ένα βήμα
μπροστά, ήταν σαν αποτέλεσμα «ενότητας» των προβάτων με τους λύκους.
Ποτέ τέτοιου είδους «ενότητα». Σε καμία
περίοδο, αλλού και όχι «μαζί» ήταν οι
Καραϊσκάκηδες και άλλοι οπλαρχηγοί
από τους Νενέκους που συνεχώς τορπίλιζαν την επανάσταση. Μόνο όσοι
απουσίαζαν και απουσιάζουν από τους
αγώνες και τις αγωνίες του ελληνικού
λαού προσπαθούσαν και προσπαθούν
– πάντα – να κρύψουν την απουσία τους
πίσω από την «αθώα» φρασούλα: «Ολοι
οι Έλληνες μαζί»…
Η Ιστορία και η αλήθεια είναι πεισματάρικα
πράγματα. Και επιμένουν: Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, δεν ήταν «όλοι οι Έλληνες
μαζί». «Μαζί» και «ενωμένος» ήταν πράγματι ο ελληνικός λαός μόνος του σε όλη την
ιστορική του πορεία. Υπήρχαν, φυσικά, και
εκείνοι που συνεργάστηκαν με τους κοτσαμπάσηδες, τον πασά και αργότερα στην
πορεία με τον καταχτητή τον Χίτλερ. Ήταν

οι δωσίλογοι, οι ταγματασφαλίτες και τα
καρακόλια που τους έλεγε ο Καραϊσκάκης.
Αυτοί είναι οι γλύφτες Κωλέττηδες από το
Φανάρι δίπλα στον αφέντη Σουλτάνο και η
Γιάννα κάτι θα ξέρει γιατί εκεί πέρασε μέρος
της ζωής της.
Όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω
είναι αρκετά για να φωτίσουν σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε σήμερα, μετά τη
χρεοκοπία του 2010, το ΔΝΤ, τα μνημόνια,
τους θηριώδεις δανεισμούς και την αιώνια
(στην κυριολεξία) εμπράγματη εγγυοδοσία.
Για τον πτωχευτικό κώδικα που πέρασε από
την βουλή, με αυτόν που οι τράπεζες θα
κλέψουν το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι
του οικογενειάρχη. Όλα αυτά δηλαδή που
εμφανίζονται από τους σημερινούς κοτζαμπάσηδες ως κανονικότητα άξια μάλιστα να
εορταστεί με πανηγύρια.
Απέναντι σ’ όλα αυτά, οι σύγχρονοι
κοτζαμπάσηδες μάχονται, όπως και
οι πρόγονοί τους πριν από 100 ή 200
χρόνια, για τον μπεζαχτά της εξουσίας αναζητώντας την εύνοια των ξένων
προστατών και δανειστών. Και όταν καταφέρνουν να καθίσουν στην καρέκλα της
εξουσίας ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες των ένδοξων προπατόρων τους, κανονίζοντας δουλειές (με μίζες), όπως έχουμε
πολλά παραδείγματα. Η κλεψιά, το μπαξίσι
και το αλισβερίσι πάνε χέρι με χέρι με όλες
τις συμφωνίες είτε είναι για εξοπλιστικά,
για φάρμακα με τον κορωνοιό και σε άλλες
περιπτώσεις.
Γιάννα συναντήθηκες και με τους πολιτικούς
αρχηγούς χωρίς καμία εξαίρεση, αλλά και
με τον επιτηρητή Αμερικάνο πρέσβη Παϊατ.
Τι το ήθελες Γιαννούλα μου να συναντηθείς με τον πάντα δυναμικό γραμματέα
της Κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ στον
Περισσό;
Να του ζητήσεις να υποστηρίξει το ΚΚΕ
τις εκδηλώσεις αυτές;
Αλλά πήρες την απάντηση από τον Γραμματέα. Δήλωσες (λάθος) ότι το ΚΚΕ θα υποστηρίξει την επιτροπή και τις εκδηλώσεις
της. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισήμανε
με την ευθύτητα που τον διακρίνει και χωρίς υπεκφυγές και σου δήλωσε ότι «το ΚΚΕ
σχεδιάζει και το ίδιο να αναπτύξει δράσεις
και να διοργανώσει εκδηλώσεις, καθώς και
εκδόσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την
αστική εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821».
Επισήμανε επίσης κάτι σημαντικό. Ότι «οι
θέσεις του ΚΚΕ αντιμάχονται τα δύο αντιδραστικά ρεύματα σε αυτό το ζήτημα (επάνω ακριβώς εκεί που πατάει η επιτροπή σου
Γιάννα) στο ρεύμα του Εθνικισμού και του
κοσμοπολιτισμού». Πιστεύω να έμαθες κάτι
Γιάννα. Τα ρεύματα που θα κυριαρχήσουν
στις εκδηλώσεις αυτές που διοργανώνεις είναι και εθνικιστικά αλλά και κοσμοπολίτικα.
Είναι και κάτι αδιόρθωτοι κομμουνιστές Γιάννα μου που δεν εντυπωσιάζονται από τις δικές σου προσπάθειες αυτές της τάξης σου.
Γιατί αυτοί είναι απέναντι στη δική σου τάξη
και σκοπός τους είναι να την καταργήσουν.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι εκδηλώσεις
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821 συμπίπτουν – σε γενικές γραμμές – με
την πρόσφατη υπογραφή της «νέας» ελληνοαμερικανικής συμφωνίας στρατιωτικής
συνεργασίας. Με αυτήν τη συμφωνία, προϊόν «διαπραγμάτευσης» των δύο τελευταίων
ελληνικών κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ.),
η «ανεξάρτητη» Ελλάδα προσφέρει αμερικανικές βάσεις στην Κρήτη, τη Λάρισα, τον
Βόλο, την Αλεξανδρούπολη αλλά και όπου
αλλού χρειαστεί η Ουάσιγκτον. Με τέτοια
νταλαβέρια το πολιτικό τους σύστημα φιλοδοξεί πως έχει εξασφαλίσει την αναγκαία
προστασία (του)…
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Σταματήστε την
εξάπλωση.

Ο ιός COVID-19 μπορεί
να είναι θανατηφόρος.
Μείνετε στο σπίτι.
Σώστε ζωές.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
ontario.ca/coronavirus
Πληρώθηκε από την Κυβέρνηση του Οντάριο
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Brussels Sprout Leaf Salad
•
•
•
•
•

Creamy Lemon Kritharaki
with Lobster
(serves 4)
4 lobster tails (if frozen – defrost
overnight in the fridge)
extra-virgin olive oil
sea salt and fresh ground pepper
1 tsp. sweet paprika
4 Tbsp. unsalted butter
Lemon Kritharaki
1 1/2 cups orzo (Greek kritharaki
preferred)
1/4 cup olive oil
1 medium onion, diced

•
•
•
•
•
•
•
•

Πήτερ
Μινάκης
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-3 cloves of garlic, smashed
1/4 cup dry white wine
1 1/2 cups hot warm milk
2 cups hot stock or water
sea salt and fresh ground pepper to
taste
juice of 1/2 lemon (add more at end if
you like it more tart)
zest of 1/2 lemon
lots of cracked black pepper
4 Tbsp. chopped fresh parsley or
microgreens for garnish

1.
Take
your
kitchen scissors and
cut the top of the shell
(lengthwise) to the
tail. Slightly pull apart
the shells and push
up the tail meat from
underneath to expose
the meat from within the

•
•
•
•
•
•
•
1.
2.

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-3 σκελίδες σκόρδο, κοπανισμένες
1/4 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
1 1/2 φλιτζάνι ζεστό ζεστό γάλα
2 φλιτζάνια ζεστό ζωμός ή νερό
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο πιπέρι
χυμός 1/2 λεμονιού (προσθέστε περισσότερο στο τέλος αν σας αρέσει
περισσότερο ξινό)
ξύσμα 1/2 λεμονιού
σπασμένο μαύρο πιπέρι
4 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό ή μικροπράσινα
για γαρνιτούρα

Παίρνουμε το ψαλίδι της κουζίνας και κόβουμε το πάνω μέρος του κελύφους του αστακού (κατά μήκος) στην ουρά. Τραβάμε ελαφρά το κέλυφος και σπρώχνουμε προς τα
πάνω το κρέας της ουράς από κάτω για να εκθέσουμε το κρέας μέσα από το κέλυφος.
Τοποθετούμε τις ουρές του αστακού σε ένα ταψί και ραντίζουμε με ελαιόλαδο, αλατοπίπερο και το αφήνουμε στην άκρη.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Tbsp. Dijon style mustard
2 Tbsp. honey
2 Tbsp. red wine vinegar
juice of 1 lemon
juice of 1 orange
juice of 1/2 pink grapefruit
approx. 1/2 cup extra virgin olive oil
salt and pepper to taste

Cut the stem aside of each
sprout then peel the leaves
(discard any dirty outer leaves)
and place in a bowl along with
your onions
For the dressing, add all the
ingredients in a mason jar, seal
and shake to emulsify. Have a
taste and adjust seasoning with
salt and pepper.
Add half your cherries, almonds
and bacon into the salad bowl
and add enough dressing to
coat. Toss well, add dressing if
needed.
Divide and plate and garnish with remaining cherries, almonds and bacon.

2.

4.

Κρεμώδες Κριθαράκι
λεμονάτο με αστακό

( 4 άτομα)
4 ουρές αστακού (εάν είναι κατεψυγμένα - ξεπαγώστε από το βράδυ στο
ψυγείο)
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο πιπέρι
1 κουτ. γλυκιά πάπρικα
4 κουταλιές της σούπας. ανάλατο
βούτυρο
Λεμονάτο Κριθαράκι
1 1/2 φλιτζάνια orzo (προτιμάται το
ελληνικό)
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι, σε κύβους

•

3.

shell.
Place the lobster tails on a baking
sheet and drizzle with olive oil, season
with salt, pepper and paprika and set
aside.
To make your kritharaki, place a
medium sized pot on your stovetop over medium heat. Add the olive oil, onions and
garlic and sweat for 5-6 minutes or until translucent.
Add the orzo and stir in and allow to toast for 2-3 minutes. Add the wine and stir-in.
Deglaze by scraping up any bits stuck to the pot.
Add the milk, stock and bring up to a boil. Add salt, pepper and cover. Lower heat to
below medium, stir occasionally while cooking for 12 minutes.
Meanwhile, preheat your oven to 500F. Place lobster tails on upper middle rack and
broil for 5-10 minutes or until lobster meat is pink and opaque. Take out oven and place
on stovetop where it will stay warm.
Place butter in a small pot and melt over medium heat. Watch for the butter to turn to a
nut brown. Take off heat and pour over lobster tails.
To finish the kritharaki, add lemon zest, lemon juice and stir. Adjust flavour with salt and
pepper.
Divide and plate, place a lobster tail on each portion, garnish with chopped parsley or
micro greens and serve.

•

•

(serves 4-6)
1 lb. fresh Brussels sprouts
1/4 cup thinly sliced red onion
1/2 cup dried cherries or cranberries
1/3 cup sliced almonds (lightly
toasted)
4 strips of bacon, baked and
hand-crumbled
Dressing

Σαλάτα με λαχανάκια
Βρυξελλών
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

(4-6 άτομα)
1
λίβρα
φρέσκα
λαχανάκια
Βρυξελλών
1/4 φλιτζάνι κόκκινο κρεμμύδι σε
φέτες
1/2 φλιτζάνι αποξηραμένα κεράσια
1/3 φλιτζάνι αμύγδαλα σε φέτες (ελαφρά φρυγανισμένα)
4 λωρίδες μπέικον, ψητές και θρυμματισμένες στο χέρι
Σάλτσα

•
•
•
•
•
•
•
•

1 κουταλιά της σούπας. Μουστάρδα
σε στυλ Ντιζόν
2 κουταλιές της σούπας. μέλι
2 κουταλιές της σούπας. Ξίδι από
κόκκινο κρασί
χυμός 1 λεμονιού
χυμός 1 πορτοκαλιού
χυμό 1/2 γκρέιπφρουτ
περίπου 1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
Αλάτι και πιπέρι

Κόβουμε το στέλεχος στην άκρη κάθε βλαστού και στη συνέχεια ξεφλουδίζουμε τα
φύλλα (πετάμε τυχόν βρώμικα εξωτερικά φύλλα) και τα τοποθετούμε σε ένα μπολ μαζί
με τα κρεμμύδια.
Για τη σάλτσα, προσθέτουμε όλα τα συστατικά σε ένα βάζο , σφραγίζουμε και ανακινούμε καλά για να αναμιχθούν. Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το καρύκευμα με αλάτι
και πιπέρι κατά προτίμηση.
Προσθέτουμε τα μισά κεράσια, τα αμύγδαλα και το μπέικον στο μπολ σαλάτας και
προσθέτουμε αρκετή σάλτσα. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε παραπάνω σάλτσα αν χρειαστεί.
Χωρίζουμε σε πιάτα και γαρνίρουμε με τα υπόλοιπα κεράσια, αμύγδαλα και μπέικον.
Για να φτιάξουμε το κριθαράκι, τοποθετούμε κατσαρόλα μεσαίου μεγέθους στην εστία
της κουζίνας σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και το σκόρδο
και τα μαραίνουμε για 5-6 λεπτά ή μέχρι να είναι ημιδιαφανές.
Προσθέτουμε το κριθαράκι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να τσιγαριστεί για 2-3 λεπτά.
Προσθέτουμε το κρασί και ανακατεύουμε. Ξύνουμε τυχόν κομμάτια κολλημένα στον
πάτο της κατσαρόλας.
Προσθέτουμε το γάλα, το ζωμό και βράζουμε. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και καλύπτουμε την κατσαρόλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο κάτω από το μέσο, ανακατεύουμε
περιστασιακά ενώ μαγειρεύουμε για 12 λεπτά.
Εν τω μεταξύ, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 500 Φαρενάιτ. Τοποθετούμε τις ουρές αστακού πάνω στη μεσαία σχάρα ψήνουμε για 5-10 λεπτά ή έως ότου το κρέας
αστακού είναι ροζ και αδιαφανές. Βγάζουμε από το φούρνο και το τοποθετούμε στην
εστία όπου θα παραμείνει ζεστό.
Τοποθετούμε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα και λιώνουμε σε μέτρια φωτιά. Προσέχουμε το βούτυρο να μετατραπεί σε χρώμα καστανό. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και
ρίχνουμε πάνω στις ουρές του αστακού.
Για να τελειώσουμε το κριθαράκι, προσθέτουμε ξύσμα λεμονιού, χυμό λεμονιού και
ανακατεύουμε. Ρυθμίζουμε στη γεύση με αλάτι και πιπέρι.
Χωρίζουμε σε πιάτα, τοποθετούμε μια ουρά αστακού σε κάθε μερίδα, γαρνίρουμε με
ψιλοκομμένο μαϊντανό ή χόρτα και σερβίρουμε.
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Για νοστιμιά μέσα στην
βαρυχειμωνιά...
Στόλισε και το δικό σου
αριστούργημα με το πιο
τραγανό φύλλο!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Τάσος
Θεοδωρίδης

Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .
Greek Press | February 19, 2021

Ένα χρονογράφημα μεταξύ σοβαρού και αστείου που φανερώνει
τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που έχουν πάρει
31+ εκατομμύρια Ευρώ για να τα βρίσκουν όλα θαυμάσια, όσες
παραλείψεις, εγκληματικές επιλογές και παρανομίες κάνει η κυβέρνηση – τσίρκο απατεώνων, υπόδικων και ΑΝΗΘΙΚΩΝ πολιτευτών που το μόνο σχέδιο που έχουν είναι το “βλέπουμε και κάνουμε” και αν κάποιος τους αντισταθεί, τον συλλαμβάνουν αφού τον
ξυλοφορτώσουν.

“Η μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων χρόνων”.

Παρέλυσε η Ελλάδα με 20
εκατοστά χιόνι που έπεσε
στην Αθήνα, και αυτό επειδή οι
ανίκανοι “τουρίστες” αυτής της
κυβέρνησης – τσίρκο διάλεξαν
το γνωστό τους παιχνίδι που
λέγεται “φτιάξτε μπάχαλο και
συκοφαντήστε όσο μπορείτε
τους κρατικούς μηχανισμούς
για να τους παραδώσουμε
στους επιτήδειους κολλητούς
μας για ένα κομμάτι ψωμί”.
Ο ανίκανος υπουργός Ξυλοφορτώματος του Πολίτη διέταξε το κλείσιμο της Εθνικής
Οδού (άκουσον – άκουσον)
επειδή δεν είχε καθαριστεί!!!
Η δημοσιογραφική έρευνα εν
τω μεταξύ αποκάλυψε πως
η εταιρεία που φροντίζει την
Εθνική Οδό, ανήκει σε συγγενή του κούλη, και για να μην αναγκαστεί να πληρώσει τα
πρόστιμα η εταιρεία (εκατομμύρια Ευρώ σε μηνύσεις από επαγγελματίες και πολίτες για
καθυστερήσεις και καταστροφές), εμφανίστηκε ο από μηχανής θεός υπουργός του κούλη
και έκλεισε το δρόμο!!! Τώρα πια θα έφταιγε το... χιόνι, και όχι η εταιρεία ή η λαμογιά του
νεοέλληνα. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες στο ελλαδιστάν καρντάσια. Και να μην έφτανε αυτό,
όταν έγιναν οι αναμενόμενες καταστροφές στο ηλεκτρικό δίκτυο, από πεσμένα δέντρα και
παγετό, ήταν η μοναδική ευκαιρία του κουλη INC να ξεφτιλίσει τον ΔΕΔΗΕ που είναι και
ο υπεύθυνος κρατικός φορέας για τη διανομή του ρεύματος (που έχει προγραμματιστεί
να πωληθεί – για πενταροδεκάρες δηλαδή – σε ιδιώτες). Πώς τον ξεφτίλισε; Μα έχει διορίσει διευθυντές με μισθούς 100χιλιάδες Ευρώ + μπόνους σε διευθυντές - αναλογεί ένας
διευθυντής ανά 4 υπαλλήλους (σύνολο 1,5 εκατομμύριο μόνο σε μισθούς διευθυντάδων
!!!) Με την υποστελέχωση του οργανισμού (δεν προσλαμβάνουν νέους, ενώ διώχνουν
τους παλιούς με εθελούσια συνταξιοδότηση) ώστε να
μην φτάνουν οι υπάλληλοι των συνεργείων να διορθώσουν τις βλάβες. Αποτέλεσμα; 45 χιλιάδες οικογένειες
χωρίς ρεύμα για μέρες, ως τώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές, 3 μέρες μετά την κακοκαιρία 10 χιλιάδες
οικογένειες ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και άλλοι τόσοι στην
επαρχία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό, και κατά συνέπεια χωρίς θέρμανση και νερό σε μερικές περιπτώσεις
(τα αντλιοστάσια νερού χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα για
να λειτουργήσουν). Είπατε τίποτε; Και πού να τα δείτε
αυτά ε; Τα μέσα συσκότισης που πήραν το δωράκι τους
(31+ εκατομμύρια κλπ) αναφέρουν πως όλα τα έκανε
άψογα αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο, ή σφυρίζουν αδιάφορα λέγοντας πως η χιονόπτωση ήταν η πιο μεγάλη
των τελευταίων 10 χρόνων. Μάλιστα κάποιος δημοσιογράφος για να παραπλανήσει τον
κοσμάκη που μάτια έχει και βλέπει, θέλοντας να παρουσιάσει υπερβολικό το ύψος του
χιονού, περπάταγε στο χιόνι με τα... γόνατα, δείχνοντας πια ολοφάνερα τη γελοιότητα και
τη δουλικότητα των υπηρετών της συσκότισης !!! Τι λέτε ρε παιδιά; Σε αόμματους απευθύνεστε; Όλα είναι πολιτική, και δυστυχώς στην Ελλάδα πεθαίνουν άνθρωποι ως αποτέλεσμα της επιλογής να μοιράζονται εκατομμύρια στα “γκόλντεν μπόις”, στους διευθυντάδες
των κρατικών οργανισμών (της ΕΡΤ συμπεριλαμβανομένης), τα μέσα συσκότισης και τους
“ημέτερους” που διορίζονται χωρίς κανένα προσόν. Η πολιτική ανικανότητα στην Ελλάδα
κοστίζει χιλιάδες ζωές. Ψέματα να σας γράφω;
Σίγουρα μας περνάνε
για ηλίθιους...
ΕΡΤ (σφουγκοκωλάριοι
του κούλη, τρομαγμένοι
μην απολυθούν): “Τέτοια
κακοκαιρία δεν έκανε τα
τελευταία 40 χρόνια!!!”
Μετεωρολόγος:
“Οχι
ακριβώς, καμιά 10ριά
φορές έχουμε δει τέτοιες
κακοκαιρίες τα τελευταία
40 χρόνια”
Αυτά έγραψε το κρατικό

κανάλι που με τα χρήματα των πολιτών μας δουλεύει. ´Επεσε “γραμμή” σώνει και καλά να
αναδείξουν τι μεγάλο έργο έκανε η κυβερνησάρα – τσίρκο με την θεομηνία και έκαναν οι
δημοσιογράφοι λέει, έρευνα στα ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
και βρήκαν πως τέτοια φαινόμενα δεν έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Είπε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ: Ρεκόρ 40 ετών. “Ο χειρότερος χιονιάς των τελευταίων 40 ετών.” Βγήκε λοιπόν ο Μετεωρολόγος ζωντανά και την διαψεύδει λέγοντας: “ Όχι είχαμε τουλάχιστον
άλλες 10 φορές αντίστοιχα φαινόμενα τα τελευταία 40 χρόνια.” Και γέλιο η υπόθεση, ΚΑΙ
μεγάλη προσπάθεια να μας ξεγελάσουν με ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δεν μπορείτε να πείτε!
Ψευτο-ενημέρωση Ρεκόρ 40ετίας!!!
"Κάψανε 100 ανθρώπους " είπε ο πρώην γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, σήμερα
υπουργός διορισμένος στη κυβέρνηση – τσίρκο του κούλη
Είχε το θράσος ο Χρυσοχουντίδης, ένας αγράμματος, άξεστος,
αποτυχημένος πολιτευτής που
πέρασε απ’ το ΠΑΣΟΚ του Σοσιαλισμού και ΑΠΕΤΥΧΕ να προστατέψει υφιστάμενό του (στα
χέρια του οποίου έσκασε βόμβα
τρομοκρατών με αποτέλεσμα
να σκοτωθεί) και τώρα είναι ο
εκφραστής των πιο απολυταρχικών και φασιστικών μεθόδων
του αφεντικού του, να δικαιολογήσει την ανικανότητα και απραξία του κατηγορώντας κατά την
πάγια τακτική των δεξιοφασιστών αυτής της συμμορίας πως η προηγούμενη κυβέρνηση “έκαψε 100 ανθρώπους”. Και
ο μέσος θεατής, που δεν το πολυψάχνει θα λέει “ε, όλοι ίδιοι είναι, φονιάδες και ψεύτες και
απατεώνες”. Και δεν σκέφτεται κανείς πως η λέξη “κάψανε” είναι ρήμα ενεργητικό που έχει
υποκείμενο. Πως προϋποθέτει ότι είναι γνωστό και ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ένοχο αυτό το υποκείμενο. Και όλοι, όσοι έχουμε κρίση και μνήμη (αλλά και αν “γκουγκλάρει” κανείς τα βρίσκει) ξέρουμε πως όλες οι κατηγορίες εναντίον της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας αποδείχθηκαν κούφιες ή ψεύτικες ή και τα δυο. Και πως οι αποδείξεις για το αντίθετο ότι δηλαδή
η τότε αντιπολίτευση υπό τον κούλη βράβευσε ΕΦΤΑ αξιωματικούς της πυροσβεστικής την
εποχή που έγινε η τραγωδία στο “Μάτι” και ο ίδιος ο ανακριτής λέει (όχι εμείς) πως είχαν
ΚΙΝΗΤΡΟ οι αξιωματικοί να εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης. Και πως ο Κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ που τότε τον έδιωξε ο Τσίπρας από υπεύθυνο του συντονισμού της πυρόσβεσης και
ο κούλης τον βράβευσε ως γενικό γραμματέα της αστυνομίας ΤΟΥ, όταν ξέσπασε η φωτιά
στο “Μάτι” έστελνε τα αυτοκίνητα επίτηδες να περνούν μέσα απ’ το κατοικημένο μέρος
όπου και τελικά τα εγκλώβισε η φωτιά και κάηκαν τόσοι και τόσοι επιβαίνοντες σ’αυτά. Που
μηνύσεις ντόπιων κατοίκων που έχασαν τους δικούς τους μαρτυρούν για ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
των logs των ελικοπτέρων πυρόσβεσης, που ενώ γράφουν πως έκαναν ρίψεις νερού, αυτά
δεν είχαν καν σηκωθεί από το έδαφος σύμφωνα με μαρτυρίες πιλότων. Που το λιμερναρχείο Ραφήνας ειδοποιήθηκε πως υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα για να σωθούν απ’
την πυρκαγιά ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, τις οποίες ειδοποίησαν Δανοί τουρίστες της
περιοχής ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. Είπατε τίποτε; Θα συνεχίζετε να
αμαρτάνετε εσκεμμένα, τώρα που τα ξέρετε αυτά και επανειλημμένα όταν ξεστομίζετε την
κουβέντα που είπε ο χυδαίος χρυσοχουντίδης “αυτοί έκαψαν 100 άτομα στο Μάτι”; Θα
συνεχίσετε να λέτε τα ίδια ψέματα που σας βολεύουν; (όχι τόσο εσάς όσο τα λαμόγια που
κερδίζουν απ’ αυτά και έχουν ΚΑΙ όνομα ΚΑΙ επίσημες θέσεις). Αν συνεχίσετε να το κάνετε,
ούτε ψύλλος στον κόρφο σας!!!
Ποιον κρύβει αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο
που καλύπτει παιδεραστές;
Γράψαμε και την προηγούμενη φορά για τη
βρωμιά που υπάρχει στο υπουργείο Πολιτισμού (το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι) και
τώρα εξαπλώνεται σε όλο τον καλλιτεχνικό
κόσμο. Ο κούλης διόρισε τον Λιγνάδη στο
Εθνικό Θέατρο επειδή του το είχε τάξει!!! Το
ομολογεί η υπουργός Αγριότητας και οχι Πολιτισμού, λέγοντας πως 3 μέρες γνώρισε το
Λιγνάδη και μετά τον .. διόρισε λόγω… “δημοσίου συμφέροντος”. Βλέπετε ο Λιγνάδης
ήταν δάσκαλος του κούλη, του μάθαινε να
μιλάει (δηλαδή να διαβάζει τα κείμενα των
ομιλιών) και να κάνει τις ανάλογες κινήσεις.
Η δε υπουργός Πολιτισμού (...) παρόλο που
είχε ακούσει το ποιόν του Λιγνάδη (είχε βουίξει το πανελλήνιο για τα ... κατορθώματά του) τον στήριξε και τον διόρισε. Τι γίνεται ρε
παιδιά με αυτή τη Νέα Δεξιά; Θυμάστε το Ν. Γεωργιάδη, τον παιδεραστή που γι’αυτόν η
Ελλάδα σύρθηκε στα δικαστήρια για καταπάτηση των δικαιωμάτων ανηλίκων; Και μετά
η Νέα Δεξιά το “κουκούλωσε” το θέμα επειδή ο Ν. Γεωργιάδης ήταν φίλος και σύμβουλος
του... κούλη, παρόλο που ήταν παιδεραστής; Τώρα άλλο “κουκούλωμα” με τον Λιγνάδη,
για τον οποίο ανοίγουν τα στόματα ένα ένα και τον οποίο ακόμη υποστηρίζει η Υπουργός
Μενδώνη. Η οποία μάλλον δεν έχει υπόψη της τα δημοσιεύματα του Νew York Times για
την περίπτωση Λιγνάδη, αφού τα ελληνικά μέσα συσκότισης ούτε το όνομά του δεν θέλουν να πουν. (Όλο νωστός σκηνοθέτης και
γνωστός καλλιτέχνης γράφουν). Θυμάστε την συνεχίζεται στη σελίδα 19
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συνέχεια από τη σελίδα 18
προηγούμενη φορά που δημοσίευσα το “σκονάκι” της ΕΡΤ που έλεγε να μην δείχνει κανείς
τον Λιγνάδη σε ρεπορτάζ μαζί με κυβερνητικά πρόσωπα; Στην κοσμάρα της λοιπόν η κα
Μενδώνη που ξεπλένει τον Λιγνάδη ακόμη και τώρα που ο εισαγγελέας ετοιμάζεται για
προανάκριση. Γράφει λοιπόν η κυρία Υπουργός Αγριότητας και όχι Πολιτισμού, για «φήμες» για «ευκαιριακά στημένα δικαστήρια» και «ψυχολογία του όχλου» αναφερόμενη στις
δεκάδες καταγγελίες εναντίον του Λιγνάδη από επώνυμους και ανώνυμους που κυμαίνονται από βιασμούς ανηλίκων έως κακοποίηση, με όλα τα ενδιάμεσα στάδια (ό,τι και να σημαίνει αυτό). Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Μας ξεφώνισαν οι New York Times: Η εφημερίδα στις
16 Φεβρουαρίου αναφέρεται εκτενέστατα στο γεγονός και εστιάζει στην παραίτηση του
Δ. Λιγνάδη από την θέση του πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Το
άρθρο αναφέρει «Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα μετά από αναφορές που υποδηλώνουν ότι παρενόχλησε σεξουαλικά
νέους ηθοποιούς. Ο ίδιος, αρνήθηκε αυτές τις αναφορές».
Παράλληλα, κάνει λόγο για την στάση της εισαγγελίας που, όπως, φαίνεται περιμένει να
υπάρξουν περισσότερες υποθέσεις, αν και δεν ήταν σαφές πόσες θα πάνε στη δίκη, δεδομένου του χρόνου που πέρασε από τα φερόμενα περιστατικά και την έλλειψη αποδεικτικών
στοιχείων.
Η εφημερίδα συνεχίζει: “Η καταιγίδα των κατηγοριών για ονόματα «σεβαστών» προσώπων
στον ελληνικό κόσμο των τεχνών έρχεται σε μια από τις πιο συντηρητικές κοινωνίες της Ευρώπης, όπου αυτές οι κακοποιήσεις είναι γνωστές, αλλά δεν συζητήθηκαν ποτέ ανοιχτά,
πόσο μάλλον να διώκονται. Η αρχή του ελληνικού metoo έγινε τον περασμένο μήνα όταν
η Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου κατήγγειλε δημοσίως ένα διοικητικό
στέλεχος της ΕΙΟ και παράγοντα του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μετά,
ακολούθησε μπαράζ αποκαλύψεων με όλο και περισσότερους ανθρώπους να σπάνε την
σιωπή τους.”
Στο άρθρο αναφέρεται και το δύσκολο έργο του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών με επικεφαλής τον πρόεδρό του, ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα να δίνει αγώνα για να βοηθήσει τους
εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού μαζί με μια ομάδα αξιόλογων καλλιτεχνών.
Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση των σπουδαστών/στριών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου κάνοντας ξεκάθαρα λόγο για «αμέτρητες περιπτώσεις
εκφοβισμού στο χώρο εργασίας και σεξιστικής βίας καθώς και ρατσισμό, ομοφοβία και
άλλες μορφές διακρίσεων».
Εντύπωση κάνει στον διεθνή τύπο η στάση του υπουργείου, ενώ, φιλοξενείται η δήλωση
του αναπληρωτή υπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλαοου Γιατρομανωλάκη με τον
ίδιο να λέει «Ο πολιτιστικός τομέας είναι και πρέπει να παραμείνει ένας τόπος όπου τα
όνειρα, όχι οι εφιάλτες, γίνονται πραγματικότητα».
Στο άρθρο τους οι The New York Times αναφέρονται αναλυτικά στις περιπτώσεις του ηθοποιού Χάρη Τζωρτζάκη, όπου μαζί με άλλους δύο συναδέλφους του υπέδειξαν τον σκηνοθέτη Κώστα Ζάπα.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο βιασμός μπορεί να διωχθεί έως και 15 χρόνια.
Όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση, το αδίκημα λήγει τρεις μήνες μετά το συμβάν,
εάν δεν αναληφθεί νομική ενέργεια.
Αν και ξεκίνησε μια συζήτηση για την τροποποίηση του νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων, νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι
φαίνεται απίθανο η κυβέρνηση να κάνει οποιεσδήποτε σαρωτικές αλλαγές.”
Το βιβλιαράκι του πεθαμένου Τζεφ Επστάιν εμπλέκει σε πράξεις κακουργηματικής
φύσης και “μέλη της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας, και άλλους επώνυμους!!”

Στο μαύρο βιβλίο του Jeffrey Epstein βρέθηκαν και ονόματα Ελλήνων ισχυρών οικογενειών.
Καμία έρευνα δεν έγινε από τα μίντια για αυτήν την υπόθεση, που διέρρευσαν αρχεία της
ιστοσελίδας ανωνύμων (Anonymous). Εκτός από παιδόφιλος ο Epstein ήταν γνωστός για
offshore και ξέπλυμα χρήματος. Τι ζητάνε λοιπόν γνωστοί Έλληνες σ’αυτή την ατζέντα, αν
πράγματι είναι αληθινά τα στοιχεία; Και όχι μόνο φαίνεται πως υπάρχουν σ’αυτή μέλη της
τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας (ψωμί, κι ελιά και κώτσο βασιλιά μου θέλατε!!!)
αλλά και άλλοι πλούσιων και γνωστών οικογενειών. Τώρα να μιλήσουμε πάλι για ηθικό ξεπεσμό, για διεθνές ρεζίλεμα και για ξεφτίλα που μας κάνουν βούκινο στα εξωτερικά, άδικα
θα τα λέμε. Βρείτε μου ένα κατόρθωμα των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια για το οποίο να
νιώθουμε περήφανοι. Ένα, μόνο ένα...
Μην τον παρεξηγείτε...δεν είναι και το πιο bright kid in the block!!
Δεν φτάνει που κόπηκε το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο σε χιλιάδες οικογένειες, μόλις
έπεσε λίγο χιονάκι στην Αθήνα, δεν φτάνει που κόπηκε η Ελλάδα στα δυο για να γλυτώσει μερικά εκατομμύρια πρόστιμα η εταιρεία του συμπέθερου, δεν πείραξε που χιλιάδες

προγραμματισμένες αιμοκαθάρσεις από νεφροπαθείς έγιναν μετά βίας και με κίνδυνο
της υγείας των πολιτών, και ο
κούλης τι έκανε εκείνη την ώρα;
Έβγαζε “σέλφι” με τους καλοταϊσμένους για να τον υμνούν,
κολλητούς δημοσιογράφους,
πού; Στο “Ντα Κάπο”. Ξέρετε τι
είναι το Ντα Κάπο; Μια “τυπική” επιχείρηση, που πριν λίγο
καιρό είχε βουίξει το σύμπαν
για την ρευματοκλοπή (δηλαδή
έκλεβε ρεύμα για 5 χρόνια και
δεν το πλήρωνε). Αν αυτό δεν
είναι επιβράβευση ενός αναίσθητου και ανήθικου εκλεγμένου πρωθυπουργού προς τους
απατεώνες και τα λαμόγια και
παράλληλα μια βρισιά σε όσους όχι ζεστό καφέ, αλλά ούτε νερό δεν μπορούσαν να βρουν
να πιούν εκείνη την ώρα, αφού ήταν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, τότε τι είναι; (κάποιοι
βγήκαν και γράψαν για “τόλμη” του κούλη. Ναι τόλμη θέλει να είσαι αναίσθητος...) Αλλά
τι να πούμε; Μην το παρεξηγείτε το τσαμένο, δεν του κόβει πολύ, για να μπορεί να κάνει
τους παραπάνω συλλογισμούς. Βέβαια υπάρχει και περίπτωση να νομίζει πως όλο αυτό
τον προβάλλει και τον δείχνει και ... δημοφιλή!!! Απόψεις είναι αυτές. Τι έχει καθένας; στο
κεφάλι του, κούλης οίδε!!!
Ολοένα και περισσότεροι ηθοποιοί τοποθετούνται ενάντια στη κυβέρνηση – τσίρκο:
Η ακριβής περιγραφή του επιτελικού κράτους – μητσοτάκη από μια νεα ηθοποιό.
Η Κλέλια Ρένεση (γνωστή και από τη σειρά “Μην
αρχίζεις τη μουρμούρα” είναι μια νέα ηθοποιός
που με περιεκτικό λόγο και συντομία περιγράφει
τι εκτυλίγεται σήμερα στην Ελλάδα: Μια “φωλιά
με σκουλήκια” που είναι κάτω απ’ το περιτύλιγμα της Μενδώνη (υπουργού Αγριότητας και οχι
Πολιτισμού). Και αν αυτό είναι που ονειρεύτηκαν
μερικοί αλλαζόνες πλουτοκράτες για την Ελλάδα
των αγωνιστών και σκληρά εργαζομένων συμπολιτών μας, και των σωστά καταρτισμένων επιστημόνων/επαγγελματιών, σίγουρα είναι συνένοχοι
στο ‘έγκλημα’ που συντελείται όλοι όσοι τους
επιτρέπουν να το κάνουν. Όλοι εμείς με την αδιαφορία ή την συγκατάθεσή μας. Η ιστορική της ανάρτηση που δεν θα την δείτε πουθενά στα
μέσα συσκότισης είναι η εξής.
«Μια κυβέρνηση προπαγάνδας, έχει κάνει όλο το Έθνος τσιφλίκι της, διορίζοντας όλους
τους δικούς τους σε θέσεις κλειδιά, και δεν έχει καν την «τσίπα» να υποδυθεί τη δημοκρατική της υπόσταση.
Ευθαρσώς επιβάλει τον ένα νόμο μετά τον άλλο, και δεν ιδρώνει τ’ αφτί τους. Όσο για την
απάντηση «επικοινωνιακό τρικ» του πρωθυπουργού στην Ζετα Δούκα είδαμε όλοι πόσο
σοβαρά έλαβε υπόψιν τα αιτήματα της-μας.
Δεν έχουν κάνει την παραμικρή ενεργεία για να διευκολύνουν τον αγώνα των θυμάτων,
μια εισαγγελία σε πλήρη ύπνωση, μια ομίχλη κ σιγή από το Μάξιμου, και το καζάνι βράζει.
Η Μενδωνη είναι απλά το περιτύλιγμα. Μέσα είναι η φωλιά με τα σκουλήκια. Μην με παρεξηγείτε. Κατανοώ την χρησιμότητα των σκουληκιών στον κύκλο της ζωής. Αλλά θα γίνω
τροφή τους μετά θάνατον.
Ένα κράτος «πρόνοιας» που βιάζει συστηματικά τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, την μια
εκμεταλλευόμενοι την πανδημία, την άλλη εξαγοράζοντας τα ΜΜΕ, την παράλλη απλά
επειδή «μπορεί» μη κρατώντας καν τα προσχήματα.
Βιτρίνες- αρμόδιοι- εισαγγελείς- βουλευτές- πρωθυπουργός -δημοσιογράφοι- ΜΜΕ, θα σας
θυμάται η ιστορία ως «το παρεάκι που τάιζε τα τέρατα με τον φόβο κ τα όνειρα μας».. και
αυτήν την ιστορία θα την πούμε στα παιδιά μας, και αυτά στα δικά τους παιδιά.
Από αυτό το σκάνδαλο δεν θα γλυτώσετε, όσο κι αν κάνετε την ανήξερη παιδούλα. Μην
ξεχνάτε
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ».
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Απολαμβάνοντας την ενέργεια της Αθήνας γύρω από την Ακρόπολη
Μια πόλη με μοναδικές αντιθέσεις και
ιδιαίτερη γοητεία ξεδιπλώνεται κάτω
από τα πόδια σου… Με πυξίδα την
Ακρόπολη.
Μύθοι, ιστορία, πεντανόστιμο φαγητό,
μπαράκια, καφετέριες, μαγαζιά με μπαχαρικά και βότανα και πολλά σημεία με μια
Γιάννης
Κακαγιάννης πανοραμική θέα που σε κάνει να αναλογίζεσαι τα σημαντικότερα ερωτήματα της
ζωής σου. Πώς όλα αυτά χωράνε σε ένα
απόγευμα και κοστίζουν σχεδόν… τίποτα;
Το περπάτημα στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες απολαύσεις στην πόλη, όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους ντόπιους. Κάθε γειτονιά έχει τη
δική της αισθητική και κάθε ώρα της ημέρας δίνει το δικό της
«χρώμα» στην περιοχή.
Η Ακρόπολη είναι δικαίως το Νο 1 σημείο αναφοράς στη λίστα όσων επισκέπτονται την Αθήνα. Αυτό όμως που οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει, είναι ότι αυτό
που φανερώνει την πραγματική Αθήνα του σήμερα, βρίσκεται
γύρω από τον Ιερό Βράχο της.
Η Αθήνα είναι αρχαία και μοντέρνα, γραφική και έντονη, χαριτωμένη και τολμηρή, παραδοσιακή και εναλλακτική… Όλα
σε ένα.
Παρακάτω επιλέξαμε να σου δείξουμε μερικά από τα σημεία
που δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις. Μπορείς φυσικά να τα
δεις σε μερικές ώρες ή και σε μερικές μέρες, απλά μπαίνοντας
στο μετρό και κατεβαίνοντας στις αντίστοιχες στάσεις.
Αν βέβαια θέλεις κι εσύ να γίνεις για λίγο «ντόπιος», πάρε
μέρος σε μία από τις πολλές οργανωμένες ξεναγήσεις της
Αθήνας, ανάλογα με το είδος ξενάγησης που σε ενδιαφέρει.
Κάποιες μπορούν ακόμη να είναι «κομμένες και ραμμένες»
στις δικές σου προτιμήσεις και στον δικό σου ρυθμό.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Ξεκινάμε έξω από το σταθμό του μετρό της Ακρόπολης. Δίπλα σου θα δεις το Μουσείο της Ακρόπολης και από πάνω
σου τον Παρθενώνα, φρόντισε όμως να τους αφιερώσεις μια
διαφορετική μέρα. Κατευθύνσου προς τον πεζόδρομο της
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, περνώντας από τους πλανόδιους
μουσικούς και τους πωλητές του δρόμου. Στα δεξιά σου, θα
δεις το Ηρώδειο, όπου κάθε καλοκαίρι ποπ τραγουδιστές και
υψίφωνοι τενόροι ερμηνεύουν τα τραγούδια τους κάτω από
το φως το φεγγαριού.
To μονοπάτι θα σε οδηγήσει στο δυτικό κομμάτι γύρω από

την Ακρόπολη, αλλά πριν πας προς τα
εκεί, κατευθύνσου προς τον κατάφυτο
λόφο που θα δεις στα αριστερά σου. Πρόκειται για τον λόφο Φιλοπάππου, ένα από
τα αγαπημένα σημεία των Αθηναίων για
«μυστικές» εκδρομές, όχι μόνο επειδή είναι ήσυχος και καταπράσινος, αλλά κυρίως λόγω της εξαιρετικής θέας στην πόλη
που προσφέρει από την κορυφή του. Μην
ξεχάσεις να επισκεφθείς το μνημείο που
δίνει στο λόφο το όνομά του, καθώς επίσης και τη φυλακή του Σωκράτη που βρίσκεται στις χαμηλότερες πλαγιές.
Συνεχίζοντας το περπάτημα γύρω από την
Ακρόπολη μπορείς να ανέβεις στον λόφο
του Αρείου Πάγου (τόπος των αρχαίων δικαστηρίων της Αθήνας).
Μέχρι τώρα θα έχεις σίγουρα ανακαλύψει
ότι η Αθήνα έχει περισσότερους λόφους απ’ ό,τι νόμιζες. Ενώ
θα βρίσκεσαι κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με
κατεύθυνση προς την τουριστική Πλάκα, πέρνα μέσα από τα
μικρά αλλά πανέμορφα Αναφιώτικα.
Θα σου πάρει περίπου δέκα λεπτά να περιπλανηθείς στα
στενά σοκάκια τους. Τα σπίτια, που δεν είναι καν αριθμημένα, θα σου δώσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο
νησί των Κυκλάδων. Αυτό δεν είναι τυχαίο άλλωστε, αφού οι
άνθρωποι που έχτισαν αυτά τα σπίτια κατάγονταν από τη
μικροσκοπική Ανάφη.
Πέρνα από τη Ρωμαϊκή Αγορά και συνέχισε στα λιθόστρωτα
δρομάκια της Πλάκας (θα θέλεις σίγουρα να κάνεις μια στάση
για να αγοράσεις κάποιο αναμνηστικό) και στο Μοναστηράκι.
Με τόσο περπάτημα, ένας καφές θα είναι ό,τι πρέπει. Βρες
λοιπόν έναν από τα πολλά παραδοσιακά καφενεία και ζήτα
να πιείς έναν ελληνικό καφέ.
Το Μοναστηράκι είναι γνωστό για την υπαίθρια αγορά του
στην οδό Ηφαίστου. Μπορείς να περάσεις πολλές ώρες περνώντας μέσα από τα καταστήματα του, αλλά εάν θέλεις να
ζήσεις την πραγματική αθηναϊκή εμπειρία, επισκέψου το μια
Κυριακή πρωί, που τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα με αντίκες και
παλιά πράγματα μεγάλης και μικρής αξίας.
Απέχεις μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από την Αρχαία Αγορά
(το μέρος που κάποτε αγόρευε ο Σωκράτης) και το Ναό του
Ηφαίστου (τον καλύτερο διατηρητέο ναό της Αθήνας) στο
Θησείο.
Εναλλακτικά μπορείς να συνεχίσεις βόρεια προς την περιοχή
του Ψυρρή, ένα ακόμα γραφικό σημείο στον τουριστικό χάρτη

της Αθήνας. Εδώ «ξεδιπλώνεται» μια ιδιαίτερη, αστική αύρα
και μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ώρα για μεσημεριανό;
Βρες μια παραδοσιακή ταβέρνα και απόλαυσε το αυθεντικό
ελληνικό φαγητό στα καλύτερά του.
Μπορείς να επισκεφθείς τον Άγιο Δημήτριο, τον πρώτο καθεδρικό ναό της Αθήνας, που βρίσκεται στον ομώνυμο δρόμο.
Εκεί θα βρεις επίσης ένα ακόμα κρυμμένο «διαμάντι» της
Αθήνας, την Αυλή, ένα παραδοσιακό καφενείο βγαλμένο από
τη δεκαετία του 1950, «χωμένο» ανάμεσα σε διώροφα, ξύλινα
σπίτια.
Στρίβοντας δεξιά στην οδό Ευριπίδου, θα ανακαλύψεις μια
άλλη Αθήνα με μαγαζάκια με βότανα και μπαχαρικά, τα οποία
αρχικά άνοιξαν οι νέοι κάτοικοι της πόλης μετά την ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία το 1932.
Συνεχίζοντας προς τα πάνω φτάνεις στους δρόμους που κατευθύνονται προς την κεντρική πλατεία της Αθήνας, το Σύνταγμα και τον Εθνικό Κήπο, μια ακόμα απροσδόκητη όαση
πρασίνου.
Κάνε οπωσδήποτε μια βόλτα στους κήπους, μετά στο Ζάππειο και τελείωσε τον περίπατό σου στο πρώτο σύγχρονο
Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωστό Παναθηναϊκό Στάδιο, με σχήμα
πετάλου και μαρμάρινες κερκίδες. Αυτό το σημείο είναι και η
γραμμή τερματισμού στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Mπορείς να συνεχίσεις τη βόλτα σου όπως θέλεις εσύ. Αλλά
αν ονειρεύεσαι απογευματινά ποτό και φαγητό, σου έχουμε
την τελευταία μας πρόταση: Νότια από το σημείο που ξεκινήσαμε, στο σταθμό του μετρό της Ακρόπολης, θα βρεις το
Κουκάκι. Και θα το λατρέψεις!

Η Ελλάδα ονειρεύεται τουριστικό comeback το
καλοκαίρι", γράφει το Δίκτυο RND
Η Ελλάδα ονειρεύεται τουριστικό comeback
το καλοκαίρι», είναι ο τίτλος ανταπόκρισης
από την Αθήνα για το Redaktionsnetzwerk
Deutschland, στην οποία επισημαίνεται ότι
οι Έλληνες ξενοδόχοι και επιχειρηματίες
εστίασης και τουριστικών ειδών ελπίζουν
φέτος σε περισσότερους επισκέπτες. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις αυξημένες ήδη
κρατήσεις διακοπών από τη Γερμανία, αλλά
και στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εισαγωγή ενιαίου
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού.
Όπως επισημαίνει ο συντάκτης, «όλα είναι
έτοιμα», κατ' αρχάς στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια που εκσυγχρόνισε η Fraport
και τα παρέδωσε τρεις μήνες νωρίτερα από
το χρονοδιάγραμμα. «Τώρα, τα ελληνικά
αεροδρόμια, τα οποία παλιότερα διέθεταν
μόνο βασικές εγκαταστάσεις και δεν ήταν
ιδιαίτερα φιλικά προς τους επιβάτες, έγιναν
υπερσύγχρονα, με μοντέρνες εγκαταστάσεις, περισσότερα εστιατόρια και νέες δυνατότητες για αγορές. Θα έρθουν όμως επιβάτες;», διερωτάται ο αρθρογράφος, για να
αναφερθεί σε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι στη γερμανική

TUI η Κρήτη βρίσκεται στην
πρώτη θέση σε ό,τι αφορά
τις κρατήσεις, ξεπερνώντας
και την Μαγιόρκα. Επιπλέον,
η Ρόδος και η Κως είναι ακόμη δύο ελληνικά νησιά που
συγκαταλέγονται στους πέντε δημοφιλέστερους προορισμούς, ενώ τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία στην Αυστρία
και στην Ελβετία αναφέρουν
επίσης αυξανόμενη ζήτηση για προορισμούς στην
Ελλάδα.
«Η Ελλάδα ξεκινά τη νέα σεζόν με τον ούριο άνεμο του
περασμένου καλοκαιριού»,
δηλώνει στο RND ο Μάρεκ Άντριστσακ,
διευθύνων σύμβουλος της TUI Germany.
«Χάρη στον χαμηλό αριθμό κρουσμάτων
και τις αποτελεσματικές ιδέες υγιεινής, η
Ελλάδα ήταν ήδη ο δημοφιλέστερος προορισμός ταξιδιών στο εξωτερικό για τους Γερμανούς το 2020», επισημαίνεται στο άρθρο,
ενώ ο κ. Άντριστσακ εκτιμά ότι η επιθυμία
για ταξίδια, το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι,

θα είναι μεγάλη. «Με την αύξηση των εμβολιασμών σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται η
αυτοπεποίθηση ότι σύντομα θα είναι δυνατά τα ταξίδια», αναφέρει.
Στην ανταπόκριση παρατίθενται οι περιορισμοί και οι κανόνες που ισχύουν προκειμένου να ταξιδέψει κανείς σήμερα στην
Ελλάδα και σημειώνεται ότι η ελληνική ταξιδιωτική βιομηχανία έχει πλέον ξεγράψει

την τουριστική περίοδο του
Πάσχα.
Αναφερόμενος στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη
για εισαγωγή ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού εμβολιασμού και διευκόλυνση των
μετακινήσεων για τους κατόχους του, ο συντάκτης
τονίζει πάντως ότι ο πρωθυπουργός βλέπει «μεγάλη ανάγκη αναπλήρωσης
της έλλειψης» όσον αφορά
τις διακοπές, έπειτα από
τους περιορισμούς των τελευταίων δώδεκα μηνών.
«Πολλοί ειδικοί του κλάδου
αναμένουν επίσης μια έκρηξη των ταξιδιών
μόλις μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων,
αφού εμβολιαστούν περισσότερα άτομα και
αρθούν οι περιορισμοί», προσθέτει ο αρθρογράφος και αναφέρει ενδεικτικά ότι η αεροπορική εταιρία Aegean θέλει να συνδέσει
περισσότερους νησιωτικούς προορισμούς
απευθείας με αεροδρόμια στη Γερμανία, την
Αυστρία και την Ελβετία.
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Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
για την ανάδειξη του Γυμνασίου
της αρχαίας Ολυμπίας
Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» του έργο
«Αποκάλυψη και Ανάδειξη Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας – Β Φάση», με απόφαση
που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 603.573,12
ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αρχαίου
Γυμνασίου και το οποίο περιλαμβάνει δύο
υποέργα:
Το πρώτο αφορά την αποκάλυψη και ανάδειξη επιπλέον τμήματος της ανατολικής
στοάς καθώς και τμήματος της εσωτερικής
αυλής του αρχαίου Γυμνασίου, ενώ το δεύτερο υποέργο αφορά την αποκατάσταση
/ αναστήλωση των κιόνων της ανατολικής
στοάς, στοχεύοντας στην αναστύλωση και
διευθέτηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφικές εργασίες της χρονικής περιόδου
2013 – 2015.
Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αποδοθούν στο κοινό 30 επιπλέον μέτρα του αρχαίου Γυμνασίου και θα επιτευχθεί η βελτίωση της αναγνωσιμότητας και κατανόησης
όχι μόνο του αρχαίου Γυμνασίου, αλλά και
του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου της
Ολυμπίας από το ευρύ κοινό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση
περισσότερων επισκεπτών εγχώριων και
αλλοδαπών, την ανάπτυξη βιώσιμου και
ποιοτικού τουρισμού, ο οποίος θα συμβάλει
και στην οικονομική ενδυνάμωση της ευρύτερης περιοχής.
Σημειώνεται πως το αρχαίο Γυμνάσιο είναι
ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία του

αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, το
οποίο ήταν χώρος προπόνησης, σωματικής προετοιμασίας και ψυχικής καλλιέργειας των αθλητών, το οποίο ήταν άμεσα
συνδεδεμένο με το αθλητικό ιδεώδες του
Ολυμπισμού.
Η πρώτη φάση ανασκαφής του αρχαίου Γυμνασίου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, ξεκίνησε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο κατά τα έτη 1878 – 1880.
Την περίοδο αυτή αποκαλύφθηκαν το πρόπυλο του Γυμνασίου, η νότια στοά και τμήμα
της ανατολικής στοάς.
Το 1936 αποκαλύφθηκαν επιπλέον τμήματα
της ανατολικής και βόρειας στοάς.
Το 1999 το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής τομής
που πραγματοποίησε στη δυτική όχθη του
ποταμού Κλαδέου αποκάλυψε θεμέλια και
τμήματα κιόνων, τα οποία ακολουθούν παράλληλη πορεία προς την ανατολική στοά,
και θα πρέπει να ταυτίζονται με το δυτικό
όριο του Γυμνασίου.
Το 2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η συνέχιση της αποκάλυψης – ανάδειξης του αρχαίου Γυμνασίου που έφερε
στο φως 50 μ. της στοάς επιπλέον από το
ήδη αποκαλυφθέν τμήμα του Γυμνασίου.

Το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε
στους 20 καλύτερους
προορισμούς για το 2021
Ένα ελληνικό νησί είναι ανάμεσα
στους 20 καλύτερους προορισμούς
για ταξίδια το 2021 στην Ευρώπη,
όπως αναδείχθηκε από τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από περισσότερες
από 190 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Στην ετήσια ψηφοφορία που οργάνωσε η πλατφόρμα για την ανάδειξη των
ευρωπαϊκών προορισμών, European
Best Destinations, η Κεφαλονιά αναδείχθηκε ως ένας από τους 20 καλύτερους προορισμούς για ταξίδια την
εφετινή χρονιά.
Οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ψηφίσουν
σε ποιό προορισμό της Ευρώπης θα
επιθυμούσαν να ταξιδέψουν μόλις τα
ταξίδια γίνουν και πάλι ασφαλή.
Όπως αναφέρει η πλατφόρμα για την Κεφαλονιά, πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα Ελληνικά νησιά, διάσημο για τις
αμμουδιές του. Κάνει αναφορά στις παραλίες Μύρτος και Αντίσαμος ενώ προτείνει για
τους λάτρεις της φύσης τη λίμνη Μελισσάνη η οποία θεωρείται ένα από τα καλύτερα
θαύματα της φύσης στην Ελλάδα.
Αναφορές γίνονται και στην παραλία Ξι,

που είναι διάσημη για το εντυπωσιακό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα της αμμουδιάς της,
και στο πολύχρωμο ψαροχώρι Άσος. Η
παραλία Ξι έχει Γαλάζια Σημαία για πολλά
χρόνια ενώ ο Άσος είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές στην Κεφαλονιά.
Επιπλέον, η Κεφαλονιά αναδεικνύεται και
ως ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις
της κουζίνας. Σε food tour στο νησί μπορεί
κανείς να γευτεί παραδοσιακά αρώματα,
τοπικά κρασιά, τοπικό μέλι και παρθένο
ελαιόλαδο.
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Super League Ελλάδα: Το «πανόραμα»
της 23ης αγωνιστικής (20-22/2)
Την
«αυλαία»
της 23ης αγωνιστικής της ελληνικής Super
League
ανοίγουν, το Σάββατο 20/2, οι
Ντίνος
α ναμετρήσεις
Μέλλιος
Ατρόμητος
ΑΕΛ (10:15) και ΑΕΚ - Αστέρας
Τρίπολης (12:30).
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και την
Κυριακή 21/2 με τέσσερις αναμετρήσεις,
με το Ολυμπιακός - Άρης (12:30) στο «Γ.

Καραϊσκάκης» να είναι εκείνη
που ξεχωρίζει, φυσικά, έναντι των υπολοίπων. Από εκεί
και πέρα, Βόλος και Απόλλων
Σμύρνης κοντράρονται στις
08:00, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ
υποδέχεται την Λαμία στην
Τούμπα. Τέλος, ο ΠΑΣ Γιάννινα
αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, την ίδια
μέρα στις 10:15.
Η 23η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα 22/2 με την αναμέτρηση
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός στις 12:30,
στο Αγρίνιο.

Στην Αλδοσίβι ο Εμάνουελ Ινσούα
Την απόκτηση του Εμάνουελ Ινσούα (αριστερά στην φώτο) από την ΑΕΚ, ως δανεικό
για το υπόλοιπο της σεζόν (μέχρι τον Ιούνιο
του 2021), ανακοίνωσε και επίσημα η αργεντίνικη Αλδοσίβι.
Μαζί με τον 29χρονο πρώην αριστερό μπακ
των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού αποκτήθηκε
και ο αδερφός του, Εμιλιάνο, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο αμερικανικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (MLS) με την
φανέλα της L.A. Galaxy, ενώ είχε διαγράψει
μια αξιοσημείωτη πορεία, γενικότερα, στα
γήπεδα της Ευρώπης -προτού να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του- αγωνιζόμενος,
μεταξύ άλλων, σε Λίβερπουλ, Ατλέτικο

Μπάγερν Μονάχου: «Αντίο» από
τον Αλάμπα στο τέλος της σεζόν!
Την αποχώρηση του από την Μπάγερν Μονάχου στο τέλος της φετινής σεζόν ανακοίνωσε, μέσα από συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης (16/2), ο Ντάβιντ Αλάμπα,
χωρίς να αποκαλύπτει ωστόσο τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
«Έχω πάρει την απόφαση να αφήσω την
Μπάγερν στο τέλος αυτής της σεζόν και να
δοκιμάσω κάτι νέο. Προφανώς και δεν ήταν
μία εύκολη απόφαση. Βρίσκομαι σε αυτή
την ομάδα εδώ και 13 χρόνια και αυτός ο
σύλλογος σημαίνει πάρα πολλά για μένα.
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα που θα πάω
μετά. Όλοι μέσα στο σύλλογο πάλεψαν για
να μείνω. Είμαι ευγνώμων και αυτό έκανε
την απόφασή μου τόσο δύσκολη. Μπορώ να αποκαλώ την Μπάγερν οικογένειά
μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 29χρονος

Αυστριακός φουλ μπακ των Βαυαρών.
Σύμφωνα, πάντως, με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο πιθανότερος προορισμός για τον Αλάμπα είναι η
Μαδρίτη και η Ρεάλ, με τον ίδιο να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές
συμβόλαιο συνεργασίας, με απολαβές 10
εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν
Ζερμέν: Η νύχτα των... ρεκόρ!

Μαδρίτης και Στουτγκάρδη.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι αυτή είναι
πρώτη φορά που τα δύο αδέρφια πρόκειται
να συνυπάρξουν μαζί στην ίδια ομάδα, ενώ
αγωνίζονται μάλιστα και στην ίδια θέση!

“ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ….” Κάποιος νέος μας μιλάει για τη ζωή
του: ‘’ Την οικογένεια μου την χτύπησαν πολλες φουρτούνες μαζί. Το
νοσοκομείο είχε γίνει δεύτερο σπίτι μας. Η μητέρα μου πέθανε μέσα σε
φρικτούς πόνους και δεν μπορώ να ξεχάσω τα τελευταία της λόγια: “Αχ!
Παιδί μου, μόνο το Χριστό να γνώριζες, τίποτε άλλο δεν ήθελα στη ζωή
μου”. Μ΄αυτά τα λόγια έφυγε και από τότε τα λόγια της βουίζουν
στ’αυτιά μου, μέρα και νύχτα. Τα δράματα μου όμως δεν τελείωσαν.
Παντρεύτηκα γιατί πίστευα πως εκεί θα βρω τη λύση. Ο γάμος μου δε
βάσταξε πολύ. Η γυναίκα μου με άφησε και έφυγε. Θυμάμαι ένα βράδυ
τριγυρνούσα στους δρόμους της Αθήνας. Έκλαιγα, παραπατούσα. Γιατί
Θεέ μου επιτρέπεις τόσες πολλές πληγές στην καρδιά μου; Σαν να μην
έφταναν όλα αυτά, μέσα στη θολούρα μου έχασα το δρόμο. Έμπλεξα και
ούτε ήξερα που βρισκόμουν. Κάποιος με πλησίασε με ένα γλυκό
χαμόγελο. Πιάσαμε κουβέντα και άρχισα να του λέω όλα που είχα στην
καρδιά μου. Ο άνθρωπος μου μίλησε για τον Χριστό. Γονατίσαμε μαζι.
Προσευχήθηκα μέσα από τη καρδιά μου. “Ναι Κύριε, έλα στη ζωή μου,
μη με αφήνεις μονάχο”. Και το θαύμα έγινε. Τώρα δοκιμάζω την
όμορφη ζωή του Χριστού και δεν πιστεύω ο ίδιος στα μάτια μου.
Μήπως και εσύ είσαι πληγωμένος; η αγκαλιά του Χριστού είναι ανοικτή
και περιμένει να πέσεις μέσα σ’αυτήν. Ας πάμε σήμερα στον Θεό που
μας αγαπά. Η πονεμένη μας καρδιά θα βρει ανάπαυση και ελπίδα.

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

Στην ποδοσφαιρική ιστορία θα μείνει για
δύο πολύ σημαντικούς λόγους (εκτός
του τελικού σκορ, 1-4 για τους Παριζιάνους), η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα
με την Παρί Σεν Ζερμέν, το βράδυ της
Τρίτης (16/2), για την φάση των «16» του
Τσάμπιονς Λιγκ.
Αρχικά ο Λιονέλ Μέσι, με το γκολ που
πέτυχε, σκόραρε για 17η συνεχόμενη χρονιά στην εν λόγω διοργάνωση
(2005-2021) ισοφαρίζοντας, έτσι, το
αντίστοιχο ρεκόρ του Ραούλ με την Ρεάλ
Μαδρίτης (1995-2011).
Από την άλλη πλευρά ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε
ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία
του Τσάμπιονς Λιγκ ο οποίος πετυχαίνει

χατ-τρικ εναντίον της Μπαρτσελόνα στο
«Καμπ Νόου», μετά τον Αντρέι Σεβτσένκο
και τα τρία γκολ που σημείωσε, στη νίκη
με 4-0 κόντρα στους Καταλανούς το 1997,
όταν ο ίδιος αγωνιζόταν ακόμα στη Ντιναμό
Κιέβου,

Βραβεία ΠΣΑΠ: Οι κορυφαίοι
της (περσινής) σεζόν 2019-20
Την... τιμητική του είχε ο Ολυμπιακός στα
βραβεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) για τους
κορυφαίους της σεζόν που μας πέρασε
(2019-20), κατακτώντας τα περισσότερα
από αυτά.
Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή πήγε στον Κώστα Τσιμίκα (αγωνίζεται πλέον στην Λίβερπουλ), ενώ κορυφαίος ξένος του ελληνικού
πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Γιούσεφ Ελ
Αραμπί.
Κορυφαίο προπονητή για την περασμένη σεζόν ανέδειξαν, μέσα από την σχετική
ψηφοφορία, τα μέλη του ΠΣΑΠ τον Πέδρο
Μαρτίνς και καλύτερο τερματοφύλακα τον
Ζοζέ Σα.
Το βραβείο για τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή του περσινού πρωταθλήματος κέρδισε ο ταλαντούχος Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από
τον Παναθηναϊκό στην ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ.
Κορυφαίοι Έλληνες του εξωτερικού ψηφίστηκαν, από κοινού, οι Τάσος Μπακασέτας
(πέρσι αγωνίστηκε στην τουρκική Αλάνιασπορ, φέτος στην Τράμπζονσπορ) και Ταξιάρχης Φούντας (Ραπίντ Βιέννης).
Ακόμη, σε σχετική ψηφοφορία που διενεργήθηκε, κορυφαίος διαιτητής του

πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Τάσος
Σιδηρόπουλος.
Τέλος, από τον ΠΣΑΠ βραβεύτηκαν για την
προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο
οι Βασίλης Τοροσίδης, Αλέξανδρος Τζόλης, Γιάννης Μανιάτης, Παναγιώτης Κονέ
και Στέλιος Μαλεζάς αλλά και η ομάδα του
ΟΦΗ για το φιλανθρωπικό έργο και τις δράσεις της εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων.
Την καλύτερη ενδεκάδα του ελληνικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2019-20 απαρτίζουν 6 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού,
ένας του ΠΑΟΚ, ένας του Παναθηναϊκού,
ένας της ΑΕΚ, ένας του Άρη και ένας του
Ατρομήτου και αποτελείται από τους εξής
(σύστημα 4-2-3-1):
Τερματοφύλακας: Σα (Ολυμπιακός)
Δεξιός μπακ: Ομάρ Ελαμπντελαουί
(Ολυμπιακός)
Στόπερ: Σεμέδο (Ολυμπιακός)
Στόπερ: Ρισβάνης (Ατρόμητος)
Αριστερός μπακ: Τσιμίκας (Ολυμπιακός)
Αμυντικός μέσος: Κουρμπέλης
(Παναθηναϊκός)
Αμυντικός μέσος: Μίσιτς (ΠΑΟΚ)
Επιτελικός μέσος: Βαλμπουενά
(Ολυμπιακός)
Δεξιός εξτρέμ: Φετφατζίδης (Άρης)
Αριστερός εξτρέμ: Λιβάγια (ΑΕΚ)
Επιθετικός: Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός)
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AEK: Τέλος ο Λιβάγια,
ανακοινώθηκε από την
Χάιντουκ Σπλιτ!
Εντελώς ξαφνικά «έσκασε», το απόγευμα
της Τετάρτης 17/2, η είδηση του... διαζυγίου
ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μάρκο Λιβάγια, με τον
Κροάτη επιθετικό μάλιστα να ανακοινώνεται λίγη ώρα αργότερα από την κροατική
Χάιντουκ Σπλιτ μέχρι τη λήξη, τουλάχιστον,
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα
έχουν γίνει γνωστά, η «Ένωση» δεν κατάφερε να τα... βρει τελικά με τον Κροάτη επιθετικό για την ανανέωση του συμβολαίου
του (τετραετούς διάρκειας με απολαβές της
τάξης του ενός εκ. Ευρώ τον χρόνο), αποδεσμεύοντας τον έτσι πρόωρα και εξοικονομώντας γύρω στις 500.000 ευρώ, χρήματα
τα οποία ο Λιβάγια ήταν να παίρνει μέχρι
το τέλος της τρέχουσας σεζόν και τα οποία
άφησε στην ομάδα. Να σημειωθεί, εδώ, ότι
το συμβόλαιο του 27χρονου ποδοσφαιριστή έληγε το προσεχές καλοκαίρι.
Ο Κροάτης είναι, πλέον, έτοιμος να αναχωρήσει για την πατρίδα του μιας και πρόκειται
να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας, με την
γυναίκα του να βρίσκεται στο τελικό στάδιο
της εγκυμοσύνης της.
Τέλος, η ΑΕΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Λιβάια.
Ο Κροάτης επιθετικός ήρθε στην ΑΕΚ το
καλοκαίρι του 2017 και αποτέλεσε βασικό
στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη
σεζόν 2017-18. Συνολικά φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα σε 147 παιχνίδια σε όλες
τις διοργανώσεις, έχοντας 42 γκολ και 29
ασίστ.
Μάρκο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην συνέχεια της
καριέρας σου».

Η αγκαλιά του αδελφού
στον Τσιτσιπά: "Είσαι
μεγάλος, εγώ το ήξερα"
Λίγα λεπτά μετά το φινάλε του αγώνα με τον
Ράφα Ναδάλ, ο Πέτρος Τσιτσιπάς περίμενε
τον αδελφό του, Στέφανο, στον διάδρομο
των αποδυτηρίων του Rod Laver για να τον
αποθεώσει.
ΟΣτέφανος Τσιτσιπάς πήρε μια επική νίκη
- πρόκριση επί του Ράφα Ναδάλ στους "4"
του Australian Open, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον Τύπο. Λίγες στιγμές μετά
την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Rod
Laver, κι ενώ έφτασε στον διάδρομο των
αποδυτηρίων, τον περίμεναν οι άνθρωποι
που βρίσκονταν το box του.
Μεταξύ αυτών κι ο μικρότερος αδελφός του,
Πέτρος, με τον οποίο μάλιστα έπαιξαν μαζί

στο διπλό των ανδρών του Australian Open.
Για να τον αγκαλιάσει και να του πει πως "είσαι πολύ μεγάλος παίκτης. Εγώ το ήξερα,
το αισθανόμουν", την ώρα που ο πατέρας
του είπε απλά πως "δεν έχω λόγια"!

Η Παπαχρήστου την κορυφαία
επίδοση της χρονιάς με
άλμα στα 14.60μ
Η Βούλα Παπαχρήστου έκανε άλμα στα
14.60μ στη διάρκεια του Indoor Tour της WA
στο Τορούν, επίδοση που είναι η κορυφαία
για φέτος στον κόσμο.
Έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας της πραγματοποίησε σήμερα η Βούλα Παπαχρήστου στη διάρκεια του Indoor
Tour της WA στο Τορούν, στο στάδιο, που
σε λίγες εβδομάδες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού.
Η έμπειρη πρωταθλήτρια βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ με άλμα στα 14,60 μ. στην
πέμπτη προσπάθεια της κι έγινε η κορυφαία άλτρια φέτος στον κόσμο και η τρίτη
όλων των εποχών στην Ελλάδα πίσω από
τις Δεβετζή (14,84 μ.) και Τσιαμήτα (14,63
μέτρα). Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι

έκανε εξαιρετικό αγώνα, αφού ξεκίνησε με
14,21 μ., συνέχισε με 14,35 μ., άκυρο, 14,25
μ., 14,60 μ., ενώ επέλεξε να μην εκτελέσει
το έκτο και τελευταίο της άλμα.

ΠΑΟΚ: Εκτός για 2-3
βδομάδες ο Κρέσπο
Εκτός αγωνιστικής δράσης για
δύο έως τρεις βδομάδες πρόκειται να παραμείνει ο Άνχελ
Κρέσπο, λόγω θλάσης πρώτου προς δευτέρου βαθμού
στον αριστερό τετρακέφαλο
που υπέστη στην αναμέτρηση της Δευτέρας (15/2) κόντρα
στον ΠΑΣ Γιάννινα.
Αυτό έδειξε, τουλάχιστον, η
μαγνητική τομογραφία στην
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οποία υποβλήθηκε αρχικά ο
Ισπανός αμυντικός του «Δικεφάλου» ενώ, σύμφωνα με
την επίσημη ενημέρωση της
«ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η κατάσταση του θα επαναξιολογηθεί σε δέκα μέρες, με τον ίδιο
τον ποδοσφαιριστή πάντως
να έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες προκειμένου να ξεπεράσει
τον τραυματισμό του.

Super League 2: Νίκη της Δόξας
επί του πρώτου Ιωνικού, διπλό
Εργοτέλη στο κρητικό ντέρμπι
Η Δόξα Δράμας επικράτησε 2-1 του Ιωνικού που παρέμεινε στην κορυφή της
βαθμολογίας, ενώ σημαντικό διπλό πανηγύρισε ο Εργοτέλης κόντρα στον ΟΦ
Ιεράπετρας.
Την Τετάρτη (17/2) πραγματοποιήθηκε
η 9η αγωνιστική της Super League 2. Η
Δόξα Δράμας πανηγύρισε μία μεγάλη
νίκη επικρατώντας του Ιωνικού με σκορ
2-1. Τα γκολ για τους Μαυραετούς πέτυχαν οι Άντερσον (22') και Αγγελόπουλος (74'), ενώ μείωσε ο Ρόλε στο 81'. Η
ομάδα της Νίκαιας παρέμεινε πρώτη με 17
πόντους, ενώ στους επτά και την 9η θέση
ανέβηκε η Δόξα.
Σημαντικό διπλό πέτυχε και ο Εργοτέλης
στο κρητικό ντέρμπι επί του ΟΦ Ιεράπετρας. Ο Μπουτσάκης διαμόρφωσε το τελικό
σκορ με γκολ στο 5ο λεπτό. Έτσι η ομάδα
του Ηρακλείου βρίσκεται στην 3η θέση με
16 πόντους, όσους και ο Λεβαδειακός.
Ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να πάρει
νίκη που θα τον οδηγούσε στην κορυφή,
αφού έμεινε στο 0-0 με τον Απόλλωνα Λάρισας. Χωρίς γκολ έληξε και η αναμέτρηση
ανάμεσα σε Χανιά και Παναχαϊκή. Οι Πατρινοί είναι στην 4η θέση με 14 πόντους,
ενώ ο Απόλλωνα Λάρισας στην 10η με έξι
βαθμούς.
Ο Διαγόρας έφτασε στους 14 πόντους μαζί
με την Παναχαϊκή, καθώς κατάφερε να επικρατήσει 1-0 της Ξάνθης με το γκολ του
Ζόρντι Αλάεζ στο 48'. Οι Ακρίτες είναι στην
6η θέση με 12 βαθμούς, όσους και τα Τρίκαλα που ηττήθηκαν 1-0 από τον προτελευταίο Καραϊσκάκη Άρτας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
9ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Δόξα Δράμας - Ιωνικός 2-1 (22' Άντερσον,
74' Αγγελόπουλος / 81' Ρόλε)
ΟΦ Ιεράπετρας - Εργοτέλης 0-1 (5'
Μπουτσάκης)
Καραϊσκάκης - Τρίκαλα 1-0 (45+1'
Γιαννιώτης)
Χανιά - Παναχαϊκή 0-0
Διαγόρας - Ξάνθη 1-0 (48' Αλάεζ)
Λεβαδειακός - Απόλλων Λάρισας 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

1. Ιωνικός 17
2. Λεβαδειακός 16
3. Εργοτέλης 16
4. Παναχαϊκή 14
5. Διαγόρας 14
6. Ξάνθη 12
7. Τρίκαλα 12
8. Χανιά 11
9. Δόξα Δράμας 7
10. Απόλλων Λάρισας 6
11. Καραϊσκάκης 6
12. ΟΦ Ιεράπετρας 3
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Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 4-2:
Πολυβόλο γάζωσε την PSV
με τέσσερις εκτελεστές

Η Αϊντχόφεν απάντησε δύο φορές στο προβάδισμα του Ολυμπιακού, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” με γκολ των Μπουχαλάκη, Εμβιλά,
Αραμπί και Μασούρα πέτυχαν σπουδαία
νίκη.
Απέναντι σε μια φύσει επιθετική ομάδα
όπως η Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός απέδειξε
ότι είναι καλύτερος σε όλα. Και στην επίθεση και στην άμυνα και στο μυαλό και στην
επιθυμία. Τέσσερις φορές σκόραραν οι
“ερυθρόλευκοι” τις δύο πρώτες ισοφάρισαν
προσωρινά οι Ολλανδοί, αλλά μέχρι εκεί. Η
ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς καθάρισε σαν…
αυγό την PSV με 4-2, με τέσσερις διαφορετικούς εκτελεστές και ισάριθμες γκολάρες,

βάζοντας γερά θεμέλια για πρόκριση στους
“16” του Europa League.

Ψυχωμένος Ερυθρός Αστέρας
«τέζαρε» τη Μίλαν!
Με γκολ στο φινάλε του ματς, ο Ερυθρός Αστέρας που έπαιζε με δέκα
«πάγωσε» τη Μίλαν (2-2), η οποία
διατηρεί προβάδισμα πρόκρισης.
Απίστευτη ματσάρα στο Βελιγράδι,
αλλά χωρίς νικητή! Ο ψυχωμένος
Ερυθρός Αστέρας δεν «μάσησε»
από το γεγονός πως έπαιζε με δέκα
ποδοσφαιριστές και βρήκε το γκολ
στο φινάλε του αγώνα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 την... αφελή Μίλαν και
διατηρώντας ελπίδες πρόκρισης για
τους Σέρβους ενόψει της ρεβάνς σε
μια εβδομάδα στο Μιλάνο!
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Don Giovanni
Review of Greek National Opera Production
The Greek National
Opera
has
taken
another big step in
joining the company
of
major
regional
James
companies with its
Karas
production of Don
Giovanni. The stunning
production by John Fulljames is
being streamed around the world.
The production was intended to
Tassis Christoyannis as Don Giovanni.
be performed live in the Stavros
Photo: Andreas Simopoulos
Niarchos Foundation Cultural Centre
in Athens, but Covid-19 made that
sopranos and the Greek National Opera
impossible. The production was filmed in has the vocal and acting talents of Vassiliki
December 2020 for distribution.
Karayanni as Donna Anna, Anna Stylianaki
Fulljames is the director of the Royal Danish as Donna Elvira and Chrissa Maliamani as
Opera and he has created an imaginative, Zerlina. All three of them possess sexual
and brilliant way of looking at Don Giovanni zeal and magnetism for Don Giovanni.
that is quite outstanding in every respect. Karayanni’s Donna Anna is so drawn to
The entire opera takes place in a modern Don Giovanni that she tells her fiancé Don
hotel. We start in a hotel room with a Ottavio to take a year off from their marriage
commodious bed, and go to the corridor, plans because she is grieving for her father.
the hotel lobby and other parts of the hotel. There may be truth in that but Fulljames tells
Imaginative? You bet.
us that she is still in love with Don Giovanni
We all know that the opera opens with a and that may be the reason for her action.
masked seducer trying to run away from This Donna Anna is one sexy and well-sung
the lovely Donna Anna. She pursues him lady.
and wants to know who he is, but he does Donna Elvira in the hands of soprano
not want to be recognized. She screams for Stylianaki shows her character’s anger,
help, her father the Commendatore comes pain and love impeccably. We sympathize
out and Don Giovanni kills him.
with her and enjoy her vocal splendour
Fulljames has a different idea. During the even if we do not understand her devotion
overture we see Don Giovanni and Donna to the treacherous scoundrel. Splendid
Anna sleeping in a large bed in serious performance.
degrees of undress (the programme warns Chrissa Maliamani’s Zerlina, dressed in a
you that “the production contains nudity”). revealing wedding gown, is ready to give
They are embracing each other in a state of in to Giovanni’s irresistible lines and we
post-coital bliss until woken brusquely. And understand his lust for her. She must talk
they are not the only ones in the large bed!
her fiancé Masetto (Nikos Kotenidis) twice
Don Giovanni tries to get out of there, but out of his well-deserved rage at her. When
Donna Anna chases him to the elevator she tries to comfort the badly smashed
clearly wanting more of what she just had. up Masetto with her sexual allure (and it
Our hero is not disguised at all, but he does is considerable) she is some steps away
kill her father and she is very distressed.
from him and Don Giovanni is lurking in the
Donna Anna and we know that she knows background. Another interesting take by
who killed her father but when she sees Fulljames.
Don Giovanni later, she says nothing about Baritone Nikos Kotenidis makes the perfect
it. When she learns that he has had an doltish Masetto who does not stand a
affair with Donna Elvira and he betrayed chance against Zerlina’s sexual magnetism
her, suddenly, she recognizes his voice. even after being pummeled. Nice guys
She may seek revenge but Fulljames tells sometimes finish last, but we enjoy
us that, like Donna Elvira, she is still in love Kotenidis’s performance.
with him.
The Orchestra and Chorus of the GNO are
Fulljames gives us a well-thought out, conducted by Daniel Smith. The set designer
fascinating interpretation that contains is Dick Bird with costumes by Annemarie
numerous marvelous details about Don Woods and lighting by Fabiana Piccioli.
Giovanni, the three women of the opera and All in all, this is a marvelous and delightful
his perverse personality. And all of it fits in production and to hell with Covid-19.
the backdrop of a hotel.
This is a co-production of the Greek National
Baritone Tassis Christoyannis handles the Opera with the Göteborg Opera of Sweden
role of Don Giovanni with aplomb and vocal and the Royal Danish Opera. The cast is
resonance. This Don Giovanni has graying entirely Greek, but the creative team is from
hair, a gray beard and is clearly not in his first across Europe. The GNO managed to get
blush of youth. (Christoyannis was born in an article about its activities in Opera News
1967). His appetite for sexual conquest and of New York and took a full-page ad on the
his attraction to women has not diminished back of Opera magazine. Covid-19 has
at all even after some 2000 seductions. His thrown a huge monkey wrench in its plans,
appetite for sex is not strictly heterosexual but it should not stop the rise of a Greek
nor restricted to one partner at a time. The national opera company from becoming a
technical word for that is orgy and you may major cultural institution in Europe.
wish to see the production and provide your Don Giovanni by Wolfgang Mozart is being
own termino;ogy.
streamed by the Greek National Opera.
His sidekick Leporello is a younger man For more information go to:
(please get him a better wig) and is creditably
https://www.nationalopera.gr/ or https://
sung by bass-baritone Tassos Apostolou.
tv.nationalopera.gr/
Don Giovanni has splendid roles for three
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΣΥ ΔΕ ΜΕΝΕ, ΕΝ ΟΙΣ ΕΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΩΘΗΣ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Προς Τιμόθεον Β΄επιστολή, κεφ. 3: 10- 15)

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΣ
Δεν αρκεί κάποιος ν’ αρχίσει να
κτίζει την ζωή του με τον Χριστό. Δεν αρκεί ν’ αρχίσει να κτίζει αφού φτάσει σ’ ένα
σημείο να κουρασθεί και να τα παρατήσει
να φύγει, διότι δεν ημπορεί τη στέρηση του
χρόνου του από την καλοπέραση της κοσμικής ζωής. Όπως προκειμένου όταν αρχίσει
να κτίζεται ένα οικοδόμημα πρέπει να τελειώσει, έτσι κι ακόμη περισσότερο πρέπει
αυτός που έχει αρχίσει να κτίζει τη ζωή του
με τον Χριστό να προχωρεί να τελειώσει το
έργο της σωτηρίας του. Αυτή την παραμονή
στο πνευματικό έργο του πνευματικού μας
καταρτισμού συνιστά και ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Συ να μένεις
(του λέγει) μέχρι τέλους πιστός και σταθερός σ’ εκείνα που έχεις μάθει» (Β΄Τιμ. 3:14).
Είχε υπ’ όψιν του ο απόστολος, ότι αρκετοί Χριστιανοί ενθυμούντο την προτέρα
των ζωή, την επιθυμούσαν κι έφευγαν ίσως
στην κοσμική, την αμαρτωλή ζωή τους στην
οποίαν ήταν υποδουλωμένη η ψυχή τους.
Ο Δημάς ήταν ένας από τους συνεργάτες
του αποστόλου Παύλου (Κολ. 4:14), κι ο
συνεργάτης του αυτός που ήταν πιστός και
σταθερός στην πίστη του Χριστού εγκατέλειψε τον απόστολο Παύλο και κατέφυγε
στη Θεσσαλονίκη, διότι όπως μας πληροφορεί ο απόστολος Παύλος είχε αγαπήσει
«τον νυν αιώνα». Δηλαδή είχε ελκυσθεί και
δώσει την καρδιά του στις τέρψεις και ανέσεις της κοσμικής ζωής.
Και φοβερό είναι, ότι κάτι τέτοιοι, που αφού
προχωρήσουν στην χριστιανική ζωή και
πάρουν ακόμη και αξιώματα στην Εκκλησία, τα εγκαταλείπουν όλα και γίνονται όχι
απλώς αδιάφοροι αλλά μεταπίπτουν δυστυχώς και εντάσσονται στην παράταξη

των πολεμίων. Η Εκκλησία του Χριστού διά
μέσου των αιώνων δεν υπέφερε τόσο από
τους διώκτες της όσον από τους εξωμότες.
Αυτό το είχε προαναγγείλει ο απόστολος
Παύλος στους επισκόπους και πρεσβυτέρους της Εφέσου. Τους είχε πει: «Εγώ ξέρω
καλά, ότι μετά την αναχώρησίν μου θα εμφιλοχωρήσουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι
και αιρετικοί, σαν λύκοι άγριοι που δεν θα
λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα
του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα
παρασύρουν εις τας πλάνας των και να τα
κατασπαράξουν ψυχικώς». Και το ακόμη
πιο φοβερό. «Ξέρω ότι από σας τους ιδίους
θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι
θα διδάσκουν διεστραμμένες και ψευδείς διδασκαλίες, διά να αποσπούν τους μαθητάς
από τον ορθόν δρόμο της σωτηρίας και να
τους παρασύρουν με το μέρος των ως ιδικούς των οπαδούς», επιφέροντες έτσι στο
σώμα της Εκκλησίας επικίνδυνα καρκινώματα (Πραξ. 20:29,30).
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την
Αποκάλυψή του παρουσιάζει τον Θεό να λέγει προς τον Επίσκοπο της Εφέσου. «Έχω
εναντίον σου, διότι αφήκες και έχασες την
πρώτη σου αγάπη. Να ενθυμήσαι, λοιπόν,
συνεχώς από πού έχεις ξεπέσει και μετανόησε» (Αποκ. 2:4,5). Η εγωπάθεια και κενοδοξία, η φιλαυτία και η φιλοχρηματία, η
έλξις του κόσμου μπορούν να δελεάσουν
και τον πλέον προχωρημένον στην εν Χριστώ Ζωήν και να τον παρασύρουν στην
αμαρτωλότητα. Γι’ αυτό και πρέπει πάντοτε
να θυμόμαστε την έντονη συμβουλή του απ.
Παύλου. «Εν φόβω και τρόμω την εαυτών
σωτηρίαν κατεργάζεσθε (Φιλιπ. 2:12). Ο
ίδιος ο απόστολος εκφράζει για τον εαυτόν

του φόβον μήπως τυχόν απομακρυνθεί
από την εν Χριστώ ζωή και ξεπέσει από το
αποστολικόν αξίωμα. Γράφει σχετικά: Ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποβάλλω εις
σκληράν πειθαρχίαν και δουλείαν, μήπως
τυχόν, ενώ θα έχω κηρύξει και καλέσει άλλους εις σωτηρίαν, εγώ αποδοκιμασθώ από
τον Θεόν (Α΄Κορ. 9:27).
Τι να πούμε εμείς οι άλλοι που είμαστε
ασύγκριτα κατώτεροι σε αρετή και ιεραποστολική δραστηριότητα από τον απόστολο
Παύλο; Ο κίνδυνος είναι πάντοτε μεγάλος
για όλους. Γι’ αυτό και ο Απόστολος Παύλος
παραγγέλλει στον Τιμόθεον: «Συ δε μένε, εν
οις έμαθες και επιστώθης».
Χρειάζεται, λοιπόν, εμμονή επιμονή και υπομονή εις τον καλόν αγώνα, Ο
ίδιος ο Κύριος ομιλών στους μαθητές Του
για τους διωγμούς που θα υφίστατο όχι
μόνον από άρχοντες ασεβείς και αλλοπίστους, αλλά και από αυτούς ακόμη τους γονείς και αδελφούς και οικείους, επρόσθεσε
ότι «ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται (Ματθ. 10:21,21). Αυτός δηλαδή που θα
υπομείνει μέχρι τέλους τους διωγμούς και
το μίσος των εχθρών του Χριστού, αυτός
που δεν θα χάσει το θάρρος του και δεν θα
ολιγοψυχήσει, αλλά θα μείνει σταθερός και
ακλόνητος στην πίστη του και θα συνεχίσει
την πορεία του στον ανηφορικό δρόμο της
αρετής, αυτός θα σωθεί, θα κερδίσει την
χάρη, την αγάπη και την προστασία του
Χριστού και τις άλλες πνευματικές δωρεές
Του στην παρούσα ζωή, θα αξιωθεί δε ν’
αποκτήσει τη δόξα, τη μακαριότητα, την ειρήνη και τη χαρά, όλα τα ανεκτίμητα αγαθά
του Παραδείσου στη μέλλουσα ζωή.
Για τον συνεχή και επίμονον αυτόν αγώνα

διδάσκει ο Κύριος, «αγωνίζεσθε, λέγει εισελθείν διά της στενής πύλης» (Λουκ. 13:24).
Δεν λέγει αγωνισθείτε, αλλά αγωνίζεσθε,
για να διδάξει ότι ο αγώνας δεν θα περιορισθεί σε κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά θα
είναι ισόβιος, από τότε που θα λάβει κανείς
γνώση του θείου θελήματος μέχρι και των
τελευταίων στιγμών της επιγείου ζωής του.
Και ο αγώνας αυτός, ο ενδοξότερος από
όλους τους άλλους καλούς αγώνες, διεξάγεται εναντίον των δελεασμάτων της κοσμικής και αμαρτωλής ζωής, εναντίον του διαβόλου, ο οποίος φλογίζει τον άνθρωπον με
αμαρτωλές επιθυμίες και του ενισχύει την
κλίση και τη ροπή προς το κακό.
Όμως ας μη δειλιάσουμε κι ας μη αποκάμωμε. Με τον φωτισμόν, την χάρη και την
δύναμη του Χριστού θα υπερνικήσουμε όλα
τα εμπόδια και θα κατανικήσουμε τις αντιδράσεις και τις επιθέσεις του σατανά.
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How and Why the Jesus Prayer?
“Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner”
Demetrios Georgiou
The “Jesus Prayer,” loved and practiced
by many, misunderstood and discouraged
by others, has been widely taught and
discussed throughout the history of the
Orthodox Church. The Orthodox Church
has a great many beautiful and important
prayers for numerous needs and occasions.
However, the Jesus Prayer, often repeated
continually, has gained high esteem by
many saints and spiritual fathers as a way
of learning to “pray without ceasing,” a
practice which cleanses and opens up, first
the mind and then the heart. Those who
diligently practice the Prayer first acquire the
Prayer of the Mind or the Noetic Prayer (Νοερά Προσευχή) and then the Prayer of the
Heart (Καρδιακή Προσευχή). The Prayer of
the Heart is considered to be the Unceasing
Prayer that the Apostle Paul advocates in
the New Testament, when he says “pray
without ceasing.” (1 Thessalonians 5:17)
According to Wikipedia, the origin of the
Jesus Prayer is probably the Egyptian
desert, which was settled in the 5th century
by the monastic Desert Fathers (such as
St. Anthony the Great) and Desert Mothers
(such as Saints Syncletica and Theodora
of Alexandria). A formula similar to the
standard form of the Jesus Prayer is found
in a letter written by Saint John Chrysostom
(347 – 407 AD). This letter speaks of “Lord
Jesus Christ, son of God, have mercy”
and “Lord Jesus Christ, son of God, have
mercy on us” being used as ceaseless
prayer.
Possibly the earliest explicit reference to the
Jesus Prayer in today’s fuller form, can be
found in Discourse on Abba Philimon from
the Philokalia. Philimon, who lived around
600 AD, cited, "Lord Jesus Christ, Son of
God, have mercy upon me."
Why, of all the prayers known to us, has
the Jesus Prayer entered our Holy Tradition
as the unceasing Prayer of the Heart; and
why not the prayer “I thank you, I glorify
you, lord, have mercy on me,” which was
recently innovated and recommended by
Archbishop Sotirios on January 24, 2021?
What is the difference between these two
prayers?
First, Saint Theophan regarded the Jesus
Prayer stronger than all other prayers by
virtue of the power of the Holy Name of
Jesus. When Jesus asked his disciples,
“Who do men say that I am?” He got
several answers from them, including John
the Baptist, Elijah and one of the prophets.
However, when He asked, “but whom do
you say that I am?” Simon Peter jumped
up with “You are the Messiah, the Son
of the Living God.” Then Jesus replied,
“Blessed are you Simon…for this was
not revealed to you by flesh and blood
but by My Father in Heaven.” (Matthew
16:13-18) “(For)…no one can say Jesus
is Lord, except by the Holy Spirit.” (1
Corinthians 12:3)
By this we see that the Holy Spirit, the
third Person of the Holy Trinity, speaks
through us when we confess Jesus as
the Messiah, and as the Son of the Living
God, for the Son is the second Person of
the Holy Trinity (i.e. God, Himself), and
not some dead (false) god, for there are
many false gods that people worship and
refer to as “lord.” Therefore, when we say
Lord (i.e. God), Jesus Christ (the anointed

one), Son of God…”
we are witnessing that
Jesus is the Messiah
(the anointed one)
and God. The name
of Jesus in the proper
context carries so
much power, that the
Desert Fathers and
Mothers who were
sorely tempted by
the demons in the
wilderness used this
prayer to strengthen
themselves in their
spiritual
struggles
against the dark forces
of Satan. We, too, as
we live our lives in the
spiritual wilderness of
today’s world, can use
the Jesus prayer to
protect ourselves from
the daily temptations of the evil one.
“I thank you, I glorify you, lord, have
mercy on me,” is a prayer which does not
mention the name of Jesus, the Saviour
of the world, nor does it acknowledge Him
as God. It is, therefore, a weak prayer with
which to do battle with demons who tremble
at the name of Jesus.
Second, the Jesus Prayer actually dates
back even further than Wikipedia indicates,
for it is not a mere or random invention of
the 5th century Elders (Γεροντάδες) of our
Church. As we see below, it originates as
far back as the first century, for it combines
three Bible verses found in Holy Scripture:
(i) The Christological hymn of St. Paul:
“…being in the form of God, He (Jesus)
thought it not robbery to be equal with
God, but made Himself of no reputation,
and took upon Himself the form of a
servant, and was made in the likeness
of men; and…as a man, He humbled
himself, and became obedient unto
death, even the death of the cross. For
this reason, God has highly exalted Him,
and given Him a name which is above
every name, that at the name of Jesus
every knee should bow, of things in
heaven, and things in earth, and things
under the earth; and that every tongue
should confess that Jesus Christ is
Lord, to the glory of God the Father.”
(Phillipians 2:6-11)
(ii) The Annunciation: “And the angel
said…fear not, Mary, for you have found
favour with God; and behold, you will
conceive in your womb and bring forth
a son and shall call his name Jesus. He
shall be great and shall be called the Son
of the Highest; and the Lord God shall
give to him the throne of his father David;
and he shall reign…for ever; and of His
kingdom there shall be no end…The Holy
Ghost shall come upon you, and the
power of the Highest shall overshadow
you. Therefore, that Holy Thing which
shall be born of you shall be called the
Son of God.” (Luke 1:30-35)
(iii) The Parable of the Pharisee and the
Publican (sinful tax collector) spoken by
Jesus, Himself: “To some who were confident
of their own righteousness and looked down
on everyone else, Jesus told this parable:
“Two men went up to the temple to pray, one
a Pharisee and the other a tax collector. The

Pharisee stood by himself and prayed: ‘God,
I thank you that I am not like other people –
robbers, evildoers, adulterers – or even like
this tax collector. I fast twice a week and
give a tenth of all I get.’ “But the tax collector
stood at a distance. He would not even look
up to heaven, but beat his breast and said,
‘God, have mercy on me, a sinner.’ “I tell you
that this man, rather than the other, went
home justified before God. For all those who
exalt themselves will be humbled, and those
who humble themselves will be exalted.”
(Luke 18:9-14)
Here we see that Jesus, Himself, teaches
the Jesus Prayer and He completes it with
the words, “a sinner.” Notice Jesus does
not correct the prayer of the tax collector.
He does not say the tax collector should
have said “I thank you, I glorify you, lord
have mercy on me.” Instead, He says the
tax collector went home justified; whereas
the Pharisee, who did thank God, but did so,
proudly boasting of his good works, was not
justified. This means that the Jesus Prayer
has not only great power against demons
because of the name of Jesus, but also the
power to save us from sin because of the
great humility and repentance found in the
words of confession, “have mercy on me,
a sinner.”
Third, there are many other Biblical
references in which Jesus, Himself,
endorses the Jesus Prayer. Consider the
cleansing of the ten lepers. “… as Jesus
entered a certain village, there met Him ten
lepers, who stood afar off. And they lifted
up their voices and said, “Jesus, Master,
have mercy on us!” (Luke 17:12-13) Note
how they called him by his name, Jesus.
They also said Master, meaning Lord or
God. They approached Him for the miracle
because they first acknowledged that Jesus
is God. This was their public declaration of
faith. Jesus healed them all of their leprosy
and note that He did not correct the way they
addressed Him. He did not say, “No, don’t
say, ‘Jesus, Master, have mercy on us,’
but rather say, ‘We thank you, we glorify
you, lord have mercy on us’, because
that is more correct.” He did not say that
at all! He healed them straightaway, but He
did expect them all to thank God after they
were healed.
Consider also the blind man who was
begging by the roadside near Jericho. When
he heard that Jesus was passing by, he

called out, “Jesus, Son
of David, have mercy
on me!” Those who led
the way rebuked him and
told him to be quiet, but
he shouted all the more,
“Son of David, have
mercy on me!” Jesus
stopped and asked him,
“What do you want Me
to do for you?” “Lord, I
want to see,”... Jesus
said to him, “Receive
your sight; your faith has
healed you.” Immediately
he received his sight and
followed Jesus, praising
God.” (Luke 18:35-43)
Note that Jesus did not
correct the blind man
who called out to Him
in this manner, and
also called Him Son of
David, which, according to Old Testament
prophecy, is the Messiah (the anointed
Christ). The blind man did not call Jesus,
‘son of Joseph’ as had some others, who
did not believe He was the Messiah. “Then
they scoffed, isn’t this the carpenter’s son?...
and they took offense at Him.” (Matthew
13:54-58) Instead, the blind man called
Him “Son of David.” Despite being blind
and unable to read, even the blind man
knew that “Son of David” is a Messianic
title which originates in the Old Testament,
because God promised King David that one
of his descendants would rule forever. Jesus
was born in Bethlehem, the City of David,
and according to his earthly genealogy and
Mosaic Law, He was understood as the son
of Joseph, the carpenter, whose ancestor
was King David. In Matthew’s Gospel, there
are six instances where Jesus is called “Son
of David.”
There are many more Biblical references
which name Jesus and confirm His Divinity.
Let us examine some of these:
(i) As soon as Nathaniel, the Disciple, met
Jesus, he cried out, “Rabbi, you are the Son
of God! You are the King of Israel!” (John
1:49) and Jesus did not correct him, because
there was nothing to correct.
(ii) St. Paul, the Apostle to the Nations,
writes: “And there is salvation in no one
else, for there is no other name under
heaven given among men by which
we must be saved.” (Acts 4:12) “For the
wages of sin is death, but the free gift
of God is eternal life in Christ Jesus our
Lord.” (Romans 6:23) “Because, if you
confess with your mouth that Jesus is
Lord and believe in your heart that God
raised him from the dead, you will be
saved.” (Romans 10:9) “And whatever
you do, in word or deed, do everything
in the name of the Lord Jesus, giving
thanks to God the Father through Him.”
(Colossians 3:17)
(iii) St. Peter, the Apostle, said to the lame
beggar, “I have no silver and gold, but what
I do have I give to you. In the name of
Jesus Christ of Nazareth, rise up and
walk!” (Acts 3:6)
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Πως και Γιατí η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ,
Υιέ Θεού ελέησòν με τον αμαρτωλό»?
Δημήτριος Γεωργίου
Η «Ευχή», αγαπητή και συνηθισμένη από
πολλούς, αλλά παρεξηγημένη και προς
αποφυγή από άλλους, έχει διδαχθεί και
συζητηθεί ευρέως σε όλη την διάρκεια της
ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολλαπλές σημαντικές και όμορφες προσευχές που αρμόζουν
σε αναρίθμητες ανάγκες και περιστάσεις.
Πάντως, η «Ευχή», συχνά και συνεχώς
επαναλαμβανόμενη, έχει αποκτήσει υψηλό
κύρος από πολλούς Αγίους και πνευματικούς πατέρες ως ένας τρόπος εκμάθησης
της «αδιάλειπτης προσευχής», μία πράξη
η οποία πρώτα καθαρίζει και διανοίγει τον
νου, και κατόπιν την καρδιά. Όσοι ασκούν
με επιμέλεια την Ευχή πρώτα αποκτούν την
Νοερά Προσευχή, και μετέπειτα την Καρδιακή Προσευχή. Η Καρδιακή Προσευχή
φέρεται να είναι η «αδιάλειπτη προσευχή»
που παροτρύνει ο Απόστολος Παύλος στην
Καινή Διαθήκη, όταν λέει «αδιαλείπτως
προσεύχεσθε» (1 Θεσ. 5,17).
Κατά την Wikipedia, οι ρίζες της Ευχής πιθανολογούνται στην έρημο της Αιγύπτου,
στην οποία εγκαταστάθηκαν τον 5ο αιώνα
οι ερημίτες-μοναχοί Πατέρες της Ερήμου
(όπως ο Μέγας Αντώνιος), και οι Μητέρες
της Ερήμου (όπως οι αγίες Συγκλητική και
Θεοδώρα Αλεξανδρείας). Σε μιά επιστολή
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (347407 μ.Χ.) βρίσκεται μια σύνταξη με ομοιότητες προς την συνηθισμένη μορφή της
Ευχής. Αυτή η επιστολή αναφέρει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού Ελέησον», και
το «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησον
ημάς» ως αδιάλειπτη προσευχή.
Ίσως η αρχαιότερη επίσημη αναφορά στην
Ευχή με την σημερινή της ολοκληρωμένη
μορφή να βρίσκεται στον Λόγο περί του
αββά Φιλήμονος, (Φιλοκαλία των Ιερών
Νηπτικών, Τόμος Β’). Ο Φιλήμων, ο οποίος
έζησε κατα το 600 μ.Χ. ανέφερε το «Κύριε
Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».
Γιατί άραγε εντάχθηκε η Ευχή στην Αγία
μας Παράδοση, μεταξύ όλων των γνωστών μας προσευχών, ως η αδιάλειπτη
Καρδιακή Προσευχή, και όχι η προσευχή
που προσφάτως επινόησε και πρότεινε ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στις 24.1.2021 «Σε ευχαριστώ, Σε δοξάζω Κύριε, ελέησόν
με»; Ποία η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών
προσευχών;
Κατ’αρχήν, ο Άγιος Θεοφάνης ο αναχωρητής θεωρούσε την Ευχή ως ισχυρότερη από
τις υπόλοιπες προσευχές λόγω της δυνάμεως του Αγίου Ονόματος του Ιησού. Όταν
ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές Του «Ποιός
λένε οι άνθρωποι οτι είναι ο Υιός του ανθρώπου;» έλαβε διάφορες απαντήσεις από
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων του Ιωάννου του Βαπτιστού, του Προφήτη Ηλία, του
Προφήτη Ιερεμία, και ενός άλλου προφήτη.
Όμως όταν τους ρώτησε «Εσείς όμως ποιός λέτε ότι είμαι;» ο Σίμωνας Πέτρος έσπευσε με το «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του
Θεού του ζώντος.» Τότε ο Ιησούς απάντησε
«Μακάριος ει Σίμων..διότι αυτό δεν σου το
απεκάλυψαν η σάρκα και το αίμα, αλλά ο
Πατέρας μου στους ουρανούς» (Ματ. 16,1318). «Διότι...κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο
Ιησούς είναι Κύριος, παρά μόνο με το Άγιο
Πνεύμα» (1 Κορ. 12-3).
Έτσι βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο
πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ομιλεί διαμέσω μας όταν ομολογούμε τον Ιησού ως Χριστό και ως τον Υιό του ζώντος Θεού, επειδή
ο Υιός είναι το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας

Τριάδος (δηλ. ο Θεός ο Ίδιος), και όχι κάποιος νεκρός (ψεύτικος) θεός, διότι υπάρχουν πολλοί ψευτο-θεοί τους οποίους άνθρωποι λατρεύουν και αποκαλούν «κύριο».
Έτσι λοιπόν, όταν λέμε «Κύριε (δηλ. Θεέ)
Ιησού Χριστέ (εκείνος που φέρει το χρίσμα),
Υιέ Θεού...» μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς είναι
ο Χριστός (ο φέρων το χρίσμα) και Θεός.
Πλαισιvμένο σωστά, το όνομα του Ιησού φέρει τόση ισχύ, ώστε οι Πατέρες και Μητέρες
της ερήμου, δεινά πειραζόμενοι από τα δαιμόνια, χρησιμοποιούσαν αυτή την Ευχή για
να ενισχυθούν στους πνευματικούς τους
αγώνες εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων
του Σατανά. Και εμείς λοιπόν, βιώνοντας
την ζωή μας στην πνευματική έρημο του σημερινού κόσμου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ευχή για να προστατεύσουμε
τους εαυτούς μας απο τους καθημερινούς
πειρασμούς του πονηρού.
Το «Σε ευχαριστώ, Σε δοξάζω, Κύριε ελέησόν με» είναι μια προσευχή η οποία ΔΕΝ
αναφέρει το όνομα του Ιησού, του Σωτήρα
του κόσμου, αλλά και ούτε Τον αναγνωρίζει
ως Θεό. Άρα, αποτελεί μία αποδυναμωμένη προσευχή για μια μάχη με τους δαίμονες
οι οποίοι τρέμουν στο άκουσμα του ονόματος του Ιησού.
Δεύτερον, η Ευχή χρονολογείται ακόμα
νωρίτερα από την εποχή που επισημαίνει η
Wikipedia, διότι δεν πρόκειται για μια απλή
η τυχαία εφεύρεση των εκκλησιαστικών μας
Γερόντων του 5ου αιώνα. Όπως παρατηρούμε παρακάτω, η προέλευσή της χρονολογείται και από τον 1ο αιώνα, διότι συνδυάζει τρία ρητά της Αγίας Γραφής:
α) Τον Χριστολογικό Ύμνο του Αποστόλου
Παύλου: «...ο Οποίος (Ιησούς) υπάρχων σε
μορφή Θεού, δεν θεώρησε το ότι ήταν ίσος
με τον Θεό σαν κάτι προς αρπαγμό (κλοπή),
αλλά εκένωσε τον εαυτόν Του, έλαβε μορφή
δούλου, και έγινε όμοιος προς τους ανθρώπους. Και βρισκόμενος σε μορφή ανθρώπου, εταπείνωσε τον εαυτόν Του, γενόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, και μάλιστα
θανάτου σταυρικού. Για αυτό ο Θεός Τον
υπερύψωσε, και Του χάρισε το υψηλότερο
Όνομα από όλα τα ονόματα, για να κάμψει
κάθε γόνατο στο όνομα του Ιησού, στον ουρανό, στην γη και στα καταχθόνια (υπό της
γης), και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο
Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν του
Θεού Πατρός.» (Φιλ. 2,6-11)
β) Τον Ευαγγελισμό: «..και της είπε ο άγγελος, μη φοβάσαι Μαριάμ. Διότι βρήκες χάρη
από τον Θεό. Και δες, θα συλλάβεις στην
κοιλία σου, και θα τέξεις υιό, και θα καλέσεις
το όνομά του Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας,
και θα αποκαλεσθεί Υιός του Υψίστου, και
θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο
του Δαυίδ, του πατέρα Του, και θα βασιλεύσει...για πάντα, και η βασιλεία Του δεν θα
έχει τέλος ποτέ...Το Άγιο Πνεύμα θα επέλθει επάνω σου, και η Δύναμη του Υψίστου
θα σε επισκιάσει. Για αυτό, θα αποκαλείται
Υιός του Θεού το άγιο [τέκνο] που θα γεννηθεί.» (Λκ. 1,30-35)
γ) Την Παραβολή του Τελώνου (αμαρτωλού
φοροεισπράκτορα) και Φαρισαίου αφηγημένη από τον Ιησού τον Ίδιο: «και είπε την
εξής παραβολή για κάποιους οι οποίοι είχαν
την πεποίθηση ότι ήσαν δίκαιοι ενώ εξουθενούσαν τους υπολοίπους...Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό να προσευχηθούν,
ο ένας Φαρισαίος, και ο άλλος τελώνης. Ο
Φαρισαίος στέκοντας όρθιος, προσευχόταν
στον εαυτό του (προς εαυτόν) τα ακόλουθα:
Σε ευχαριστώ Θεέ, ότι δεν είμαι σαν τους

λοιπούς ανθρώπους – άρπαγες, άδικοι, μοιχοί – η ακόμη σαν αυτόν εδώ τον τελώνη.
Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, αποδεκατώ τα πάντα όσα αποκτώ. Ο δε τελώνης,
στεκόμενος μακρυά, ούτε τα μάτια του δεν
ήθελε να σηκώσει προς τον ουρανό, αλλά
χτυπούσε το στήθος του λέγοντας: Ο Θεός
ιλάσθητι μοι τω αμαρτωλώ (Ο Θεός δείξε
μου έλεος [ελέησόν με], εμένα τον αμαρτωλό). Σας λέω οτί αυτός (ο τελώνης) επέστρεψε στο σπίτι του δικαιωμένος, και όχι
εκείνος (ο Φαρισαίος). Ότι όποιος υψώνει
τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, και όποιος
ταπεινώνεται θα υψωθεί.» (Λκ. 18,9-14)
Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι ο Ίδιος ο
Ιησούς διδάσκει την Ευχή, και την συμπληρώνει με τις λέξεις «τω αμαρτωλώ». Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς δεν διορθώνει την
προσευχή του τελώνου. Δεν λέει ότι ο τελώνης θα έπρεπε να πει «Σε ευχαριστώ, Σε
δοξάζω, Κύριε ελέησόν με». Αντιθέτως, μας
λέει οτι ο τελώνης επέστρεψε στο σπίτι του
δικαιωμένος, και ο δε Φαρισαίος, ο οποίος
όντως ευχαρίστησε τον Θεό, αλλά με έναν
υπερήφανο τρόπο, καυχόμενος για τις καλές του πράξεις, ΔΕΝ δικαιώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι η Ευχή δεν περιορίζεται στο να
έχει μεγάλη δύναμη εναντίον των δαιμόνων
λόγω του ονόματος του Ιησού, αλλά επίσης
έχει την δύναμη να μας γλιτώσει από την
αμαρτία επειδή τα λόγια ομολογίας «ελέησόν με τον αμαρτωλό» περιέχουν μεγάλη ταπείνωση και μετάνοια.
Τρίτον, υπάρχουν πολλές άλλες παραπομπές στην Αγία Γραφή στις οποίες ο Ιησούς
ο Ίδιος υποστηρίζει την Ευχή. Θυμηθείτε
τον καθαρισμό των δέκα λεπρών... «και ερχόμενος σε ένα χωριό, Τον συνάντησαν
δέκα λεπροί άνδρες, οι οποίοι στέκονταν από μακρυά, και φώναξαν λέγοντες
Ιησού Επιστάτα, ελέησον ημάς.» (Λκ. 17,
12-13). Παρατηρήστε πως τον αποκαλούν
με το όνομά του, Ιησού. Επίσης τον αποκαλούν Επιστάτη, που σημαινει Κύριος, η
Θεός. Τον πλησιάσανε ζητώντας το θαύμα
επειδή πρώτα αναγνωρίσανε ότι ο Ιησούς
ειναι Θεός. Αυτή ήταν η δημόσιά τους ομολογία πίστης. Ο Ιησούς τους γιάτρεψε από
την λέπρα τους, και παρατηρήστε ότι ΔΕΝ
διόρθωσε τον τρόπο με τον οποίο Τον απεκάλεσαν. Δεν τους είπε «Όχι, μην λέτε το
Ιησού Επιστάτα, ελέησον ημάς, αλλά
καλύτερα πείτε το Σε ευχαριστούμε, Σε
δοξάζουμε, Κύριε ελέησον ημάς, επειδή
αυτό είναι το πιο σωστό..». Δεν το είπε
αυτό καθόλου! Τους ίασε αμέσως, αλλά είχε
βεβαίως την προσδοκία ότι θα ευχαριστούσαν τον Θεό έπειτα από την ίασή τους.
Σκεφτείτε και τον τυφλό ο οποίος ζητιάνευε
παράπλευρα του δρόμου κοντά στην Ιεριχώ. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς περνούσε,
φώναξε «Ιησού, Υιέ Δαυίδ, ελέησόν με.
Και εκείνοι που προηγούνταν τον επετιμούσαν να σιωπήσει, αλλά εκείνος πιό
πολύ φώναζε Υιέ Δαυίδ, ελέησόν με.» Ο
Ιησούς σταμάτησε και τον ρώτησε «Τι θέλεις να κάνω για εσένα; Κύριε, να δω το
φως μου (να αναβλέψω). Και ο Κύριος
του είπε Ανάβλεψε! Η πίστη σου σε έσωσε. Και αμέσως ανέβλεψε, και ακολούθησε τον Ιησού, δοξάζοντας τον Θεό.»
(Λκ. 18, 35-43)
Παρατηρούμε ότι ο Ιησούς ΔΕΝ διόρθωσε
τον τυφλό ο οποίος Του απευθύνθηκε με
αυτόν τον τρόπο, αποκαλώντας Τον Υιό του
Δαυίδ, ο οποίος κατά τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Μεσσίας (ο Χριστός).
Ο τυφλός δεν αποκάλεσε τον Ιησού «υιό
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του Ιωσήφ» όπως κάνανε κάποιοι άλλοι οι
οποίοι δεν πιστεύανε ότι ήταν ο Μεσσίας.
«δεν είναι αυτός ο γιός του μαραγκού (τέκτονος);» (Ματ. 13,55)... «και σκανδαλίζονταν από Αυτόν»(Ματ. 13,57). Αντιθέτως,
ο τυφλός τον απεκάλεσε «Υιό του Δαυίδ».
Χωρίς να μπορεί να διαβάσει επειδή ήταν
τυφλός, ακόμα όμως και εκείνος γνώριζε οτι
ο τίτλος «Υιός του Δαυίδ» πρόκειται για περιγραφή του Μεσσία που προέρχεται από
την Παλαιά Διαθήκη, επειδή ο Θεός υποσχέθηκε στον Βασιλέα Δαυίδ ότι ένας από τους
απογόνους του θα βασίλευε για πάντα. Ο
Ιησούς γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, την Πόλη
του Δαυίδ, και κατά την επίγεια γενεολογία
και τον Μωσαϊκό Νόμο, Τον κατανοούσαν
ως τον υιό του Ιωσήφ, του μαραγκού, του
οποίου ο πρόγονος ήταν ο Βασιλέας Δαυίδ.
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, υπάρχουν
έξι περιπτώσεις οπού αναφέρεται ο Ιησούς
ως «Υιός του Δαυίδ».
Υπάρχουν αρκετές άλλες παραπομπές στις
Γραφές που ονομάζουν τον Ιησού και βεβαιώνουν την Θεότητά Του. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές:
α) Μόλις συνάντησε τον Ιησού ο Ναθαναήλ
ο Μαθητής, ανεφώνησε «Ραββί, Εσύ είσαι
ο Υιός του Θεού, Εσύ είσαι ο Βασιλέας
του Ισραήλ!» (Ιω. 1, 49) και ο Ιησούς δεν
τον διόρθωσε, διότι δεν υπήρχε τίποτα να
διορθώσει.
β) Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των
Εθνών γράφει «και δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία, διότι δεν υπάρχει
κανένα άλλο όνομα υπό του ουρανού
που να έχει δοθεί στους ανθρώπους
και δια του οποίου πρέπει να σωθούμε.»(Πρα. 4, 12). «η ανταμοιβή της αμαρτίας είναι ο θάνατος, το δε χάρισμα του
Θεού η αιώνια ζωή, εν Χριστώ Ιησού τω
Κυρίω ημών.» (Ρωμ. 6, 23). «Ότι εάν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Ιησού ως
Κύριο, και πιστεύσεις με την καρδιά σου
ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς.» (Ρωμ. 10, 9). «Και ό,τι
πράξετε, εν λόγω η εν έργω, όλα κάντε
τα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες τον Θεό δι’Αυτού.» (Κολ. 3, 17).
γ) Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον χωλό
ζητιάνο, «δεν έχω αργύριο και χρυσάφι,
αλλά εκείνο που έχω σου το δίνω. Στο
όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα!» (Πρα. 3, 6).
δ) Οι Ευαγγελιστές γράφουν – «Οι εβδομήκοντα-δύο επέστρεψαν με χαρά λέγοντες Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε έμας εν τω ονόματί Σου.»(Λκ. 10,
17). «Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν
τον είδαν, έπεφταν μπροστά του φωνάζοντας και λέγοντας ότι Εσύ είσαι ο Υιός
του Θεού.» (Μαρ. 3,, 11). Επίσης «...άνθρωπος με πνεύμα ακάθαρτο μέσα του...
φώναξε Τι έχεις με έμας Ιησού Ναζαρηνέ;
Ήλθες να μας καταστρέψεις; Γνωρίζω
ποιός Είσαι, ο Αγιος του Θεού. Αλλά ο
Ιησούς τον επετίμησε λέγοντας, φιμώσου, και βγες από αυτόν!» (Μαρ. 1, 21-28)
ε) Ο Ίδιος ο Ιησούς είπε: 1) «Αμήν λέγω
υμίν, ότι πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, υπάρχω Εγώ.» (Ιω. 8, 58) καθορίζοντας έτσι οτι
εΙναι το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τρίαδος, του Τριάδικου Θεού, ο Οποίος υπήρχε και πριν αρχίσει ο χρόνος. 2) Υποσχέθηκε επίσης «και ό,τι αν ζητήσετε στο
όνομά μου, θα το κάνω για να δοξασθεί
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How and Why the Jesus Prayer?
“Lord, Jesus Christ, Son of God,
have mercy on me a sinner”
συνέχεια από τη σελίδα 26
(iv) The Evangelists write: “The seventytwo returned with joy, saying, ‘Lord
(Jesus), even the demons are subject
to us in your name!’” (Luke 10:17) “And
whenever the unclean spirits saw him
(Jesus), they fell down before him and
cried out, ‘You are the Son of God.’” (Mark
3:11) Also, “…a man with an unclean spirit…
cried out, “What have You to do with us,
Jesus of Nazareth? Have you come to
destroy us? I know who you are – the
Holy One of God.” But Jesus rebuked
him, saying, “Be silent, and come out of
him!...” (Mark 1:21-28)
(v) Jesus, Himself, said: (i) “Truly, truly, I
say to you, before Abraham was, I am.”
(John 8:58) thereby affirming that He is the
Second Person of the Holy Trinity, the triune
God, Who existed before time began. (ii) He
also promised, “Whatever you ask in my
name, this I will do, that the Father may
be glorified in the Son.” (John 14:13) (iii)
He likewise prophesied, “And these signs
will accompany those who believe: in my
name they will cast out demons; they will
speak in new tongues; they will pick up
snakes with their hands; and when they
drink deadly poison it will not hurt them
at all; they will place their hands on sick
people, and they will get well.” (Mark
16:17-18)
Therefore, dear reader, not only is the Jesus
Prayer correct, but there are no other words
which can substitute for the divinely inspired
words, “Lord, Jesus Christ, Son of God,
have mercy on me a sinner.” With these
words, we confess our faith that Jesus is the
Master of all (Lord); that He is the anointed
Messiah (Christ) who came to redeem the
world from sin; that He is begotten of the
father (Son of God) and is therefore of the
same essence as the Father, meaning
Divine. Furthermore, by uttering His human
name, Jesus, we also acknowledge His dual
nature as God and Man, or the God-Man,
who was born of the Virgin Mary so that he
could live, suffer and die like a man, to save
mankind. As the only perfect and sinless
human, He became High Priest for us,
offering Himself on the cross as the ultimate
sacrifice to make atonement for our sins
and re-unite us with the Father. He alone
became the Offerοr and the Offering. All of
this was accomplished by none other than
Jesus.
“Jesus Christ the faithful witness, (is)
the firstborn of the dead, and the ruler
of kings on earth. (He) has freed us
from our sins by His blood.” (Revelation
1:5) “For there is one God, and there is
one Mediator between God and men,
the man Christ Jesus.” (1 Timothy 2:5)
“Since then we have a great High Priest
who has passed through the heavens,
Jesus, the Son of God, let us hold fast
our confession.” (Hebrews 4:14)
Our confession is the Jesus Prayer, which
is supported by reams of Holy Scripture,
contains volumes of Orthodox theology
and great power. It was not just any “lord,”
not Mohammad, not Allah, not Buddha, not
Brahma, or any other deity who died for us
and shattered the gates of Hell. Only the
crucified Lord Jesus destroyed the power

of Sin and Death and Satan’s hold on
mankind. This is why the demons tremble
at the name of Jesus. This is why the
elders (Γεροντάδες) of our Holy Orthodox
Church ceaselessly pray the Jesus Prayer
– to ward off demonic temptations and
spiritual attacks, by exercising humility and
ceaselessly calling on the name of Jesus.
To remove the name of Jesus, keeping
only the unassigned word “lord,” enables
several threats to erode our Orthodox faith
and identity and to jeopardize our salvation:
First, the newly innovated prayer advances
pagan and polytheistic Ecumenism, which
for years, has been focusing only on
“common ground” to promote a type of
“love” that ignores differences and Truth. “I
thank you, I glorify you, lord, have mercy
on me,” is a non-denominational prayer that
can be comfortably spoken by any Jain, any
Jew, any Hindu, any Sikh, any Zoroastrian,
any Muslim, even any idol or Luciferian
worshipper. This prayer is not only unOrthodox, it is even un-Christian.
Second, removing the name of Jesus
replaces a Confession of Faith with a Denial
of Faith. Are we suddenly afraid or ashamed
to identify as Christians by saying the
name of Jesus? A denial of faith threatens
our salvation! Jesus said, “…whosoever
shall confess Me before men, him will I
confess also before My Father which is
in Heaven. But whosoever shall deny Me
before men, him will I also deny before
My Father which is in Heaven.” (Matthew
10:33-34)
Third, by removing the name of Jesus,
thousands of years of sacred prophecies,
Biblical teachings and Patristic dogma
become discounted and overturned,
arbitrarily and for no good reason. This
is unacceptable if we wish to maintain an
Orthodox identity. On judgment day, when
everyone rises from the dead, including all
those who lived before us, it will be difficult
to justify in the presence of God and His
martyrs, any disobedience to the words of St.
Paul, “Do not get carried away by various
and strange teachings,” (Hebrews 13:9)
even if the strange teachings came from
someone that has the title of a bishop. Let
us not forget that historically, the majority of
heresies battled by the Orthodox Church,
came from wayward bishops!
The more one utters the proposed innovated
prayer, instead of the Jesus Prayer, the further
away one drifts from Jesus, the Orthodox
ethos and ecclesial consciousness, and
the closer one draws towards heresy. “For
such men are false apostles, deceitful
workmen, disguising themselves as
apostles of Christ. And no wonder, for
even Satan disguises himself as an angel
of light…Their end will correspond to
their deeds.” (2 Corinthians 11:13-15)
I hope and pray that the innovated prayer
was an unintended error in judgment on
the part of his Eminence Sotirios, and not
another assault against those who adhere
to Patristic Holy Orthodox Tradition. Those
who are not interested in Orthodox Tradition
are free to leave and join other jurisdictions
anytime they wish; but we, the faithful, will
not follow them...
Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy
on me a sinner!
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Πως και Γιατí η ευχή «Κύριε
Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού
ελέησòν με τον αμαρτωλό»?
συνέχεια από τη σελίδα 27
ο Πατέρας μέσω του Υιού.» (Ιω. 14, 13)
...3) Επίσης προφήτευσε «σημεία θα ακολουθήσουν εκείνους που έχουν πιστεύσει. Θα εκβάλλουν δαιμόνια στο όνομά
μου, νέες γλώσσες θα μιλούν, και φίδια
θα κρατούν στα χέρια τους, και ό,τι θανάσιμο και να πιούν δεν θα τους βλάψει...
θα βάζουν τα χέρια τους επάνω στους
αρρώστους, και θα γίνονται καλά.» (Μαρ.
16, 17-18)
Έτσι λοιπόν, αγαπητέ αναγνώστη, όχι μόνο
είναι ορθή η Ευχή, αλλά δεν υπάρχουν άλλες λέξεις οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τις θεόπνευστες λέξεις «Κύριε
Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με τον
αμαρτωλό». Με αυτά τα λόγια ομολογούμε
την πίστη μας ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος
όλων, ότι είναι ο χρισμένος Μεσσίας (Χριστός) που ήρθε να σώσει τον κόσμο από
την αμαρτία, ότι είναι εκ του Πατρός γεννηθής (Υιός του Θεού) και κατά συνέπεια ομοούσιος με τον Πατέρα, δηλαδή Θεϊκός. Εν
συνεχεία, με το να λέμε το ανθρώπινο όνομά Του, Ιησούς, αναγνωρίζουμε και τις δυό
Του φύσεις, ως Θεό και Άνθρωπο, η ως τον
Θεάνθρωπο, που ετέχθη από την Παρθένο Μαρία για να ζήσει, να υποφέρει, και να
υποστεί τον θάνατο ως άνθρωπος, για να
σώσει την ανθρωπότητα. Ως ο μόνος τέλειος και αναμάρτητος άνθρωπος, έγινε ο Αρχιερέας μας, προσφέροντας τον εαυτόν Του
στον σταυρό, ως την έσχατη θυσία για την
εξιλέωση των αμαρτιών μας, και για να μας
ξαναενώσει με τον Πατέρα. Ο Ίδιος έγινε
και ο Θυσιαστής και η Θυσία. Όλα αυτά δεν
κατορθώθηκαν από κανέναν άλλον, εκτός
από τον Ιησού.
«...και από Ιησού Χριστού, ο μάρτυς και
πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών, και
ο άρχων των βασιλέων της γής. Αυτός
που ...μας λύνει από τις αμαρτίες μας με
το Αίμα Του.» (Αποκ. 1, 5) «Ότι υπάρχει
ένας Θεός, και ένας μεσίτης του Θεού»
(1 Τιμ. 2, 5) «Επειδή έχουμε μέγα αρχιερέα,
που διήλθε τους ουρανούς, τον Ιησού, τον
Υιό του Θεού, ας κρατήσουμε την ομολογία
μας.» (Εβρ. 4, 14)
Η ομολογία μας είναι η Ευχή, η οποία υποστηρίζεται από στοίβες Αγίων Γραφών, η
οποία περιέχει τόμους Ορθόδοξης θεολογίας, και μεγάλη δύναμη. Δεν ήταν απλά
κάποιος τυχαίος «κύριος», ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Αλλάχ, ούτε ο Βούδας, ούτε ο
Βράχμα, ούτε κάποια άλλη θεότητα η οποία
θανατώθηκε για εμάς και έθραυσε τις πύλες
του Άδου (της κολάσεως). Μόνο ο σταυρωθείς Κύριος Ιησούς κατέστρεψε την ισχύ της
Αμαρτίας και του Θανάτου, αλλά και το κράτος του Σατανά. Για αυτό ακριβώς τρέμουν
οι δαίμονες με το όνομα Ιησού. Για αυτό οι
Γέροντες της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας
αδιαλείπτως προσεύχονται την Ευχή – για
να απωθήσουν δαιμονικούς πειρασμούς και
πνευματικές επιθέσεις, καλλιεργώντας ταπείνωση και ασταμάτητα καλώντας το όνομα του Ιησού.
Το να εκτοπίσουμε το όνομα του Ιησού,
κρατώντας μόνο τον αόριστο όρο «κύριε»,
ενισχύει αρκετές απειλές που μπορούν εν
συνεχεία να φθείρουν την Ορθόδοξή μας πίστη και ταυτότητα, και να θέσουν σε κίνδυνο
την σωτηρία μας:
Πρώτον, η νεωτεριστική προσευχή προωθεί τον παγανιστικό και πολυθεϊστικό

Οικουμενισμό, ο οποίος για πολλά χρόνια
εστιάζει την προσοχή του αποκλειστικά σε
«κοινά σημεία», με σκοπό την εξάπλωση
ενός είδους «αγάπης» η οποία αγνοεί τις
διαφορές και την Αλήθεια. Το «σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, κύριε ελέησόν με»
αποτελεί μια ουδέτερη προσευχή η οποία
μπορεί με ευκολία να ειπωθεί από οποιονδήποτε Jain, εβραίο, ινδουιστή, ζωροαστρικό, μουσουλμάνο, η και οποιονδήποτε
ειδωλολάτρη η εωσφορολάτρη. Αυτή η
προσευχή δεν είναι μόνο ανορθόδοξη, αλλά
και μη Χριστιανική.
Δεύτερον, αφαιρώντας το όνομα του Ιησού,
καθιστά αντικατάσταση της Ομολογίας Πίστεως με μια Άρνηση Πίστεως. Φοβόμαστε
η ντρεπόμαστε ξαφνικά να ταυτοποιούμαστε ως Χριστιανοί με το να λέμε το όνομα
του Ιησού; Η άρνηση της πίστης απειλεί
την σωτηρία μας! Ο Ιησούς είπε «...όποιος
Με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και Εγώ εκείνον εις
τον Πατέρα μου στους ουρανούς. Αλλά
όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, και Εγώ θα τον αρνηθώ στον
Πατέρα μου στους ουρανούς» (Ματ. 10,
33-34)
Τριτον, με το να αφαιρούμε το όνομα του
Ιησού, χιλιάδες χρόνια ιερών προφητειών,
Βιβλικών διδασκαλιών, και Πατερικών δογμάτων απαξιώνονται και ανατρέπονται,
αυθαίρετα, και χωρίς εύλογη αιτία. Αυτό
είναι απαράδεκτο, εφ’όσον επιθυμούμε να
κρατήσουμε μια Ορθόδοξη ταυτότητα. Στην
Δευτέρα Παρουσία, όταν όλοι αναστηθούν,
ακόμη και εκείνοι που ζήσαν πριν από εμάς,
θα είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουμε – παρουσία του Θεού και των μαρτύρων Του – την οποιαδήποτε ανυπακοή στα
λόγια του Αποστόλου Παύλου «διδαχαίς
ποικίλαις και ξέναις μη παραφέρεσθε»
(μην παρασύρεστε με διάφορες διδαχές οι
οποίες είναι ξένες [από την Ορθή]) (Εβρ. 13,
9), ακόμη και εάν αυτές οι παράξενες διδασκαλίες προήλθαν από κάποιον με αξίωμα
επισκόπου. Ας μην ξεχνάμε, ότι ιστορικώς,
η πλειονότητα των αιρέσεων που καταπολεμήθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία προήλθαν απο επίμονους επισκόπους!
Όσο περισσότερο κάποιος ψελλίζει την
προτεινόμενη νεωτεριστική προσευχή αντί
της Ευχής, τόσο και απομακρύνεται εκείνος από τον Ιησού, το Ορθόδοξο ήθος και
την εκκλησιαστική συνείδηση, και τόσο πιο
πολύ προσεγγίζει την αίρεση, «(διότι) αυτοί
είναι ψευαδαπόστολοι, εργάτες δόλιοι,
μετασχηματιζόμενοι σε αποστόλους του
Χριστού. Και δεν αποτελεί θαύμα αυτό,
διότι και ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε
άγγελο φωτός...και το τέλος αυτών θα
είναι κατά τα έργα αυτών..» (2 Κορ. 11,
13-15)
Ελπίζω και προσεύχομαι ότι η νεωτεριστική
προσευχή υπήρξε απλά μια στιγμιαία ολίσθηση κρίσεως εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου κ. Σωτηρίου, και όχι μια ακόμη επίθεση
εναντίον εκείνων που ακολουθούν την Αγιοπατερική Ορθόδοξη Παράδοση. Όσοι δεν
ενδιαφέρονται για την Ορθόδοξη Παράδοση
είναι απολύτως ελεύθεροι να φύγουν και να
γίνουν μέλη σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όποτε το επιθυμήσουν...αλλά εμείς οι
πιστοί, ΔΕΝ θα τους ακολουθήσουμε...
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με
τον αμαρτωλό!

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ

19 Φεβρουάριος, 2021 | Ελληνικός Tύπος
Μία γυναίκα πηγαίνει στα επείγοντα και
την βλέπει ένας νεαρός γιατρός.
Μετά από 3 λεπτά εξέτασης, ο γιατρός
της λέει ότι είναι έγκυος.
Αμέσως η γυναίκα βγαίνει έξαλλη από το
εξεταστήριο και αρχίζει να ουρλιάζει, τρέχοντας στον διάδρομο.
Ένας ηλικιωμένος γιατρός, την πλησιάζει,
ρωτά τι συνέβει, την ηρεμεί και την βάζει να
καθίσει σε ένα άλλο δωμάτιο.
Μετά πηγαίνει στο εξεταστήριο του νεαρού
γιατρού:
- Τι στο καλό σκεφτόσουν; Η γυναίκα είναι

63 χρονών, έχει δύο μεγάλα εγγόνια, και της
λες ότι είναι έγκυος;
Ο νεαρός γιατρός συνεχίζει να σημειώνει
στο μπλοκ του, και χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του λέει:
- Ναι, αλλά δεν της πέρασε ο λόξιγκας;
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19 Παρασκευή

Αγ. Φιλοθέης
Αθηναίας /
Αρχίππου Απ./
Φιλήμονος

20 Σάββατο

21 Κυριακή

Αγ. Λέοντος επ.
Κατάνης/
Βησσαρίωνος /
Αγάθωνος επ.
Ρώμης

Αγ. Ευσταθίου
Αντιοχείας /
Τιμοθέου εν
Συμβόλοι

22 Δευτέρα

Αγ. Ανθούσης /
Αθανασίου Ομολ./
Συνετού/
Αρίστωνος επ.
Αρσινόης

23 Τρίτη

24 Τετάρτη

Αγ. Πολυκάρπου
επ. Σμύρνης/
Δαμιανού /
Γοργονίας

Α&Β Εύρεσις
Τ. Κεφαλής
Ιωάννου
Προδρόμου

25 Πέμπτη

Αγ. Ταρασίου
Κων/πολεως /
Μαρκέλλου επ.
Κύπρου/ Έθελπερτ
Αγγλίας

Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 15 Μαρτίου 2021
Η Αποκριά ή το Τριώδιο ξεκινά την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021
Πολλοί από τώρα αναζητούν πότε ξεκινούν
οι απόκριες 2021. Φέτος το Πάσχα θα πέσει
αργά, όπως και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Η τελευταία Κυριακή της αποκριάς είναι στις
14 Μαρτίου 2021.
Μένει να δούμε αν φέτος θα πραγματοποιηθεί το
καρναβάλι της Χαλκίδας. Πέρσι το καρναβάλι είχε
ματαιωθεί λόγο της covid 19. Η Τσικνοπέμπτη είναι στις 4 Μαρτίου 2021.
Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 15 Μαρτίου 2021. Η
Αποκριά ή το Τριώδιο ξεκινά την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021.
Το Πάσχα φέτος «πέφτει» στις 2 Μαΐου, ωστόσο
λογίζεται ως 4ημερη αργία, από 30/04, που είναι
Μεγάλη Παρασκευή έως 3 Μαΐου, Δευτέρα του
Πάσχα.

Τι είναι και τι σημαίνει ότι άνοιξε το
τριώδιο;

Τι είναι το τριώδιο;

Το τριώδιο έχει λάβει την ονομασία του από το ομώνυμο
εκκλησιαστικό βιβλίο, το τριώδιο, το οποίο περιλαμβάνει
τους ύμνους που ψάλλονται στις εκκλησίες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Οι ύμνοι αυτοί έχουν τρεις ωδές σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους ύμνους τις εκκλησίας, οι οποίοι έχουν εννέα
ωδές. Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο αυτό, και κατ’
επέκταση και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, ονομάστηκαν τριώδιο.

Τριώδιο και Καρναβάλι

Οι περισσότεροι από εμάς έχουν συνδέσει το τριώδιο με
τις αποκριές και τα καρναβαλικά έθιμα, λόγω της σύνδεσης που έχουν κάνει οι άνθρωποι και το ξεφάντωμα πριν
από τη μεγάλη Νηστεία της Σαρακοστής.
Η άλλη του όμως διάσταση, είναι βαθιά θρησκευτική και
σηματοδοτεί την εισαγωγή στη διαδικασία του εξαγνισμού του ανθρώπου μέσω της σαρανταήμερης νηστείας
που ξεκινάει αμέσως μετά τις απόκριες.
Για την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, η περίοδος
του Τριωδίου είναι μια κινητή περίοδος, η οποία διαιρείται
σε τρεις μικρότερες, δηλαδή Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι Κυριακή της Τυροφάγου, Καθαρά Δευτέρα
μέχρι το Σάββατο Του Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων
το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση.

Οι Κυριακές του Τριωδίου
Κάθε Κυριακή των πρώτων τριών εβδομάδων έχει
τη δική της σημειολογία.
Οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής:
Τελώνου και Φαρισαίου
Ασώτου
Απόκρεω
Τυροφάγου
Την πρώτη εβδομάδα γίνεται «κατάλυση στα πάντα», δηλαδή τρώγεται ελεύθερα κάθε φαγητό
ακόμα και την Τετάρτη και Παρασκευή. Για το λόγο
αυτό ονομάζεται «ελεύθερη» ή «απολυτή».
Την δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου γίνεται «κατάλυση στα πάντα» όλες τις ημέρες εκτός της Τετάρτης και Παρασκευής όποτε απέχουμε ακόμα
και από τα λαδερά φαγητά όπως και τις ημέρες
της Μεγάλης Σαρακοστής. Την Πέμπτη της δεύτερης
εβδομάδας στην Ελλάδα υπάρχει το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, κατά την οποία καταναλώνονται κρεατικά, δεδομένου ότι μετά από τρεις ημέρες αρχίζει ουσιαστικά η
νηστεία της Σαρακοστής.
Η τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου είναι αυτή της Τυροφάγου ή Τυρινής, οπότε όλες τις ημέρες γίνεται κατάλυση
σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα του αυγού, των ψαριών και φυσικά του ελαιόλαδου, απαγορεύεται όμως η
κρεατοφαγία.
Την τρίτη Κυριακή της Αποκριάς, πριν από την Καθαρά
Δευτέρα, αρχίζει η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής,
δηλαδή της νηστείας των σαράντα ημερών που προηγείται του χριστιανικού Πάσχα.
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WWW.SELECTBAKERY.CA

Call Us:
416-421-2400

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

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5
SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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Diana’s Seafood
Delight

Website: www.nathenssiegel.com

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

The law firm of Nathens, Siegel LLP is devoted entirely to
the practice of family law.

Η δικηγορική εταιρεία Nathens, Siegel LLP ασχολείται
αποκλειστικά στην άσκηση του οικογενειακού δικαίου.

Για την υπόθεση σας καλέστε το τηλέφωνο
(416) 222-6980 ext. 2900 την κ. Τσιρίκος
(Συνομιλία στα Ελληνικά ή Αγγλικά)
TORONTO - MADISON CENTRE
4950 Yonge Street, Suite 2408
Toronto, ON M2N 6K1

MISSISSAUGA EXECUTIVE CENTRE
2 Robert Speck Parkway, Suite 240
Mississauga, ON L4Z 1H8

516 Danforth Ave. Toronto, ON M4K 1P6
FREE DELIVERY
WITHIN 5 KM CIRCLE ON THE PURCHASE
OF $30 AND ABOVE

(416) 469-5580
zaykagrill@gmail.com
www.zaykagrill.com

OPEN EVERY DAY
Mon - 4pm - 10 pm
Tues. - Thur: 12pm - 8 pm
Fri & Sat: 1 pm - 11 pm
Sun : 12pm - 10 pm

We Do Catering for your events in Toronto

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

