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8,1 δις προς ενίσχυση για το Covid-19 Μείωση του συνολικού ελλείμματος
Νέο πακέτο βοήθειας κατά του Covid και μείωση του
ομοσπονδιακού ελλείμματος. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία
του οικονομικού και δημοσιονομικού προϋπολογισμού που
παρουσίασε η υπουργός οικονομικών και αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης κ. Chrystia Freeland .
Κλείνοντας την παρουσίαση της αναδιαμόρφωσης του
Εθνικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 η υπουργός
κ. Freeland ανέφερε τα εξής, «αυτή η οικονομική και
δημοσιονομική αναδιαμόρφωση παρέχει στους Καναδούς
μια διαφανή έκθεση για τα οικονομικά του έθνους μας και
επίσης στοχευμένες επενδύσεις που θα διασφαλίσουν
ότι έχουμε τα όπλα που χρειαζόμαστε
για να ολοκληρώσουμε τη μάχη κατά του
σελίδα
COVID-19, μια προσπάθεια πιο επείγουσα
3, 10
τώρα από ποτέ με την αύξηση του Omicron.

Μπέττυ Σκουτάκη: Η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Την περασμένη Κυριακή,
στις 12 Δεκεμβρίου 2021,
ήταν μια ιστορική ημέρα
για την Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο, και γενικότερα της
παροικίας.

Το μεγάλο έγκλημα στα Καλάβρυτα
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας, θες και δε
θες, θα σταθείς σε μερικές σημαδιακές ημερομηνίες
που ταρακούνησαν, συγκλόνισαν, και σημάδεψαν τις
ζωές μας. Αυτές οι τόσο σημαδιακές ημερομηνίες να
αποτελέσουν και να γίνουν αφετηρία
του προβληματισμού και σκέψης….
σελίδα 24
«Καλάβρυτα» Δεκέμβρης 1943, ακριβώς
78 χρόνια πριν.

Η
Μπέττυ
Σκουτάκη
εκλέχτηκε η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος της ΕΚΤ. Ένα
ιστορικό
γεγονός,
που
όλοι ευελπιστούμε πως θα
φέρει καινούργια αύρα στον
οργανισμό.
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Product of Spain or Morocco

Sweet Seedless
Clementines

Product of USA #1

Product of USA Andy Boy

til December 24

Sweet Yams

Romaine Hearts

4

2

/case

Canadian Raised“AAA” Grade
or Higher

Capless Rib Roast

Frenched Pork Loin
Roast

Deli Sliced

Woolwich

2

lb/6.59 kg

4

$

23.99/case or
Saputo

3/

Mini Friulano Cheese

Goat Cheese

Oven Roast
Turkey Breast

2021

Large Sweet
Hachiya Persimmons

99

lb/3.28 kg

/each

Ontario Raised Pork

1

49

99

Product of USA

Fresh Brussel
Sprout

5 lbs

99

Product of USA

500 g

113 g

11.30 lb

14

4

99

99
lb/33.05

Chapman’s

Sealtest

2 lt

5% or 10% Half & Half
1 lt

Ice Cream

2

Broths

Sealtest

Cream

/each

1

/each

San Pellegrino

Bertolli

750 ml

250 ml

99
/each

1

99
/each

/each

Real Whipped Cream
225 g

2

1

69
/each

2

7

Astro

Bulk Pack

/each

Yogurt
650-750 g

2

99

/each

Balsamic Vinegar

Mineral Water

900 g

Natrel

99

99

2

99

99

/100 g

18% or 35%
473 ml

2

99

Campbell’s

lb/11.00 kg

Cream

2

49

49

/each

/each

Country Harvest

Dinner Rolls

Bread

20’s

600 g

3

49
/each

2

49
/each
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Αναδιαμόρφωση του Εθνικού προϋπολογισμού για το έτος 2021
8,1 δις προς ενίσχυση για το Covid-19 - Μείωση του συνολικού ελλείμματος
Νέο πακέτο βοήθειας κατά του Covid και
μείωση του ομοσπονδιακού ελλείμματος.
Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία του οικονομικού και δημοσιονομικού προϋπολογισμού που παρουσίασε η υπουργός
οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρΚατερίνα
νησης κ. Chrystia Freeland .
Γερασκλή
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεσμεύεται
να δαπανήσει επιπλέον 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της μάχης κατά του Covid-19. Μεταξύ των πιο
ουσιαστικών μέτρων κατά της πανδημίας θα διατεθούν 2
δισεκατομμυρια σε δύο χρόνια, ξεκινώντας από το 2021-22,
στον Καναδικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (PHAC) για την
προμήθεια θεραπειών κατά του κορωνοϊού.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει επίσης 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο Health Canada και στο PHAC για
να βοηθήσει τις επαρχίες και τα εδάφη να προμηθευτούν
ταχείες δοκιμές και τις προμήθειες που απαιτούνται για τη
διαχείρισή τους.
Σε απάντηση συγκεκριμένου αιτήματος από το NDP, 742,4
εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για εφάπαξ πληρωμές
σε ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος σε όλο τον Καναδά.

Καλά νέα στο φορολογικό μέτωπο.

Το έγγραφο προβλέπει ότι το έλλειμμα το 2021-2022
θα μειωθεί στα 144,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα

εκτιμώμενα 154,7 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τον εαρινό
προϋπολογισμό. Το οικονομικό έτος 2022-23, το έλλειμμα
αναμένεται να ανέλθει στα 58,4 δισεκατομμύρια δολάρια,
ελαφρώς χαμηλότερα από τα προηγούμενα προβλεπόμενα
59,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι δημοσιονομικές προοπτικές 2021-2022 περιλαμβάνουν
δύο απρόβλεπτα στοιχεία για το βραχυπρόθεσμο κόστος:
την απειλή που θέτει η παραλλαγή Omicron και τις πρόσφατες καταστροφές στη Βρετανική Κολομβία, δύο ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική εκτίμηση
του ελλείμματος.
Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση παρείχε ένα σενάριο ταχύτερης ανάκαμψης και ένα σενάριο πιο αργής ανάκαμψης. Το
πρώτο προβλέπει έλλειμμα 142 δισ. δολαρίων και το δεύτερο έλλειμμα 147,9 δισ. δολάρια.
Η μείωση του ελλείμματος εξηγείται από την αύξηση των
ομοσπονδιακών εσόδων και τη μείωση των προβλέψεων
για τις εθνικές δαπάνες.
Η δημοσιονομική ενημέρωση σημειώνει ότι, λόγω των πιο
αισιόδοξων προοπτικών για την αγορά εργασίας, του προσωπικού εισοδήματος και της εταιρικής κερδοφορίας, τα
έσοδα από τον φόρο εισοδήματος «αναμένεται να αυξάνονται κατά περίπου 12 δισεκατομμύρια ετησίως κατά μέσο
όρο».
Τα συνολικά φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης βενζίνης
και από τους εισαγωγικούς δασμούς, θα φτάσουν τα 312,1

δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 20212022, αυξάνοντας στα 391 δισεκατομμύρια έως το 2026-27.
Οι κρατικές δαπάνες θα μειωθούν από 28,4 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το οικονομικό έτος, που λήγει τον Μάρτιο,
σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026-2027.
Κλείνοντας την παρουσίαση της αναδιαμόρφωσης του
Εθνικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 η υπουργός κ.
Freeland ανέφερε τα εξής, «αυτή η οικονομική και δημοσιονομική αναδιαμόρφωση παρέχει στους Καναδούς μια διαφανή έκθεση για τα οικονομικά του έθνους μας και επίσης
στοχευμένες επενδύσεις που θα διασφαλίσουν ότι έχουμε
τα όπλα που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τη μάχη
κατά του COVID-19, μια προσπάθεια πιο επείγουσα τώρα
από ποτέ με την αύξηση του Omicron.

Δωρεάν τεστ για τον COVID-19 εν μέσω διακοπών
Την Τετάρτη, η επαρχία
ανακοίνωσε ότι θα διανείμει
δύο εκατομμύρια γρήγορα
τεστ μέσω
τοποθεσιών
όπως εμπορικά κέντρα,
καταστήματα λιανικής, αγορές διακοπών,
δημόσιες βιβλιοθήκες και κόμβους συγκοινωνιών — δωρεάν.
Αυτές οι αναδυόμενες ομάδες θα αναπτυχθούν σε 50 τοποθεσίες σε όλη την επαρχία και οι περισσότερες τοποθεσίες θα
διανέμουν τα δωρεάν κιτ ταχείας δοκιμής
λήψης στο σπίτι εκτός από κάποια που
θα προσφέρουν επιτόπιες δοκιμές, είπε η
κυβέρνηση.
Δωρεάν γρήγορες δοκιμές θα είναι επίσης
διαθέσιμες σε επιλεγμένα καταστήματα
LCBO τις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας από
τις πιο πολυσύχναστες τοποθεσίες, δήλωσαν αξιωματούχοι. Επίσημη λίστα δεν έχει
ακόμη δημοσιευτεί.
Οι τοποθεσίες στο Τορόντο που θα έχουν
δωρεάν ταχείες δοκιμές για παραλαβή την
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνουν:
• Yorkdale Mall — 3401 Dufferin
St., Toronto — ώρες εμπορικών
καταστημάτων
• Square One — 100 City Center Dr.,
Mississauga — ώρες εμπορικών
κέντρων
• Scarborough Town Center — 300
Borough Dr., Scarborough — ώρες
εμπορικών κέντρων
• Πλατεία Καναδά — 2190/2200 Yonge

St., Τορόντο — 8 π.μ. έως 6 μ.μ.
•
Κέντρο Καινοτομίας — 325 Front
St., Τορόντο — 8 π.μ. έως 6 μ.μ.
•
Richmond-Adelaide Center —
120 Adelaide St. W., Τορόντο — 8
π.μ. έως 6 μ.μ.
•
Water Park Place — 10/20
Bay St., Τορόντο — 10/20 Bay St.,
Τορόντο
•
GO-VAXX – Mississauga Plaza
– RIOCAN — 3100 Dixie Road,
Mississauga
Ωστόσο, γύρω στις 12 μ.μ. όλα τα γρήγορα
τεστ στο Yorkdale Mall είχαν τελειώσει και
θα υπήρχε διαθεσιμότητα από την Παρασκευή στις 10 π.μ.
Μεγάλες ουρές έχουν επίσης αναφερθεί σε
πολλά άλλα αναδυόμενα σημεία σε όλη την
πόλη.
Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα με αναδυόμενες τοποθεσίες και ώρες λειτουργίας
για τις επόμενες ημέρες στο ontario.ca.
Οι κάτοικοι του Οντάριο μπορούν επίσης να

αγοράσουν ένα γρήγορο τεστ σε επιλεγμένα
φαρμακεία, όπως το Shoppers Drug Mart,
ωστόσο, αυτά διατίθενται στην τιμή των $
40.
Η επαρχία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα
χρησιμοποιήσει την εταιρεία, Liquor Control
Board of Ontario (LCBO) για τη διεξαγωγή
δωρεάν γρήγορων δοκιμών αντιγόνου ενόψει των αυξανόμενων κλήσεων για αύξηση
της προσβασιμότητας για τα κιτ προσυμπτωματικού ελέγχου, τα οποία επί του παρόντος προσφέρονται στα φαρμακεία.
«Διαθέτουμε εκατομμύρια γρήγορα δοκιμαστικά τεστ στο ευρύ κοινό», είπε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη
το απόγευμα.
"Σήμερα ξεκινήσαμε το blitz των εορταστικών δοκιμών μας. Αρχίσαμε να κάνουμε
γρήγορες δοκιμές σε ανθρώπους σε περιοχές με μεγάλη κίνηση", είπε ο Ford, αναφέροντας εμπορικά κέντρα, χριστουγεννιάτικες αγορές και κόμβους διαμετακόμισης ως
αρχικούς αναδυόμενους ιστότοπους.
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Μπέττυ Σκουτάκη: Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Την περασμένη Κυριακή, στις
12 Δεκεμβρίου 2021, ήταν μια
ιστορική ημέρα για την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, και
γενικότερα της παροικίας.
Γιάννης
Κακαγιάννης

Η Μπέττυ Σκουτάκη εκλέχτηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΚΤ. Ένα ιστορικό
γεγονός, που όλοι ευελπιστούμε πως θα φέρει καινούργια αύρα στον
οργανισμό. Η κ. Μπέττυ Σκουτάκη δεν είναι
φυσικά άγνωστη στη παροικία. Χρόνια εθελόντρια στη Κοινότητα, η εμπνευστής και η
κινητήρια δύναμη του τμήματος «ΠΡΟΝΟΙΑ»,
πάντα στη «πρώτη γραμμή» και με περίσσια

ενεργητικότητα.
Επιτυχημένη επιχειρηματίας αλλά και έμπειρη
στα διοικητικά της Κοινότητας. Αγωνίστρια από
τη φύση της! Δεν τα βάζει εύκολα κάτω! Κι αυτό
το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι είναι κοντά της
και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί της.
Έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της! Καλείται να
«ξυπνήσει» το γίγαντα που λέγεται «Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο» και να επαναφέρει τον οργανισμό στη συνείδηση του κάθε συμπάροικου.
Οπωσδήποτε «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη»! Στη προσπάθεια της κ. Σκουτάκη και του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουμε εμείς
όλοι, να είμαστε κοντά, συμπαραστάτες στον
οργανισμό που για 112 χρόνια ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

υπηρεσίες σε όλους μας! Πολιτισμό, Παιδεία,
Εκκλησιαστικές υπηρεσίες, Κοινωνικές υπηρεσίες και πάμπολους αγώνες για τη Δημοκρατία
και τα εθνικά δίκαια της πατρίδας.
Εύχομαι στη πρόεδρο κ. Μπέττυ Σκουτάκη και
στο νέο συμβούλιο της ΕΚΤ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ,
να διοικήσουν με διαφάνεια, να φροντίσουν για
τα δίκαια και τα συμφέροντα του οργανισμού
και να είναι σίγουροι πως ο κόσμος θα είναι δίπλα τους. Η Μπέττυ συχνά αναφωνεί «ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»! Αν το πιστέψουν και αν το
πιστέψουμε κι εμείς, ΝΑΙ… ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ να μετατρέψουμε το σλόγκαν σε πραγματικότητα και να φέρουμε καλύτερες ημέρες
στον οργανισμό που μας έχει προσφέρει τόσα
πολλά και μπορεί να προσφέρει περισσότερα.

την Κοινότητα και το καταστατικό της.
Για ποιο λόγο έγινε η ορκωμοσία βεβιασμένα στην αίθουσα του Πολυμενάκειου Πολιτιστικού Κέντρου;
Είναι ένα ερώτημα που κυριαρχούσε την Κυριακή, ιδιαίτερα ανάμεσα στα παλαιότερα μέλη
της Κοινότητας.

Αντώνης Αρτεμάκης

Συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Τη Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, στις 2:20 μ.μ. ύστερα από κάλεσμα της Εφορευτικής Επιτροπής, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νεοεκλεγέν συμβούλιο της Κοινότητας.
Παρόντες όλα τα νεοεκλεγμένα μέλη αλλά και αρκετά μέλη του απερχόμενου συμβουλίου.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ορκωμοσία του νέου συμβουλίου από τον ιερατικό προϊστάμενο του Αγ. Δημητρίου π. Κων/νου Παυλίδη. Οι νεοεκλεγέντες ορκίστηκαν να υπηρετούν
τα δίκαια και τα συμφέροντα του Οργανισμού και να ακολουθούν πιστά το καταστατικό της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Αμέσως μετά, υπήρξε αναφορά από την κ. Ειρήνη
Κερογλίδου, εκ μέρους της εφορευτικής επιτροπής.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε, πως υπήρξαν 16 αιτήσεις υποψηφίων από τις οποίες η μία θεωρήθηκε
άκυρη. Για την απόρριψη της αίτησης αυτής, όπως
είπε η κ. Κερογλίδου, δεν υπήρξε κανένα θέμα με τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις (ποινικό μητρώο, συνδρομής κλπ.) αλλά η επιτροπή, ομόφωνα, απέρριψε
την αίτηση του υποψηφίου. Δεν αναφέρθηκε ο λόγος
αλλά φυσικά ούτε και το όνομα του υποψηφίου.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον απερχόμενο πρόεδρο κ. Αντώνη Αρτεμάκη που ουσιαστικά «αποχαιρέτησε» την Ελληνική Κοινότητα τονίζοντας πως
«πάντα θα είναι διαθέσιμος και κοντά στον οργανισμό». Στο ίδιο πνεύμα μίλησαν ο πρώην αντιπρόεδρος κ. Ερμής Ιορδάνους και η Γ. Γραμματές κ. Βα΄νέσα Κηρυτοπούλου. Συγκινητικό ήταν και το «αντίο»
των κ.κ. Δημ. Μήλιαρης, Γ. Αλεξάκης και Αργ. Χάρος, γνωστοί εργάτες για πάμπολα χρόνια
στου ιερούς ναούς της Κοινότητας.
Ακολούθησε η παρουσίαση όλων των νεοεκλεγέντων όπου ο καθένας, πολύ σύντομα, παρουσίασαν τον εαυτό τους. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα νέα άτομα, είναι πως προέρχονται από τα σπλάχνα της Ελληνικής Κοινότητας και αποφοίτησαν από τα ελληνικά σχολεία,
τα χορευτικά τμήματα και πως αυτή τη στιγμή θέλουν να συμβάλουν στη συνέχιση του
έργου που προσφέρει ο οργανισμός στη παροικία.
Μετά τη παρουσίαση αυτή, η κ. Κερογλίδου ζήτησε προτάσεις για την εκλογή προέδρου.
Προτάθηκε η κ. Μπέττυ Σκουτάκη και ομόφωνα ανακηρύχθηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Μέσω φιλοφρονήσεων ο κ. Αντώνης Αρτεμάκης παρέδωσε «τα κλειδιά» της Κοινότητας
στη νέα πρόεδρο κ. Μπέττυ Σκουτάκη.
Έτσι τελείωσε η συνάντηση και ακολούθησε η ζεστή φιλοξενία των κυριών της ΠΡΟΝΟΙΑΣ
που είχαν φροντίσει για όλα τα εδέσματα που προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους.

Προς τι η βιασύνη…

Εθιμοτυπικά η ορκωμοσία του νέου Διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ γίνεται στον Καθεδρικό Ι.Ν. της Παναγίας. Όλα τα συμβούλια κατά το παρελθόν εκεί έδιναν τον όρκο τους προς

Συγκινητικό ήταν το «αντίο» του κ. Αντώνη Αρτεμάκη, απερχόμενου προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Ο Αντώνης Αρτεμάκης υπηρέτησε για πολλά χρόνια την
ΕΚΤ με αποκορύφωμα τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος
της.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αγάπη του και τη
προσφορά του στα κοινά. Προσπάθησε και κράτησε τη
«φλόγα» της Κοινότητας αναμμένη. Κατά τη διάρκεια της
θητείας του εργάστηκε και πέτυχε να αναβαθμίσει την Ελληνική Παιδεία, με τη συγγραφή βιβλίων που να διδάσκουν
τα Ελληνικά ως 2η γλώσσα στα παιδιά μας. Δυστυχώς η
συγκυρία της πανδημίας δεν μπόρεσε να δείξει τα αποτελέσματα με νούμερα στην αύξηση μαθητών, αλλά τα θεμέλια
στήθηκαν γερά για το τμήμα Παιδείας να κάνει το επόμενο
βήμα.
Κρίθηκε για τη δικαστική διαμάχη με την Αρχιεπισκοπή. Η
ιστορία θα δείξει αν είχε δίκιο σ’ αυτή τη πολυετή διαμάχη
ή όχι.
Ταπεινά είπε «αντίο» στα διοικητικά της Κοινότητας αλλά δήλωσε πως παραμένει «εργάτης
και στρατιώτης» του οργανισμού και όποτε καλεστεί θα είναι στο πλευρό των διοικούντων.
Αποκορύφωμα της αγάπης του προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, ήταν η δωρεά
$80,000 προς την Κοινότητα, που αποτελούσε προσωπικό δάνειο προς τον οργανισμό.
Αντώνη Αρτεμάκη, σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά τις υπηρεσίες στην Κοινότητα και τον ελληνισμό
γενικότερα.

Η Νίκη του Ανδρουλάκη και το ζεϊμπέκικο του χωρισμού

Δεν γνωρίζω αν η παραγγελιά που
έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου την
Κυριακή το βράδυ συγκίνησε και τα
πλήθη στην Κουμουνδούρου. Ούτε
αν το έριξαν κι εκεί στα ζεϊμπέκικα.
Συννεφιασμένη πάντως ήταν και
η δική τους Κυριακή. Ίσως όμως
να τους ταίριαζε καλύτερα στον
ΣΥΡΙΖΑ το ζεϊμπέκικο του Στέλιου
Ρόκκου «δεν είμαι αητός»: «Ένα
ζεϊμπέκικο βαρύ, με την καρδιά μου
καθαρή, θα βγω στους δρόμους να
χορέψω. Σε ένα ζεϊμπέκικο αργό,
ψάχνω τη δύναμη να βρω, τον χωρισμό μας για να αντέξω».
Είναι προφανές ότι με τη θριαμβευτική νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη και τη βαριά ήττα του
Γιώργου Παπανδρέου άνοιξε μια νέα εποχή για το ΚΙΝΑΛ και ταυτόχρονα μπήκε «ταφόπλακα» στα όνειρα του ηττημένου και των Συριζαίων για προοδευτική διακυβέρνηση.
Η εντολή των ψηφοφόρων ήταν σαφής και δόθηκε δις για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας από κανέναν. Ούτε από τον νέο αρχηγό. «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ» και θέλει
να παραμείνει εδώ. Χωρίς υπόγειες διασυνδέσεις με τα δύο μεγάλα κόμματα, χωρίς εξάρτηση από τη γοητεία της εξουσίας μέσω τρίτων,
χωρίς προεπιλογές και συμφωνίες κάτω από
συνεχίζεται στη σελίδα 5
το τραπέζι.
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Αυτή ήταν η εντολή που παρέλαβε ο 42χρονος νέος αρχηγός, όχι μόνο από τους παλαιούς, παραδοσιακούς ψηφοφόρους του
κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά κυρίως από τις νεότερες γενιές που
ψήφισαν με ένα βασικό κριτήριο: να διατηρηθεί στη ζωή η Κεντροαριστερά. Να μείνει όρθιο
το «μαγαζί» και να ξαναγίνει «γωνιακό».

συνέχεια από τη σελίδα 4

Τουρκία – Οι κατσαρόλες ρίχνουν κυβερνήσεις

Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας,
Γιάννης Χρυσουλάκης, ο μαθητικός διαγωνισμός Hack the Map καλεί τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να προσεγγίσουν με μία δημιουργική ματιά σημαντικά ιστορικά τεκμήρια
μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. «Θεωρούμε σημαντικό
ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί το έναυσμα για να εισέλθουν στη διαδικασία της διεξαγωγής
ιστορικής έρευνας, να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και αρχεία και να γνωρίσουν
την ιστορία των ελληνικών πόλεων και τους μύθους και τις ιστορίες που τις συνοδεύουν.
Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να ενισχύσει και να διευρύνει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών και τους καταστήσει ενεργούς και κριτικούς χρήστες της τεχνολογίας»
επισημαίνει ο κ. Χρυσουλάκης.
Επίσης, εκφράζει τη στήριξη της γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στις πρωτοβουλίες που προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό,
καθώς και τις πρωτοβουλίες που διαφυλάσσουν τη μνήμη ως παρακαταθήκη, αλλά και
ως ερμηνευτικό εργαλείο που φωτίζει το δρόμο του παρόντος και του μέλλοντος. «Η πρωτοβουλία αυτή, που απευθύνεται στα ελληνικά σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού,
παρακινεί τους μαθητές να εμπλακούν σε μία διαδικασία μέσα από την οποία θα συνδεθούν
περισσότερο με τον τόπο καταγωγής τους, αναπτύσσοντας μία σειρά από δεξιότητες»,
υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας.
Οι νικητές του Διαγωνισμού θα κερδίσουν χρηματικά έπαθλα και εξοπλισμό για τα σχολεία
τους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό λήγει τη 17η Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στην ψηφιακή πλατφόρμα classroom του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και στον Σύνδεσμο https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=58
που περιλαμβάνει την Προκήρυξη και τους όρους του Διαγωνισμού.

Στα όρια της φτώχιας ζουν οι περισσότεροι Τούρκοι, την ώρα που η τουρκική λίρα συνεχίζει
να πέφτει. Οι πολίτες της Τουρκίας βλέπουν τη λίρα σε μια συνεχή υποτίμηση, ενώ οι κινήσεις του Ερντογάν δεν φαίνεται να βελτιώνουν την οικονομία.
Η κατάσταση είναι δραματική, με έναν πατέρα να αναγκάζεται να πουλήσει το ψυγείο του
προκειμένου να σπουδάσει η κόρη του. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το πως θα ζήσει χωρίς
ψυγείο απάντησε [ως «δεν πειράζει θα βάζω το τυρί και την ελιά στο παράθυρο μέχρι τον
Μάιο, και μετά βλέπουμε».
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι ο βασικός μισθός έχει πάει από τα 415 στα 185 ευρώ. Κι
ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν αναζητά βοήθεια στο Κατάρ για να καταπολεμήσει την οικονομική
εξαθλίωση, βουλευτής του ομολογεί πως όντως το πρόβλημα είναι μεγάλο, προειδοποιώντας μάλιστα ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να πέσουν από τις «κατσαρόλες».

Απόδημος ελληνισμός: Το 1821 στο Μοντεβιδέο
Ένα τεράστιο γκράφιτι που απεικονίζει τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο λιμάνι
του Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
Η ηρωίδα της Επανάστασης τιμάται
με αυτόν τον τρόπο, στην είσοδο
των ιδρύματος του εφοπλιστή Τσάκου, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος
της ναυτιλίας και των γυναικών στον
Αγώνα για την Ανεξαρτησία, που φέτος γιορτάζονται τα 200 χρόνια.

Το εν λόγω ίδρυμα λειτουργεί από το
1971, προάγοντας θέματα του ελληνικού πολιτισμού, ενώ πρόσφατα αναγνωρίστηκε από
το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ένα «παράρτημα της Ελληνικής Γλώσσας».
Από τη λειτουργία του, περίπου 4.000 μαθητές, εκ των οποίων και Ουρουγουανοί φιλέλληνες, έχουν διδαχθεί δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

“Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι”: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας ψηφιακών έργων με τίτλο “Hack the Map: Φανταστικοί
Κόσμοι”, ο οποίος απευθύνεται σε όλα τα ελληνικά
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
και της Ομογένειας, διοργανώνουν, το Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και
το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σε χάρτες και να
ζωντανέψουν απεικονίσεις του ελλαδικού χώρου από το παρελθόν. Αντλώντας έμπνευση από ιστορικά γεγονότα, μύθους και φανταστικές διηγήσεις περιηγητών, θα ταξιδέψουν
στον χρόνο και θα χακάρουν με τη βοήθεια νέων ψηφιακών εργαλείων στεριές και θάλασσες της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή παρουσίαση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι», το Σάββατο 18
Δεκεμβρίου από 12:00 έως 14:00 δηλώνοντας συμμετοχή στον σύνδεσμο:
https://www.onassis.org/el/whats-on/hack-the-map-imaginary-worlds/
online-presentation-panhellenic-student-competition

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ο νέος χρόνος να δώσει σ’
όλους ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ!
Η στήλη «ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ» θα είναι ξανά κοντά σας στην
έκδοση της 7ης Ιανουαρίου 2022.

COMMUNITY

6

Greek Press | December 17, 2021

Ο Καναδάς συνιστά αποφυγή των μη
απαραίτητων διεθνών ταξιδιών
Η πιο πρόσφατη
συμβουλή από την
Οτάβα προς τους
Καναδούς είναι να
αποφεύγουν να ταξιδεύουν διεθνώς αυτή τη στιγμή λόγω
της αύξησης των παγκόσμιων κρουσμάτων COVID-19 και της παραλλαγής Omicron.
«Ζητάμε από τους Καναδούς να είναι
προσεκτικοί ενόψει της εορταστικής
περιόδου. Εάν δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε διεθνώς, μην το κάνετε», δήλωσε
ο υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων
του Καναδά Dominic LeBlanc.
«Οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν
σημαντική αναζωπύρωση των λοιμώξεων
ακόμη και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
νέα παραλλαγή Omicron», δήλωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Jean-Yves
Duclos.
«Γνωρίζουμε τώρα ότι η κοινοτική μετάδοση
είναι παρούσα στον Καναδά και σε ολόκληρο τον κόσμο — σε ορισμένες περιπτώσεις
εξαιρετικά γρήγορα. Είτε μας αρέσει είτε όχι,
πρέπει επομένως να προσαρμοστούμε σε
αυτήν την πραγματικότητα», είπε ο Duclos.
Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Christia
Freeland προέτρεψε όλους τους Καναδούς να λάβουν την αναμνηστική δόση το
συντομότερο δυνατό για να εξασφαλίσουν
προστασία από τον ιό και δεσμεύτηκε για
περισσότερη βοήθεια στις επαρχίες για να
βοηθήσουν στις πρακτικές των τεστ.
«Επενδύουμε επιπλέον 1,7 δισεκατομμύρια
δολάρια για να προμηθευτούμε και να διανείμουμε επιπλέον 180 εκατομμύρια γρήγορα τεστ», δήλωσε η Freeland. 85 εκατομμύρια είχαν ήδη σταλεί σε επαρχίες πριν από
τον Δεκέμβριο και άλλα 35 εκατομμύρια
έχουν σταλεί πριν από τον Ιανουάριο.
Όλες οι επαρχίες και τα εδάφη καλούνται
επίσης να αυξήσουν τις αναμνηστικές
δόσεις.
«Έχουμε 16 εκατομμύρια δόσεις τώρα σε
απόθεμα, είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο
είτε σε επαρχιακά ή εδαφικά αποθέματα. Με
τον τρέχοντα ρυθμό, αυτό είναι αρκετό για
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Με τον αριθμό των
κρουσμάτων COVID-19
να αυξάνεται και τη νέα
παραλλαγή Omicron να
επικρατεί στο Οντάριο,
ο κίνδυνος επιστροφής στην εικονική
μάθηση διαφαίνεται.
Αρκετές σχολικές επιτροπές στο GTA
έχουν ενημερώσει τους γονείς και τους
μαθητές ότι όλα τα υπάρχοντά τους θα
πρέπει να τα πάρουν σπίτι τους κατά τη
διάρκεια του χειμερινού διαλείμματος
σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν
στην τάξη όπως είχε προγραμματιστεί τον
Ιανουάριο.
Σε επιστολή που εστάλη στους γονείς και
τους κηδεμόνες, η Σχολική Επιτροπή της
Περιφέρειας του Τορόντο (TDSB) ενημέρωσε ότι δεν έχουν λάβει οδηγίες από το
Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επιστροφή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά
λαμβάνουν μέτρα «με πολύ προσοχή».
«Για να βεβαιωθείτε ότι η οικογένειά σας είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε πιθανότητα προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας φέρνει στο
σπίτι όλα τα προσωπικά του αντικείμενα,
όπως παπούτσια ή ρούχα και οποιαδήποτε
εργαλεία ή προμήθειες μπορεί να χρειαστεί
για να στραφεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», αναφέρεται στην επιστολή.
Η επαρχία θα παρέχει 11 εκατομμύρια γρήγορες εξετάσεις αντιγόνου στους μαθητές
καθώς φεύγουν για το χειμερινό διάλειμμα
από τις 23 Δεκεμβρίου. Κάθε μαθητής θα
λαμβάνει ένα κουτί με πέντε τεστ για χρήση
κάθε τρεις έως πέντε ημέρες, σε εθελοντική βάση, επιτρέποντας τον ασυμπτωματικό
έλεγχο πριν επιστρέψουν τον Ιανουάριο.
Η Καθολική Σχολική Επιτροπή του DufferinPeel είπε ότι στέλνουν επίσης ένα «Δελτίο
Υπενθύμισης Διακοπών Χριστουγέννων»
στους γονείς την Τετάρτη. Η επιστολή θα
συμβουλεύει τους μαθητές να φέρουν στο
σπίτι όλα τα υπάρχοντά τους.
«Συμβουλεύσαμε επίσης ότι, εκτός εάν
υποδειχθεί διαφορετικά από το Υπουργείο
Παιδείας, τα σχολεία θα ξαναρχίσουν για
προσωπική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022», είπε
ένας εκπρόσωπος του συμβουλίου.
Το Σχολικό Συμβούλιο της Περιφέρειας
της Υόρκης ενημέρωσε τους γονείς ότι
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

πολλές εβδομάδες αναμνηστικών δόσεων
και θα υπάρξουν πολλά περισσότερα εκατομμύρια εμβόλια τις επόμενες εβδομάδες
και τους επόμενους μήνες», είπε ο Duclos.
Καμία καραντίνα για τους ταξιδιώτες
Οι υπουργοί δεν ανακοίνωσαν αλλαγές
στους ισχύοντες ταξιδιωτικούς κανόνες για
τον COVID-19, ούτε θα επαναφέρουν την
υποχρεωτική καραντίνα.
Επί του παρόντος, οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα κατά την είσοδο τους στον Καναδά, εφόσον έχουν αρνητικό τεστ COVID-19.
Για σύντομα ταξίδια, λιγότερο από 72 ώρες,
δεν απαιτείται εξέταση COVID-19.
Ο Υπουργός Μεταφορών του Καναδά Omar
Alghabra δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για μελλοντικές ενέργειες, λέγοντας
μόνο ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.
«Έχουμε στοιχεία πόσο γρήγορα εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, επαναξιολογούμε
συνεχώς, οπότε όταν πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας θα το ανακοινώσουμε
όσο το δυνατόν γρηγορότερα», δήλωσε ο
Alghabra.
Οι επαρχίες και τα εδάφη έχουν την εξουσία
να αποφασίζουν σχετικά με οποιουσδήποτε κανόνες που αφορούν τα διεπαρχιακά
ταξίδια.
«Γνωρίζουμε ότι η μετάδοση θα επιταχυνθεί τις επόμενες εβδομάδες και εναπόκειται
στις επαρχίες και τις περιοχές μαζί με την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να καθορίσουν
τι θα πρέπει να γίνει μέχρι τότε», εξήγησε
ο Duclos.

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός
«Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι»
Στις 17 Ιανουαρίου 2022 λήγει η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ψηφιακών
έργων με τίτλο «Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι», που απευθύνεται σ' όλα τα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Ελλάδας, καθώς και της ομογένειας στο
εξωτερικό.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν, με
τη βοήθεια της τεχνολογίας, σε χάρτες και
να ζωντανέψουν απεικονίσεις του ελλαδικού χώρου από το παρελθόν. Αντλώντας
έμπνευση από ιστορικά γεγονότα, μύθους
και φανταστικές διηγήσεις περιηγητών, θα
ταξιδέψουν στον χρόνο και θα χακάρουν με
τη βοήθεια νέων ψηφιακών εργαλείων στεριές και θάλασσες της Ελλάδας.
Το διαγωνισμό που έθεσε υπό την αιγίδα
της η γενική γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν το
Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

Οι σχολικές επιτροπές
GTA προετοιμάζονται για
πιθανή τηλεκπαίδευση

σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και το
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με την έγκριση του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όπως σημειώνει ο γενικός γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, ο μαθητικός διαγωνισμός Hack the Map καλεί τους
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να προσεγγίσουν με μία δημιουργική ματιά σημαντικά
ιστορικά τεκμήρια μέσα από τις δυνατότητες
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. «Θεωρούμε σημαντικό ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί το έναυσμα για να εισέλθουν στη διαδικασία της διεξαγωγής ιστορικής έρευνας,
να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές
και αρχεία και να γνωρίσουν την ιστορία των
ελληνικών πόλεων και τους μύθους και τις
ιστορίες που τις συνοδεύουν. Παράλληλα,
ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να ενισχύσει
και να διευρύνει τις ψηφιακές δεξιότητες των

μαθητών και τους καταστήσει ενεργούς και
κριτικούς χρήστες της τεχνολογίας» επισημαίνει ο Γ. Χρυσουλάκης.
Επίσης, εκφράζει τη στήριξη της γενικής
γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας στις πρωτοβουλίες
που προωθούν την ελληνική γλώσσα και
πολιτισμό, καθώς και τις πρωτοβουλίες που
διαφυλάσσουν τη μνήμη ως παρακαταθήκη, αλλά και ως ερμηνευτικό εργαλείο που
φωτίζει το δρόμο του παρόντος και του μέλλοντος. «Η πρωτοβουλία αυτή, που απευθύνεται στα ελληνικά σχολεία της Ελλάδας
και του εξωτερικού, παρακινεί τους μαθητές
να εμπλακούν σε μία διαδικασία μέσα από
την οποία θα συνδεθούν περισσότερο με
τον τόπο καταγωγής τους, αναπτύσσοντας
μία σειρά από δεξιότητες» υπογραμμίζει ο
γενικός γραμματέας.
Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν

προχωρούν με το σχέδιο ότι τα σχολεία θα
είναι ανοιχτά μετά τις χειμερινές διακοπές,
αλλά εξακολουθούν να ζητούν από τους μαθητές να πάρουν τα πάντα στο σπίτι.
«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην
εικονική μάθηση εάν γίνει αυτή η ανακοίνωση», αναφέρει η ανακοίνωση από το διοικητικό συμβούλιο.
Γονείς μαθητών στο Σχολικό Συμβούλιο της
Καθολικής Περιφέρειας της Περιφέρειας του
Ντούραμ ανέφεραν ότι έλαβαν παρόμοιες
ειδοποιήσεις. Την περασμένη εβδομάδα,
η Σχολική Επιτροπή της Περιφέρειας Peel
έστειλε μια παρόμοια επιστολή στους γονείς, συμβουλεύοντας ότι έπαιρναν προφυλάξεις παρόλο που δεν έχουν ακούσει τίποτα από την επαρχία μέχρι στιγμής.
Συνολικά 47 σχολεία στο TDSB αντιμετωπίζουν τώρα κρούσματα - όλα τα οποία
παραμένουν ανοιχτά σε προσωπικές τάξεις
εκτός από το Γυμνάσιο Cosburn, το οποίο
αναγκάστηκε να περάσει στην εικονική μάθηση την Τετάρτη.
Σύμφωνα με τον σχολικό πίνακα ελέγχου
COVID-19 της επαρχίας, έχουν αναφερθεί
σχεδόν 2.700 κρούσματα στα σχολεία τις
τελευταίες δύο εβδομάδες. Σχεδόν το ένα
τέταρτο των σχολείων στο Οντάριο αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον μία
περίπτωση — 47 είναι επί του παρόντος
κλειστά.
Οικογένειες σε όλη την επαρχία αναζήτησαν πρόσβαση σε γρήγορες δοκιμές καθ'
όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Τα τεστ είναι
διαθέσιμα σε περιοχές υψηλής μετάδοσης
για μαθητές με συμπτώματα COVID-19 ή
στην περίπτωση στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά δεν έχουν γίνει
διαθέσιμα σε όλους τους μαθητές πριν από
το τρέχον πρόγραμμα διακοπών.
χρηματικά έπαθλα και εξοπλισμό για τα
σχολεία τους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ψηφιακή πλατφόρμα classroom του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και στον σύνδεσμο
https://classroom.onassis.org/course/view.
php?id=58 που περιλαμβάνει την προκήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή παρουσίαση
του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού
«Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι»,
το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου από 12:00
έως 14:00 δηλώνοντας συμμετοχή στον
σύνδεσμο:
https://www.onassis.org/el/whats-on/
hack-the-map-imaginary-worlds/onlinepresentation-panhellenic-studentcompetition.
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2 χρόνια θα χρειαστούν για τις
χειρουργικές επεμβάσεις που
εκκρεμούν λόγω κορωνοϊού
Καναδάς χειρουργεία: Η κορύφωση της μείωσης των
χειρουργικών
επεμβάσεων
σημειώθηκε τον Απρίλιο του
2020, οδηγώντας σε μείωση
χειρουργικών
επεμβάσεων
14% από την πανδημία, όπως
αναφέρει το Καναδικό Ινστιτούτο Πληροφοριών Υγείας
(CIHI).
Πολλά χειρουργεία ακυρώθηκαν και τα ραντεβού πήγαν
πίσω κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Κάτι τέτοιο είναι
απολύτως φυσιολογικό, καθώς οι νοσοκομειακές δομές παγκοσμίως
είχαν να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη
κατάσταση. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν μονάχα με τον κορωνοϊό.
Επομένως, ήταν αναγκαία η διενέργεια των
χειρουργικών επεμβάσεων, η οποία συχνά
μεταφέρθηκε για αργότερα. Η κορύφωση
της μείωσης των χειρουργικών επεμβάσεων σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2020,
οδηγώντας σε μείωση 14% από την πανδημία, όπως αναφέρει το Καναδικό Ινστιτούτο
Πληροφοριών Υγείας (CIHI).
Θα χρειαστούν περισσότερα από δύο χρόνια για να απαλλαχθούν από τις καθυστερημένες επεμβάσεις αντικατάστασης ισχίου
και γόνατος στον Καναδά και συγκεκριμένα
στη Νέα Σκωτία, εν μέρει, από την πανδημία της COVID-19.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, το 78% των
εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων είχε
ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες επεμβάσεις
επαναπρογραμματίστηκαν ή ήταν σε διαδικασία εκ νέου κράτηση, σύμφωνα με ένα
πακέτο ενημέρωσης που ετοιμάστηκε για
τον Υπουργό Υγείας και Ευεξίας.
Το CBC News το απέκτησε μέσω αιτήματος
πρόσβασης σε πληροφορίες. Στις αρχές
του καλοκαιριού, μόνο το 43% των χειρουργικών επεμβάσεων είχαν πραγματοποιηθεί,
επαναπρογραμματιστεί ή αφαιρεθεί από τη
λίστα αναμονής. Η αναμονή για πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στη Νέα Σκωτία εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από τα
εθνικά κριτήρια αναφοράς, αλλά τα αρχεία
δείχνουν ότι για πολλούς ασθενείς, η αναμονή θα είναι ακόμη μεγάλη, ακόμη και για
επεμβάσεις προτεραιότητας.
Αν και ο εθνικός στόχος για τη φροντίδα
του καρκίνου είναι η αναμονή 10 ημερών, η
ενημέρωση περιγράφει τις ακόλουθες αναμονές για διάφορους τύπους χειρουργικών
επεμβάσεων:
• 36 ημέρες για καρκίνο του μαστού
• 46 ημέρες για καρκίνο του πνεύμονα
• 55 ημέρες για καρκίνο του παχέος
εντέρου
• 84 ημέρες για καρκίνο της ουροδόχου κύστης
• 112 για τον καρκίνο του προστάτη
• Περίπου 251 ημέρες για να ολοκληρωθεί η επέμβαση καταρράκτη, σε
σύγκριση με τις επιθυμητές 112 ημέρες (16 εβδομάδες)
• Το σημείο αναφοράς για την

ολοκλήρωση της αρθροπλαστικής
γόνατος και ισχίου είναι 180 ημέρες,
αλλά οι ασθενείς στη Νέα Σκωτία περιμένουν κατά μέσο όρο 510 ημέρες
για αντικατάσταση ισχίου και 619
για αντικατάσταση γόνατος
15 εκατομμύρια δολάρια πηγαίνουν προς
την αύξηση της ορθοπεδικής υποστήριξης
για χειρουργικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος για να προσπαθήσουν να ευθυγραμμίσουν τους χρόνους αναμονής με το εθνικό
σημείο αναφοράς.
Προτεραιότητα για την υγειονομική αρχή να
ολοκληρώσει περισσότερες χειρουργικές
επεμβάσεις και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δουλειά για να βρει τις καλύτερες προσεγγίσεις
για τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων μας
χειρουργικών περιπτώσεων και να επιτύχει
τους στόχους χρόνου αναμονής.
Αν και το πρώτο και το τρίτο κύμα της πανδημίας επηρέασαν περισσότερο τις χειρουργικές επεμβάσεις, ηυπήρξαν επίσης
μειώσεις το περασμένο καλοκαίρι έως το
φθινόπωρο λόγω προκλήσεων προσωπικού και υψηλότερων από τις συνηθισμένες
απαιτήσεις για νοσοκομειακά κρεβάτια.
Πρόκειται για αρκετά συνηθισμένες πιέσεις
που επηρέαζαν περιοδικά τη χειρουργική
ικανότητα πριν από την COVID-19 και δυστυχώς πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν
επιδεινωθεί από την πανδημία.

Μείωση 14% στα
χειρουργεία

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το
Καναδικό Ινστιτούτο Πληροφοριών Υγείας (CIHI) δείχνουν ότι μετά την έναρξη της
πανδημίας, ο μέσος αριθμός χειρουργικών
επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη
Νέα Σκωτία μειώθηκε κατά περίπου 1.100
το μήνα, ή 14 τοις εκατό σε σύγκριση με
τον μηνιαίο μέσο όρο του 2019. Σε εθνικό
επίπεδο, σημειώθηκε μείωση 18% στις χειρουργικές επεμβάσεις. Στη Νέα Σκωτία κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, σε σύγκριση με
το 2019, υπήρχαν κατά μέσο όρο περίπου:
• 6% λιγότερες καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις το μήνα
• 6% λιγότερες επεμβάσεις καρκίνου
• 24% λιγότερες αντικαταστάσεις ισχίου και γόνατος
• 9%λιγότερες
επεμβάσεις
καταρράκτη
• Υπήρχαν κατά μέσο όρο 6.568 διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν το μήνα
μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουνίου
2021, σε σύγκριση με 7.628 το 2019.

Απόδημοι Έλληνες: Απλοποιείται η
καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων
Παρελθόν θα αποτελεί σύντομα η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για καταχώρηση
των ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων
του εξωτερικού (των απόδημων Ελλήνων)
καθώς το Μητρώο Πολιτών σύντομα θα
συνδεθεί με τα προξενεία.
Από 1η Ιανουαρίου 2022, η καταχώρηση
γεννήσεων, γάμων, θανάτων και άλλων
ληξιαρχικών πράξεων, των απόδημων Ελλήνων που συντάσσονται στην αλλοδαπή
επιταχύνεται και απλοποιείται σημαντικά.
Κι’ αυτό διότι θα πραγματοποιείται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα
κατά τόπους προξενεία, χάρη στη διασύνδεσή τους με το «Μητρώο Πολιτών», κατόπιν πρωτοβουλίας του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.
Έως και σήμερα, οι ομογενείς καταθέτουν
τις αιτήσεις τους στα προξενεία του τόπου
διαμονής τους και η υπηρεσία τις προωθεί
στο Ειδικό Ληξιαρχείο, που έχει έδρα την
Αθήνα.
Η αναμονή για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών υπερβαίνει, σε ορισμένες
περιπτώσεις, ακόμη και τους έξι μήνες.
Όπως ενημερώνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, από την έναρξη του νέου
έτους όλα τα έμμισθα ελληνικά προξενεία
αποκτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» και πλέον όλες οι ληξιαρχικές πράξεις,
πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται αποκλειστικά και
μόνο εντός του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να απαιτείται η αποστολή
χειρόγραφων ληξιαρχικών πράξεων προς

μεταγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Μέχρι την ως άνω ημερομηνία έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος στα ελληνικά προξενεία, θα παρέχεται
η δυνατότητα διασύνδεσης των αρμόδιων
υπαλλήλων που παρακολούθησαν τα σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον του συστήματος, προκειμένου να έχουν το χρόνο να εξοικειωθούν
με τη χρήση του.
Με το νέο σύστημα ο πρόξενος δεν θα είναι πλέον ένας απλός διεκπεραιωτής του
αιτήματος καθώς θα έχει τη δυνατότητα να
προχωρά τη διαδικασία μέχρι την τελική έκδοση, αφού ο προϊστάμενος της προξενικής
Αρχής ή ο αρμόδιος υπάλληλος που θα έχει
οριστεί από αυτόν θα μπορεί πλέον να συντάσσει ή να μεταγράφει τα ληξιαρχικά γεγονότα απευθείας στο «Μητρώο Πολιτών».
Επιπλέον, οι αλλαγές στη διαδικασία θα
έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη δραστική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των ληξιαρχικών εγγραφών και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ
παράλληλα ο απόδημος πολίτης θα μπορέσει να έρθει αντιμέτωπος με ένα πιο φιλικό
πρόσωπο του ελληνικού κράτους.
Εκτός αυτών, εκτιμάται ότι θα αποσυμφορηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας των
προξενικών αρχών όχι μόνο ως προς τα
ληξιαρχικά γεγονότα αυτά καθαυτά αλλά
και ως προς μια σειρά διοικητικών πράξεων
που εξαρτώνται από αυτά, όπως η έκδοση
διαβατηρίου.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

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

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Ο κ. Παναγιωτόπουλος με
την οικογένεια του και τους
συνεργάτες του σας
Εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
2022!
Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.
Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
Στη διάθεσή σας και πλάνα πληρωμής με δόσεις
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Κ. Μητσοτάκης: Ξεκινά άμεσα η
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου
Πάτρας-Πύργου
«Ύστερα από δύο χρόνια μεθοδικής και
επίμονης δουλειάς, οι προσπάθειές μας δικαιώνονται και ένα μεγάλο έργο, επιτέλους,
ξεκινά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε, σήμερα, την οριστική
έγκριση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρας-Πύργου» δήλωσε νωρίτερα
ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το
έργο είχε δημοπρατηθεί το 2014 με μία μόνο
εργολαβία, προϋπολογισμού 443.000.000
ευρώ και με εγκεκριμένη χρηματοδότηση.
«Αν προχωρούσε το έργο τότε, θα ήταν
ήδη έτοιμο. Όμως, μία από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2015,
ήταν να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να
κατατμίσει το έργο σε 8 ξεχωριστές εργολαβίες. Κι αυτό, προκειμένου να ευνοηθεί
ένας συγκεκριμένος κατασκευαστής, φιλικά
διακείμενος προς εκείνη. Η εξέλιξη αυτή καθυστέρησε το έργο για δύο ακόμη χρόνια,
αυξάνοντας το κόστος του κατά 70.000.000
και προκαλώντας δικαστικές διαμάχες μεταξύ των εργολάβων. Έτσι, τον Ιούλιο του
2019, η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε την
υπόθεση σε τέλμα: με τον "εκλεκτό εργολάβο" του ΣΥΡΙΖΑ έκπτωτο και υπό χρεοκοπία και τις σχετικές συμβάσεις σε νομική
εκκρεμότητα».
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως μπροστά
σε αυτά τα δεδομένα, αποφάσισε να ενταχθεί το κρίσιμο αυτό έργο των 75 χλμ. στην
Ολυμπία Οδό. «Και να διεκδικήσω, πλέον,
προσωπικά και σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό Κ. Καραμανλή, την έγκριση

και χρηματοδότησή του από τους κοινοτικούς θεσμούς. Ήταν η μόνη λύση για να
προχωρήσει. Μία λύση που τώρα γίνεται
πραγματικότητα».
Ο νέος άξονας θα έχει ταχύτητα μελέτης 120
χλμ./ώρα, 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες και 64 διαβάσεις. Θα διαθέτει Κέντρο
Λειτουργίας και Συντήρησης με Μονάδα
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και αστυνομικό
σταθμό. Ξεκινά αμέσως με προβλεπόμενο
χρόνο κατασκευής 40 μήνες. Τα πρώτα 56
χλμ., ωστόσο, ξεκινώντας από τον Πύργο,
θα ολοκληρωθούν νωρίτερα. Και με τον παραχωρησιούχο να αναλαμβάνει και τη συντήρηση του δρόμου για 23 χρόνια.
«Όλα αυτά σημαίνουν ασφαλέστερη, γρηγορότερη και πιο άνετη κυκλοφορία. Διασύνδεση των πόλεων, διευκόλυνση του
εμπορίου και των μεταφορών, τόνωση των
τοπικών αγορών. Πρόκειται, δηλαδή, για
ένα έργο ανάπτυξης της οικονομίας και ανακούφισης της κοινωνίας. Και για μία ακόμη
δέσμευση της κυβέρνησής μας που γίνεται πραγματικότητα. Συνεπείς με το σύνθημά μας: Το είπαμε, το κάναμε» τόνισε ο
πρωθυπουργός.

Αυλαία για το «Εξοικονομώ 2021»
Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ
2021», στην ψηφιακή πλατφόρμα https://
exoikonomo2021.gov.gr/, ταυτόχρονα για
όλη την Επικράτεια.
Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα
παραμείνει ανοιχτό για χρονικό διάστημα
50 ημερών και στόχος είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση περισσότερων από 50.000
κατοικιών σε όλη τη χώρα.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, το «Εξοικονομώ 2021» είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο,
πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό συγκριτικά με
τα προηγούμενα προγράμματα. Οι σημαντικότερες αλλαγές, σε σχέση με το παρελθόν,
αφορούν στην κατάργηση της χρονικής
προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων
αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά δημιουργείται
ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100
εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ
λαμβάνεται ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές
οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με
ΑμεΑ. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει
στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% περισσότερων κατοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.
Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει
του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων

σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό
ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως
5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται
στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται
η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με
εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της
ίδιας συμμετοχής.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτείται με 632
εκατ. ευρώ και συνολικά αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ.
ευρώ, με τη μέση εκτιμώμενη επιδότηση
να διαμορφώνεται σε ποσοστό 62% επί της
συνολικής δαπάνης.
Το «Εξοικονομώ 2021» θα βελτιώσει
αισθητά την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε
κατοικία. Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για

Ν. Δένδιας: Το ν/σ για την
Αμυντική-Διακοινοβουλευτική
Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος αποτυπώνει
τη στρατηγική σημασία που
αποδίδουν οι ΗΠΑ στη χώρα μας
«Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θέλω
να εκφράσω ιδιαίτερη ικανοποίηση
για την πανηγυρική και διακομματική
υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την
Ελληνο-Αμερικανική Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, σε δήλωσή του, σχολιάζοντας
την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για
την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική
Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος.
«H "U.S.-Greece Defense and
Interparliamentary Partnership Act
of 2021" είναι πια νόμος των ΗΠΑ»,
πρόσθεσε.
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ευχαριστίες του
«στους φίλους της Ελλάδας, στους φίλους
της ειρήνης, της σταθερότητας και της
ασφάλειας», τους γερουσιαστές Μπομπ
Μενέντεζ (Bob Menendez) και Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), καθώς και τους βουλευτές Τεντ Ντόιτς (Ted Deutch) και Γκας
Μπιλιράκις (Gus Bilirakis).
«Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού, σε
συνέχεια της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα
στην εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων
μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
«Σχέσεις τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί
ως βασική προτεραιότητα και τις καλλιεργεί
από την ανάληψη των καθηκόντων της»,
πρόσθεσε.
Όπως επεσήμανε, ο νέος νόμος κυρίως
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• 1. Τα ποσά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινήτρων των ΗΠΑ να
διατεθούν στον μέγιστο βαθμό για
την Ελλάδα προκειμένου να καλύψει
τις αμυντικές της ανάγκες.
• 2. Χρηματοδότηση προς την Ελλάδα
για την προμήθεια αμυντικού υλικού.
• 3. Εξουσιοδότηση του Προέδρου
των ΗΠΑ να επισπεύσει την παράδοση οποιωνδήποτε μελλοντικών
αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα.
• 4. Χρηματοδότηση για την παροχή
εκπαίδευσης για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
υπαγωγή στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να υφίστανται νόμιμα.
Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά
Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της
Γ.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ξεκινάει, σήμερα, το "Εξοικονομώ 2021", το οποίο
είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο
και πιο αποδοτικό σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Καταργούμε τη
χρονική ιεράρχηση στην αξιολόγηση των
αιτήσεων, δίνουμε προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διαθέτουμε 100

•

5. Σύσταση Διακοινοβουλευτικής
Ομάδας, στο πλαίσιο 3+1, Κύπρου,
Ελλάδος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ώστε να
υπάρξει εμβάθυνση της σχέσης αυτής και με κοινοβουλευτικό βραχίονα, στον οποίο θα μετέχουν 6 γερουσιαστές από τις ΗΠΑ.
«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλαμε ως κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και ως
υπουργείο Εξωτερικών για την εμβάθυνση
των σχέσεων με τις ΗΠΑ, αποδίδει πλέον
καρπούς και ορατά αποτελέσματα», επεσήμανε και πρόσθεσε:
«Ο συγκεκριμένος νόμος αποτυπώνει τη
στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι
ΗΠΑ στη χώρα μας. Ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της ευημερίας του
ελληνικού λαού. Παράλληλα, ανοίγει τις
προοπτικές για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας σε επίπεδο που δεν υπάρχει αντίστοιχο με καμιά άλλη χώρα στην περιοχή μας».
«Επίσης, με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται
για άλλη μία φορά ότι η Ελλάδα έχει λόγο
και ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν στη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».
Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε όσους
συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν,
τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ουάσινγκτον, στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και των
ΗΠΑ και ειδικά τον πρέσβη των ΗΠΑ στην
Αθήνα Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey Pyatt) και την
πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
εκατ. ευρώ αποκλειστικά για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας, με τη μείωση του
ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και
στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
με τον περιορισμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου. Τα έργα θα δώσουν μεγάλη ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο
και την εθνική οικονομία με τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Το νέο πρόγραμμα
θα αποτελέσει το πρώτο βήμα του μεγάλου
κύματος ενεργειακής αναβάθμισης που
έχουμε προγραμματίσει για τα επόμενα
έτη, προκειμένου να πετύχουμε τον εθνικό
στόχο για το 2030 που προβλέπει την ενεργειακή ανακαίνιση 600.000 κτιρίων».
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«Σύγκρουση» κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ
με φόντο τη μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα
Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης με αιχμή τις ΜΕΘ έριξαν τα στοιχεία
μελέτης την οποία υπογράφουν οι Σ. Τσιόδρας και Θ. Λύτρας σχετικά με τη θνητότητα των διασωληνωμένων στην Ελλάδα.
Η μελέτη μιλά για την αύξηση της θνητότητας διασωληνωμένων έως και 57%, όσο
μεγαλώνει ο φόρτος στις ΜΕΘ, αλλά και
την αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ έως
87% για την οποία, όπως αναφέρει ο κ.
Λύτρας ενημέρωσαν εδώ και μήνες, “σε
ανώτατο επίπεδο”, αυτούς που παίρνουν
τις αποφάσεις.
Η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα ήταν σφοδρή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για χυδαία ψέματα και μεταξύ άλλων τον
αποκαλεί «εγκληματικά αδιάφορο» για τις
χιλιάδες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν
σωθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πριν λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε το αδιανόητο στη Βουλή, ότι
«δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη
θνησιμότητα».
Σήμερα αποκαλύπτεται ότι ήδη από το
Μάιο έχει στα χέρια του μελέτη από τους
κ.κ. Τσιόδρα και Λύτρα, που δείχνει πως
οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν θνητότητα 87% και πως το ΕΣΥ αδυνατεί να

ανταποκριθεί στον φόρτο όταν υπάρχουν
πάνω από 400 διασωληνωμένοι, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν ασθενείς που θα ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες.
Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο είπε χυδαία ψέματα για να αποποιηθεί των ευθυνών του
για τις χιλιάδες απώλειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί. Όχι μόνο απαξιώνει συνειδητά την επιστήμη και την κοινή
λογική για το πολιτικό του όφελος. Αλλά, αν
και τον προειδοποιούσαν από το Μάιο οι
επιστήμονες πως το ΕΣΥ δεν θα αντέξει και
θα πεθαίνουν άνθρωποι, δεν έκανε και συνεχίζει να μην κάνει τίποτα για να το ενισχύσει. Με αποκορύφωμα τον Προϋπολογισμό
που με 130 νεκρούς μόλις χθες και 1.318
μόνο μέσα σε 12 μέρες στο Δεκέμβριο, θεωρεί λήξασα την πανδημία και κόβει 820 εκατ.
ευρώ από τις δαπάνες Υγείας, ενώ αρνείται
ακόμα και τώρα την επίταξη ιδιωτικών και
στρατιωτικών νοσοκομείων.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ψεύτης. Είναι και εγκληματικά αδιάφορος για χιλιάδες
ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί».

ΚΙΝΑΛ : Τα νέα πρόσωπα και τα
πρώτα μηνύματα Ανδρουλάκη
Μήνυμα ανανέωσης θέλει να στείλει η επιλογή του Μιχάλη Κατρίνη - ενός δυναμικού
στελέχους απο τη γενιά των 40ρηδων - για
τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Πρόκειται για μια κομβική θέση με δεδομένο
πως ο κ. Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής και δεν θα συμμετάσχει στις πολιτικές
«μονομαχίες» στην Ολομέλεια.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ
δυνατή» και μίλησε για ξεκάθαρο μήνυμα
αλλαγής. «Η βάση της παράταξης έδειξε το
δρόμο» σημείωσε χαρακτηριστικά και έκανε
λόγο για ένα κόμμα «ανοιχτό και σύγχρονο.
Οι πρώτες αλλαγές σε θέσεις- κλειδιά στο
Κίνημα Αλλαγής ανακοινώθηκαν σήμερα,
ενώ έπεται και συνέχεια το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα στην θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος παραμένει ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ τη θέση
που μέχρι τώρα είχε ο Μιχάλης Κατρίνης θα
είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου (που στην
προεκλογική κούρσα ήταν με τον Ανδρέα
Λοβέρδο).
Το κρίσιμο πόστο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πρόκειται να αναλάβει
η Ευαγγελία Λιακούλη (η οποία από την
αρχή είχε στηρίξει τον Ν. Ανδρουλάκη), ενώ
αναπληρωτής θα είναι ο Γιώργος Αρβανιτίδης (που ήταν κοντά στον Γ. Παπανδρέου
στην προεκλογική περίοδο).
Ουσιαστικά με τις κινήσεις αυτές ο νέος
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής θέλησε
να στείλει μήνυμα ενότητας για την επόμενη
ημέρα, ενώ φρόντισε να βάλει διαχωριστικές

γραμμές με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ . «Η κοινωνία κουράστηκε από δύο
κόμματα που επενδύουν στη διαίρεση, την
ανασφάλεια και τις άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις » είπε, ενώ σημείωσε πως «το
ΠΑΣΟΚ επέστρεψε»
Δεδομένο είναι πως η ξεκάθαρη επικράτηση με σχεδόν 68% στις εσωκομματικές
εκλογές «λύνει τα χέρια» του νέου αρχηγού,
ώστε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές
με στόχο την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων. Η «προίκα» της μαζικής συμμετοχής
στις εκλογές του Κινήματος Αλλαγής - στον
πρώτο γύρο ψήφισαν 270.000 πολίτες- επιτρέπει ένα δυναμικό ξεκίνημα.
Σταδιακά θα ανακοινώνονται και νέες αλλαγές σε πρόσωπα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη
να επιδιώκει την αξιοποίηση στελεχών από
την νεότερη γενιά. Στενοί συνεργάτες του
νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής όπως ο Στέφανος Ξεκαλάκης και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος- θα έχουν σημαντικό ρόλο
. Στο δύσκολο κομμάτι της επικοινωνίας θα
έχουν σημαντικό ρόλο ο Βαγγέλης Τσόγκας
και ο Παναγιώτης Βλάχος, ενώ παραμένει
ο Νίκος Βοσδογάνης (που ήταν στενός συνεργάτης της Φ. Γεννηματά).
Το επόμενο διάστημα ο νέος πρόεδρος
καλείται να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και έναν
κύκλο επαφών τόσο στο κλεινόν άστυ όσο
και στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή στάση αναμονής τηρούν τα επιτελεία τόσο της
Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που
αναμένουν να δουν τις πρώτες κινήσεις του
κ. Ανδρουλάκη στην πολιτική «σκακιέρα».

Κυρ. Μητσοτάκης: Ψήφος
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα οι
επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ
από Deutsche Telekom και ΟΤΕ
Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, μεταξύ 2022 και 2027, θα
πραγματοποιήσει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο ΟΤΕ στην Ελλάδα, από τις
μεγαλύτερες που έχει κάνει ποτέ ιδιωτική
εταιρεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της
Deutsche Telekom και του ΟΤΕ κατά τη
διάρκεια συνάντησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτές τις επενδύσεις, που
συμβάλλουν καθοριστικά στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας ώστε να γίνει
πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκή επίπεδο, η εταιρεία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα για το δίκτυο σταθερής και θα φέρει την οπτική ίνα
σε 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις,
θα αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες του
σταθερού ευρυζωνικού internet για τους
συνδρομητές της αυξάνοντας κατά πολύ τη
διείσδυση των υπερυψηλών ταχυτήτων. Η
"ταυτότητα" της μεγαλύτερης επένδυσης σε
τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει
στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες
«Η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Deutsche Telekom είναι ψήφος
εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Είναι ψήφος
εμπιστοσύνης στην εξαιρετική τοπική σας
ομάδα και στον ΟΤΕ. Αλλά, επίσης, πιστεύω ότι είναι και μία ψήφος εμπιστοσύνης
στις πολιτικές μας που δίνουν ώθηση στην
ψηφιοποίηση με πολύ ταχύτερους ρυθμούς
και για να είμαστε πρωτοπόροι κι όχι ουραγοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα ως χώρα, η οποία μπορεί
να πρωτοστατήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό», σημείωσε, μεταξύ άλλων, κατά
την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός.
«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον
αφορά την κινητή τηλεφωνία. Είμαι πολύ
χαρούμενος που ακούω ότι έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας σχετικά με τη διείσδυση του 5G. Πάντα γνωρίζαμε, ασφαλώς, ότι
δεν είχαμε καλή επίδοση σε ό,τι αφορά τη
συνδεσιμότητα της σταθερής τηλεφωνίας.
Και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που
πήρατε την απόφαση να εστιάσετε σε αυτό
το κομμάτι της αγοράς, με αποτέλεσμα να
έχουμε τουλάχιστον τρία εκατομμύρια νέες
συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας από
τον ΟΤΕ, μέχρι το 2027. Όπως είπατε, μιλάμε για 600.000 συνδέσεις σε απίστευτα

γρήγορες ταχύτητες ανά έτος», τόνισε ο
πρωθυπουργός χαιρετίζοντας, ταυτόχρονα,
την απόφαση να διπλασιάσουν τις υπάρχουσες ταχύτητες για τις σταθερές γραμμές.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο
επενδυτικό Ταμείο Phaistos: «Εξίσου σημαντική είναι και η επένδυσή σας στο Ταμείο Phaistos. Πρόκειται για ένα καινοτόμο
ταμείο που αξιοποιεί δημόσιο χρήμα, αλλά
και ιδιωτικές επενδύσεις και θα επικεντρωθεί στο οικοσύστημα 5G. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στον χώρο της
υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα σήμερα.
Ο τομέας πραγματικά ανθεί. Θα έχουμε
και μία σειρά από "unicorns" στην Ελλάδα
(νεοφυείς επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου). Υπάρχουν ήδη τέτοια παραδείγματα, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν
από λίγα χρόνια. Επομένως, η ιδέα τού να
έχουμε ένα όχημα που είναι αφοσιωμένο σε
αυτό και θα επενδύει στον τομέα του 5G, σε
επενδύσεις σε αρχικά στάδια, μου φαίνεται
μία πολύ λογική επένδυση, τόσο από επιχειρηματικής άποψης αλλά και από άποψη
κεφαλαίου, ειδικά δεδομένης της συνολικής
σας παρουσίας στη χώρα».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε:
«Καθώς σας άκουγα θυμήθηκα μία ατάκα
από την ταινία "Top Gun", μία ταινία του
1986. Εκεί ο Tom Cruise λέει "νιώθω την
ανάγκη, την ανάγκη για ταχύτητα". Όλοι,
λοιπόν, νιώθουμε την ανάγκη για ταχύτητα, ταχύτητα όσον αφορά τις συνδέσεις
internet, την ευρυζωνικότητα, αλλά και ταχύτητα όσον αφορά την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου σας».
Πέραν των άλλων σημαντικών οφελών, οι
συγκεκριμένες επενδύσεις θα επιταχύνουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της, όπως έχουν καταγραφεί στη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

Εύβοια – Αυτοψία Μητσοτάκη στις
πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές
Το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας μετά τις φωτιές του καλοκαιριού,
παρουσίασε σήμερα ο πρωθυπουργός που
επισκέφθηκε την περιοχή.
«Η παρέμβαση που δρομολογείται δεν έχει
προηγούμενο». τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιστιαία όπου παρουσιάστηκε το
σχέδιο ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές
του καλοκαιριού
«Θα έχουμε μετατρέψει μια φυσική καταστροφή σε μια μεγάλη ευκαιρία
αναγέννησης».
Για πάνω από 5 ώρες αναλύθηκαν οι βασικές παρεμβάσεις
«Αυτό το οποίο κάνουμε στη Β. Εύβοια είναι
μοναδικό για τα δεδομένα της χώρας».

Η φωτιά το καλοκαίρι μάς ξεπέρασε, δήλωσε ο πρωθυπουργός και ανέφερε τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν ήδη για την
προστασία των δασών.
«Η δουλειά η οποία έχει γίνει στο δάσος δεν
έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα».
Πρώτος του σταθμός ήταν το λιμάνι της Αιδηψού όπου θα αναβαθμιστεί συνολικά, ενώ
παρουσιάστηκε και ο νέος οδικός άξονας 56
χλμ. από τη Χαλκίδα στην Στροφιλιά.
Έξω από το σχολείο της Ιστιαία όπου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με τοπικούς
φορείς, είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές οι
οποίοι φώναζαν συνθήματα και προκλήθηκε
ένταση με διμοιρίες των ΜΑΤ.
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Feds commit to limited new COVID-19 spending, predict declining deficit
The federal government is committing
to spend an additional $8.1 billion to help
finish the fight against COVID-19 while
at the same time, predicting a moderate
decline in the national deficit.
Deputy Prime Minister and Finance Minister
Chrystia Freeland provided a snapshot of
the country’s finances on Tuesday while
unveiling the fall economic and fiscal
update.
The new line items contribute to a broader
spending vision of $71.2 billion over the next
seven years. That starts with $28.4 billion
in the 2021-22 fiscal year, with $4.5 billion
going towards combating the Omicron
variant, and another $5 billion going
towards B.C. flooding recovery efforts.
Among the new pandemic proposals, the
government proposes to allocate $2 billion
over two years, starting in 2021-22, to the
Public Health Agency of Canada (PHAC) to
procure COVID-19 therapeutics.
The government is also proposing to provide
$1.7 billion to Health Canada and PHAC to
help provinces and territories secure rapid
tests and the supplies needed to administer
them.
$1.7 billion COVID-19 rapid testing
The government proposes to provide $1.7
billion to Health Canada and the Public
Health Agency of Canada to continue
supporting provinces and territories in
securing the rapid testing supplies they
need to keep Canadians safe and healthy,
including through expanded school and
workplace testing programs. This funding
would also support the procurement of
additional rapid test kits for distribution to
Canadians.
Responding to calls from opposition
politicians, $742.4 million will also be
funneled through one-time payments to
low-income seniors across Canada who
saw their Guaranteed Income Supplement
clawed back by accepting the Canada
Emergency Response Benefit or the Canada
Recovery Benefit.
$742.4 million Support for seniors
One-time payments to alleviate the financial
hardship of GIS and Allowance recipients,
who received CERB or the Canada Recovery
Benefit (CRB) in 2020. The government says
it will look for ways to limit potential benefit
reductions for vulnerable seniors who
received emergency and recovery benefits.

the forecast horizon.”
Total tax revenues, including
that from excise taxes and
import duty revenues, will
reach $312.1 billion by the
end of the 2021-22 fiscal
year, climbing to $391 billion
by 2026-27.
Government spending will
decline from $28.4 billion
this fiscal year, which ends
in March, to $3.8 billion in
2026-27.

DEFICIT ON THE DECLINE

The document forecasts that the deficit in
2021-22 will drop to $144.5 billion, down
from $154.7 billion estimated in the spring
budget. In the 2022-23 fiscal year, the deficit
is projected to sit at $58.4 billion, down
slightly from the earlier predicted $59.7
billion.
The 2021-22 fiscal outlook includes two
short-term cost pressures – Omicron and
the B.C. floods – that could influence how
the deficit picture ultimately shapes up.
For that reason, the government has
provided a faster recovery scenario and
a slower recovery scenario. The former,
predicts a deficit of $142 billion and the latter
predicts a deficit of $147.9 billion.
Kevin Page, former parliamentary budget
officer and current president of the Institute
of Fiscal Studies and Democracy, said while
the deficit is still “enormous,” it’s “dropping
like a rock.”
“The deficit will then continue to normalize
over the medium term. So can we hold the
government to account on those year over
year deficit reductions, I think will be an
issue for legislators,” he told CTV News
Channel’s Power Play

REVENUES UP, SPENDING
DOWN

The declining deficit is explained by an
increase in federal revenues and a decrease
in national spending projections.
The fiscal update notes that due to a more
optimistic labour market outlook, personal
income and corporate profitability, income
tax revenues are “projected to be higher by
roughly $12 billion per year on average over

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!

$312.1 billion Tax revenue
The amount of revenue in
taxes that the government
will earn in 2021-2022, this
includes personal and corporate income
taxes, GST, customs import duties and other
excise taxes and duties.
A sizeable portion of that will go towards
compensating First Nations children harmed
by Ottawa's underfunding of child services
on reserve. It will also help pay for long-term
reform of the child-welfare system.
The government announced on Monday
$40 billion would be reserved the cause, but
the fiscal update shows they had already
accounted for $16 billion of the total spend.
$40 billion First Nations children
Compensation for First Nation children
and their families who experienced harms
— including those children removed from
their homes since 1991 — and to address
discrimination related to First Nation child
welfare. This is the government's response
to the order of the Canadian Human Rights
Tribunal, to compensate for harms by the
First Nations Child and Family Services
program and for delays or denials in needed
children’s services, and support long-term
program reforms to make sure communities
have the support they need to keep families
together.

INFLATION

On inflation, the document notes that
economists expect price pressures to
continue for some time, while highlighting
that these pressures are “global trends” and
are impacted by supply chain disruptions
and shipping bottlenecks.
As such, the government’s outlook for the
Consumer Price Index (CPI) has been
revised to increase to 3.3 per cent this year,

and 3.1 per cent in 2022.
“CPI inflation is then expected to gradually
normalize to around two per cent over the
remainder of the forecast horizon, which is
consistent with the average rate of inflation
in Canada over the last 30 years,” the
document reads.
Freeland delivered her speech to unveil her
fiscal update virtually, after two of her staffers
tested positive for COVID-19. On Twitter,
she said she had two negative molecular
tests Tuesday but out of an abundance of
caution chose not attend in-person.
“This economic and fiscal update provides
Canadians with a transparent report of
our nation’s finances and also targeted
investments that will ensure we have the
weapons we need to finish the fight against
COVID-19, an effort more urgent now than
ever with the surge of Omicron,” she said.

OPPOSITION RESPONSE

Conservative Leader Erin O’Toole
responded to the update in the House on
Tuesday, citing the 18-year inflation high
and arguing that the government is taking
advantage of it.
“Inflation is boosting their tax revenues,
Mr. Speaker, if you raise the general price
level almost five per cent, that boost GST
revenues by five per cent,” he said.
“Canadians are paying the price. Inflation
may look good to pad their budget, as it
makes it impossible for Canadians to meet
their budget.”
NDP Leader Jagmeet Singh meanwhile
said the document doesn’t respond to the
“seriousness” of what Canadians are going
through, mainly referring to the struggles of
finding a home.
“There are no real measures to tackle the
housing crisis…we would choose people
over those that are profiting off the housing
market by putting in place those measures
that would actually cool the market,” he said.
The government did pitch a host of
measures to cool the housing market in the
election campaign, including scrapping blind
bidding, but these provisions were absent
from the update.
“We know housing prices are a real concern,
especially for those in the middle class
looking to buy their first home. Addressing
housing affordability remains a priority for
our government. Our work is ongoing. We
will take further action in the upcoming
budget,” the document reads.
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Toronto council approves
road-closure plan for 7-year
Ontario Line construction
Toronto
city
council
approved a plan Thursday
that could lead to seven
years of road closures
in the downtown core, to
make way for the Ontario
Line subway construction.
The plan includes a
complete shutdown of
Queen Street between Bay
and Victoria streets for four
years beginning in 2023.
The subway line, first
proposed by the Ford
government in 2019, will have 15 stations
and trains will run between the Ontario
Science Centre and Exhibition Place. The
construction is expected to take place
between 2022 and 2029.
Six of the new stations will be located
downtown and officials said that means
lane, sidewalk, and bike lane closures will
be needed at several major intersections,
including Bathurst Street and King Street
West, Spadina Avenue and Queen Street
and Parliament and King Street East.
A report put forward to council found the
closures on Queen Street will displace
about 1,000 cars per hour during the
weekday morning and afternoon rush hours.

Meanwhile, during peak construction times
on Richmond street, cars were estimated to
be travelling about 3.9 km/h on average.
Transit users will also be feeling the impacts
of construction downtown. City staff said
approximately 15,000 TTC customers will
face diversions on the 501 Queen streetcar
every day.
In an effort to maintain streetcar service,
officials said tracks will be installed on York
Street between Queen Street West and
Adelaide Street West to divert around the
construction.
The City of Toronto will seek reimbursement
from Metrolinx for costs associated with the
transit diversion efforts.

Ontario reinstates capacity limits for
large sports, entertainment venues
The province is reinstating capacity limits
for large sports and entertainment venues
starting on Saturday in an attempt to curb
climbing COVID-19 cases in Ontario.
Provincial officials announced Wednesday
afternoon that capacity at indoor facilities
that can host more than 1,000 people will be
limited to 50 per cent starting at 12:01 a.m.
on Dec. 18.
They include concert venues, theatres,
cinemas, racing venues, event and meeting
spaces, studio audiences in commercial
film and television production, museums,
galleries, aquarium, zoos, science centres,
landmarks,
historic
sites,
botanical

gardens, casinos, bingo halls, other gaming
establishments, fairs, rural exhibitions, and
festivals.
"This measure is being taken to reduce
opportunities for close contact in high-risk
indoor settings with large crowds and when
masks are not always worn," the province
said in a news release.
The move is one of the measures announced
on Wednesday amid rising COVID-19
infections in the province and the ongoing
threat posed by the Omicron variant of
concern, which the Ontario COVID-19
Science Advisory Table now estimates is
detected more than 50 per cent of cases.

Supply chain disruptions continue
to impact Canada's cost of living
Statistics Canada reports inflation
jumped 4.7 per cent on a year-overyear basis in November, remaining
stable from October.
On a seasonally adjusted monthly
basis, it rose 0.3 per cent in November.
Prices for goods, vehicles, and food
continue to increase compared to
2020 and the high costs are being
blamed on the continuing issues with
the global supply chain.
“Higher prices for gasoline (+43.6%),
furniture (+8.7%) and food (+4.4%)
were the main drivers of growth in
headline CPI. Excluding gasoline, the CPI
rose 3.6% year over year, the same as in
October,” Statistics Canada reports.
“Prices for fresh or frozen beef increased
15.4% year over year in November. Poor
crop yields resulting from unfavourable

weather conditions have made it more
expensive for farmers to feed their livestock,
in turn raising prices for consumers,” it adds.
The result matched the year-over-year
increase in October, which was the largest
year-over-year gain for the consumer price
index since February 2003.

Ontarians 18+ will be eligible for
COVID-19 boosters next week
All Ontario adults will be
eligible for a COVID-19
booster shot next week.
Sources
confirm
to
CityNews 680, anyone 18
and older in the province
will be eligible for a third
dose on Monday, Dec. 20.
Premier Doug Ford is
expected to make it official when the
province updates it’s “COVID-19 vaccine
booster strategy” at 4 p.m. Wednesday. He
will be joined by Health Minister Christine
Elliott, Solicitor General Sylvia Jones, and
Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran
Moore.
Eligibility for boosters to all adults was
initially set for Jan. 4, but the province is
moving to act against the fast spreading
Omicron variant. The government expanded
vaccine booster eligibility to all residents 50
and older on Monday.
The news on accelerated boosters comes
as the province’s top doctor said he will
recommend Ford’s government take
additional measures to combat the rapidly
spreading variant.
“I do believe there will be a discussion in
the coming days about what additional
measures we may need,” said Dr. Kieran
Moore, during his Ontario COVID-19 briefing
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on Tuesday.
Ontario’s
COVID-19
Science Advisory Table
called for the acceleration
of booster shots on
Wednesday, but said third
doses alone may not be
enough to ward off the
current surge.
In a series of tweets, the science table said
“boosters won’t stop Ontario’s fifth wave right
now, they take time to protect a population.
But they will protect you.”
Dr. Peter Juni, Director of the Science Table,
said Monday he believes mass vaccination
centres should be reopen across the
province, but also said that vaccinations
alone won’t be enough to combat the variant.
He says some public health measures
should return — including capacity limits in
high-risk settings.
Moore said the regional approach to public
health restrictions was designed with
the Delta variant in mind and Omicron
poses a different threat. He says any new
recommendations for restrictions or health
measures will be on a provincewide level.
The province announced some new
restrictions in long-term care and retirement
settings on Tuesday in an effort to protect
residents and staff from the new variant.

Ontario Calls For Supports For Economic
Stability, Recovery And Growth
Peter Bethlenfalvy, Minister of
Finance, issued the following
statement in response to the
federal government’s 2021 Fall
Economic Statement:
“I would like to thank Deputy
Prime Minister and Minister of
Finance, Chrystia Freeland, for
working with us over the course of
the COVID-19 pandemic. Through their $1.7
billion investment to increase access to rapid
testing supplies and an additional $2 billion
to procure lifesaving COVID-19 therapeutics
in the Fall Economic Statement, the federal
government continues to demonstrate their
willingness to stand side-by-side with us in
this fight.
However, the pandemic continues to create
serious economic and fiscal challenges
that were not addressed in the federal
government’s document. We have worked
together on these issues before, and we
need the federal government to come to the
table again.
Our
government
has
provided
unprecedented support to small business
throughout the pandemic, but more support
is needed. Prior to their election, the
federal government committed $1 billion to
help provinces and territories implement
a proof of vaccination program. We were
disappointed to see that funding has now
been cut to $300 million.
With successful proof of vaccination
certificate programs in place, we are calling
on the federal government to restore the
missing $700 million and allow provinces
and territories to provide that funding directly
to small businesses.
Last year, our government negotiated the
historic Safe Restart Agreement, which
delivered $4 billion in federal and provincial

supports to municipalities
to protect public services,
including transit and shelter
space.
Ontario
is
providing
more than $1.2 billion in
additional financial support
to municipalities above and
beyond the Agreement, and
we have called on the federal government
and Minister Freeland to join us in ensuring
our municipal partners can continue to
deliver the vital public services both our
people and our economy rely on.
Housing affordability remains a priority
issue as rising costs put the dream of
homeownership out of reach for too many
families. That is why our government is
prepared to act on housing affordability,
including addressing foreign speculation in
the province's real estate market and we are
calling on the federal government to do the
same.
We reiterate our call, and the unanimous
call of all the provinces and territories, for
greater federal health care funding through
the Canada Health Transfer. COVID-19 has
underscored the need for immediate federal
action and now is the time to respond to this
urgent request to increase the federal share
of health funding through the Canada Health
Transfer to 35 per cent.
Over the past two years, Canadians from
all walks of life came together to fight this
once-in-a-lifetime crisis. In that spirit, our
government will continue to call on the
federal government to join us, and our
provincial partners, at the table. Together, we
can build a stronger Ontario and a stronger
Confederation, ready to face the challenges
of a dynamically changing world.”

CYPRIOT NEWS
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ΣΓΥ: Σκληρή γλώσσα προς Άγκυρα για Κύπρο
Το Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να σταματήσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής
γειτονίας
Η Τουρκία συνεχίζει να απομακρύνεται όλο
και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενταξιακή διαδικασία βρίσκεται σε
τέλμα, καταλήγει το τμήμα που αφορά τη
συγκεκριμένη χώρα στα συμπεράσματα για
τη διεύρυνση που υιοθέτησε το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ), που συνεδρίασε
στις Βρυξέλλες την Τρίτη.  Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Τουρκία να σταματήσει όλες
τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν
τις σχέσεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει
τις σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία και
να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους
υδάτων στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.  
Η Τουρκία καλείται ακόμα «να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις της βάσει του διαπραγματευτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης
της πλήρους, χωρίς διακρίσεις εφαρμογής
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης προς όλα τα κράτη μέλη»,
ενώ το Συμβούλιο «επαναλαμβάνει ότι η
αναγνώριση όλων των κρατών μελών είναι
ουσιώδης».  

Επαναδιατυπώνει επίσης την προσήλωσή του στη συνολική διευθέτηση του
Κυπριακού και τονίζει πως είναι ζωτικής
σημασίας η δέσμευση και η συμβολή της
Τουρκίας σε μια διαδικασία ειρηνικής διευθέτησης «στη βάση μιας δικοινοτικής,
διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ
και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες
βασίζεται η ΕΕ και το κεκτημένο της»  
Τα συμπεράσματα κάνουν επίσης αναφορά
στην ανεπιτυχή κατάληξη της άτυπης συνάντησης στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2021,
ενώ το Συμβούλιο καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια.  
Όσον αφορά τις ευρύτερες σχέσεις, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του
2021, στα οποία σημειώνεται το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για σταθερότητα και
ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την
ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία
επωφελούς σχέσης με την Τουρκία.  Όπως
σημειώνεται, στα προηγούμενα συμπεράσματα του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική
Μεσόγειο, τονίζοντας ότι αυτό πρέπει να

Στην COREPER η συζήτηση για
λήψη νομικών στοχευμένων
μέτρων για τα Βαρώσια
Στην COREPER παραπέμπεται η συζήτηση
όσον αφορά ενδεχόμενα μέτρα, και ειδικότερα για τη σύσταση ειδικού καθεστώτος
νομικών μέτρων κατά φυσικών και νομικών
προσώπων που εμπλέκονται στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας και της τ/κ πλευράς στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων,
σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.
Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η
αναφορά αυτή έγινε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ κατά την σύνοψη
της συζήτησης κατά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Μπορέλ
αναγνώρισε ακόμα την καταλυτική σημασία
που θα έχει στην προοπτική επίλυσης του
Κυπριακού η υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε σχέση με την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η
συζήτηση συνεχίζεται με έμφαση στην αναζήτηση νομικών μέτρων, αλλά και με προτροπή για πρόοδο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.
Στην παρέμβασή του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι
ήταν αναγκαίο να ληφθούν αποφάσεις
σήμερα καθώς το ζήτημα των παράνομων
ενεργειών της Τουρκίας στην Αμμόχωστο
συζητείται εδώ και πολύ καιρό, και καθώς
πλέον οι ΥΠΕΞ έχουν ενώπιον τους ένα
έγγραφο επιλογών με νομικά και πολιτικά
μέτρα.
Στη δική του παρέμβαση ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως αν δεν λαμβάνονταν
αποφάσεις τη Δευτέρα αυτό θα έθετε σε
κίνδυνο την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τόνισε πως θα πρέπει να υιοθετηθεί μια
διττή προσέγγιση, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία ωστόσο δεν

θα χρειαστεί να εφαρμοστούν αν η Τουρκία
δείξει έτοιμη να αποδεχθεί την «τολμηρή και
αμοιβαία επωφελή» όπως χαρακτηρίζεται
από την ίδια πηγή, πρόταση του Προέδρου
Αναστασιάδη για ΜΟΕ σε σχέση με την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης εντός της αίθουσας, αυτή η προσέγγιση θα επιδείξει την αποφασιστικότητα
της ΕΕ και θα δημιουργήσει κίνητρο για την
Τουρκία, λειτουργώντας παράλληλα ως καταλύτης σε σχέση με τις προσπάθειες για
λύση του Κυπριακού.
Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω διπλωματική πηγή, την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων υποστήριξαν Αυστρία, Βέλγιο,
Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Μάλτα
και Λουξεμβούργο, ενώ Αυστρία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο σημείωσαν πως σε διαφορετική περίπτωση θα
σταλούν λανθασμένα μηνύματα προς την
Τουρκία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γερμανίδα ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρμποκ ανέφερε πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για
να μελετήσει το έγγραφο επιλογών και τις
επιπτώσεις τους, καθώς η νέα κυβέρνηση
ανέλαβε καθήκοντα μόλις την περασμένη
εβδομάδα. Επιφυλακτική στάση τήρησε
επίσης σε αυτό το θέμα η Ιταλία καθώς και η
Ολλανδία η οποία είναι γενικά επιφυλακτική
για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων.

διατηρηθεί, και επανέλαβε την ετοιμότητα
της ΕΕ να συνεργαστεί με την Τουρκία σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο
σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος,
με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που
έθεσαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 Μαρτίου του 2021, και σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου».  
Προστίθεται πως το Συμβούλιο «παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση ενός
ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, στην
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και
στη συνεργασία σε βασικούς τομείς κοινού
ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η
δημόσια υγεία, το κλίμα, την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και περιφερειακά ζητήματα» ενώ σημειώνει την πρόσφατη επανέναρξη των Διαλόγων Υψηλού Επιπέδου ΕΕ
- Τουρκίας και την επικύρωση από τη χώρα
της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.  
Το Συμβούλιο επιδοκιμάζει ακόμα τις «συνεχιζόμενες σημαντικές προσπάθειες της
Τουρκίας για τη φιλοξενία και την αντιμετώπιση των αναγκών σχεδόν 4 εκατομμυρίων
προσφύγων» και σημειώνεται πως η Κοινή
Δήλωση του 2016 «συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα». Υπενθυμίζει ωστόσο πως στα
συμπεράσματα του Οκτωβρίου του 2021, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «κάλεσε την Τουρκία
να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
δήλωσης του 2016, μεταξύ άλλων και έναντι
της Κυπριακής Δημοκρατίας».  Συνεχίζουν
να αποτελούν προτεραιότητα η «αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, καθώς
και η επανέναρξη των επιστροφών», ενώ η
«πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της
συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και
η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης

και εσωτερικών υποθέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παραμένουν ουσιαστικής
σημασίας».  Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται επίσης για την «περαιτέρω και βαθιά
ανησυχητική οπισθοδρόμηση στους τομείς
του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και για τη
συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης» στο εσωτερικό της χώρας.  Σημειώνεται ακόμα πως αριθμός περιοριστικών
μέτρων που λήφθηκαν κατά την περίοδο
της πανδημίας έχουν ενσωματωθεί στο
νόμο και έχουν βαθύτατα αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες της Τουρκίας.
«Η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις της λειτουργούν υπό συνεχή πίεση
σε ένα όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον» τονίζεται.  «Η συστημική έλλειψη
ανεξαρτησίας και η αδικαιολόγητη πίεση
στο δικαστικό σώμα δεν μπορούν να
γίνουν αποδεκτές, ούτε οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί, οι συλλήψεις, οι φυλακίσεις και άλλα μέτρα που στρέφονται
κατά των δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, μελών πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών,
δικηγόρων, μελών οργανώσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστών των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων
που ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματα
και τις ελευθερίες τους» υπογραμμίζεται.  
Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Τουρκία να
αντιστρέψει τις αρνητικές τάσεις και αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε σχέση με την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και της
στοχοποίησης της αντιπολίτευσης, αλλά και
να εκτελέσει αποφάσεις του ΕΔΑΔ που την
αφορούν.  Υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη
να τηρήσει η Τουρκία τις υποχρεώσεις της
όσον αφορά την εφαρμογή της Τελωνειακής
Ένωσης «εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε σχέση με όλα τα
κράτη μέλη».  Καταγράφεται επίσης η ανησυχία του Συμβουλίου για το ότι η εξωτερική
πολιτική της Τουρκίας «συγκρούεται όλο και
περισσότερο με τις προτεραιότητες της ΕΕ
στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων
όσον αφορά τη Λιβύη και την Επιχείρηση
ΕΙΡΗΝΗ» και καλεί τη χώρα να συμβάλει θετικά στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων.

Στιούαρτ: Πρέπει να προχωρήσει
η διαδικασία στο Κυπριακό
Σε σύντομη εναρκτήρια δήλωση στην οποία
έκανε ιδιαίτερη μνεία στο έργο των τεχνικών
επιτροπών, προέβη ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην
Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ, στη δεξίωση στο
Λήδρα Πάλας, ενώ σημείωσε ταυτόχρονα
τις αναφορές του ΓΓ του Οργανισμού ότι
πρέπει να βρεθεί τρόπος να προχωρήσει η
διαδικασία στο Κυπριακό.
Οπως είπε ο κ. Στιούαρτ, αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή που βρίσκεται εδώ και ικανοποίηση
που συναντά τους δύο ηγέτες.
Σημείωσε τις αναφορές που έχει κάνει πολλάκις ο ΓΓ ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να
προχωρήσει η διαδικασία και είπε ότι ο ίδιος
βρίσκεται γι αυτό τον σκοπό στο νησί.
Ο κ. Στιούαρτ έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο έργο των Τεχνικών Επιτροπών και ειδικά της επιτροπής για θέματα Υγείας για

τη διαχείριση σε ό,τι αφορά την πανδημία,
στην επιτροπή για την εκπαίδευση, στην Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και στην Τεχνική Επιτροπή Επικοινωνιών
που αποφάσισαν για το 5G σε όλο το νησί.
Η δεξίωση στην παρουσία των ηγετών των
δύο κοινοτήτων και ενός κλειστού κύκλου
καλεσμένων, συνεχίζεται.
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Οι εταίροι εκφράζουν αλληλεγγύη
στην Τουρκία αντί στην Κύπρο!
Δεν είναι αόρατο το χέρι, το
οποίο σταματά τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της κατοχικής
Τουρκίας. Το μπλοκ είναι
γνωστό και ηγείται αυτού η
Γερμανία, που εργολαβικά
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ προστατεύει την Άγκυρα.
Αυτή τη φορά, απουσίαζε ο
οδοστρωτήρας Μέρκελ, που δεν άφηνε να
ξεμυτίσει οτιδήποτε που θα μπορούσε να
κακοκαρδίσει την Άγκυρα.
Προχθές στο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ, επικαλέστηκε το
γεγονός ότι μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα
η κυβέρνησή της και χρειάζεται χρόνο για να
αξιολογήσει το «έγγραφο επιλογών». Μια
τοποθέτηση που θα μπορούσε να φαντάζει
λογική, πλην όμως σε χώρες του μεγέθους
της Γερμανίας, διαχρονικές στρατηγικές
επιλογές δεν ανατρέπονται με την αλλαγή
διακυβέρνησης. Περαιτέρω, η Ιταλία και η
Γερμανία, θυμήθηκαν πως πρέπει να έχουν
ενώπιόν τους και «έγγραφο επιπτώσεων».
Δηλαδή, τι επιπτώσεις θα έχουν τα κράτημέλη από την εφαρμογή μέτρων κατά της
κατοχικής δύναμης. Παιχνίδι κωλυσιεργίας.
Εκείνο που είναι σαφές από τις συζητήσεις
στο προχθεσινό Συμβούλιο, είναι πως τα
δεδομένα δεν αλλάζουν. Τα όποια μέτρα
παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες.
Η μπάλα με τα μέτρα πηγαινοέρχεται από
το τεχνοκρατικό επίπεδο στο πολιτικό και
τανάπαλιν. Σχεδόν δυο χρόνια διεξάγονται
συζητήσεις. Η Λευκωσία, κατά κύριο λόγο,
αλλά και η Αθήνα, επιμένουν πως μόνο
με την επιβολή κυρώσεων θα επανέλθει η
Τουρκία στην οδό της συνεννόησης. Διαφορετικά θα αποθρασύνεται, όπως και γίνεται.
Δυο χρόνια μετά, στην Άγκυρα μπορούν,
πλέον, να αντιληφθούν ότι οι επιθετικές συμπεριφορές της δεν έχουν κόστος. Οι επεκτατικές ενέργειές της αντιμετωπίζονται με
ρητορικές καταγγελίες μηδενικού κόστους.
Η Τουρκία κάθε φορά που συζητείται η
στάση της έναντι της Κύπρου, αισθάνεται
ασφαλής. Είναι υπερβολικό αλλά μπορεί να
αντιλαμβάνεται τις συζητήσεις ως έκφρασης… αλληλεγγύης προς την ίδια και όχι
προς το κράτος-μέλος, την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν της ανάβουν το κόκκινο φως,
αλλά την αφήνουν εν πολλοίς να συνεχίζει
ανενόχλητη να δρα στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και στην ΑΟΖ.

Δεν είμαστε υπερδύναμη, ούτε μεσαίου βεληνεκούς χώρα για να προωθήσουμε -χωρίς
ενστάσεις- εκείνες τις αποφάσεις που επιδιώκουμε. Η Ε.Ε. δεν είναι ένας Οργανισμός
«αγγελικά πλασμένος» και το γνωρίζουν
οι πάντες. Την ίδια ώρα, όμως, υπάρχουν
πολιτικά εργαλεία. Καταρχήν θα πρέπει να
ειπωθεί πως καλύτερα που δεν υιοθετήθηκε το «έγγραφο επιλογών», που κατατέθηκε
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ε.Ε.,
Ζοζέπ Μπορέλ, καθώς ποσώς δεν μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικό (μέτρα κατά
νομικών και φυσικών προσώπων συζητούνται, με την Τουρκία να είναι εκτός, με επικίνδυνες ιδέες για τους υδρογονάνθρακες).
Χαϊδεύει την Άγκυρα το έγγραφο και δεν
μπορούσε να γίνει αποδεκτό (και δεν έγινε).
Η παραπομπή στην Επιτροπή Μονίμων
Αντιπροσώπων, ΚΟΡΕΠΕΡ, θα μπορούσε
να εκληφθεί ότι στο επίπεδο αυτό θα ήταν
δυνατό να επιτευχθούν βελτιώσεις. Τούτο,
ωστόσο, φαντάζει απομακρυσμένο όταν
γνωρίζουμε τις ισορροπίες και τη στάση του
γερμανικού μπλοκ.
Θα μπορούσε να μπλοκάρει τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η
Λευκωσία; Να δηλώσει πως εφεξής δεν θα
συναινεί σε μέτρα κατά άλλων κρατών, όσο
η Τουρκία θα παραμείνει στο απυρόβλητο; Θα μπορούσε, γνωρίζοντας, ωστόσο,
ότι θα δεχόταν ισχυρή πίεση. Θα… έπεφταν όλοι πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντός και εκτός Ε.Ε. Για να υιοθετηθεί
αυτή η στάση χρειάζεται προετοιμασία για
την αντιμετώπιση των αντιδράσεων. Περαιτέρω, η όποια συζήτηση για ΜΟΕ δεν
έχει χώρο όταν το ζητούμενο είναι να έχει
κόστος η Άγκυρα για τη συμπεριφορά της
και όχι να έχει και εισπράξεις! Τα υπόλοιπα
το 2022, όταν θα επανέλθει στην κυπριακή
ΑΟΖ η κατοχική Τουρκία.
ΣΗΜ: Εικόνες ντροπής στο κέντρο πρώτης
υποδοχής αιτητών ασύλου «Πουρνάρα»
στην Κοκκινοτριμιθιά. Το κράτος, μπορεί
να πιέζεται από τις μεταναστευτικές ροές,
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα «στοιβάζει»
ανθρώπους σε αντίσκηνα και λυόμενα. Αντί
600 που είναι η χωρητικότητα «φιλοξενούνται» 2.500. Είναι ντροπή για μια χώρα που
έχει πρόσφυγες ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, ενώ οι συνθήκες οδήγησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας
στη μετανάστευση.

Φωτίου: Τεράστιες οι ευθύνες
Τουρκίας για μη επίλυση
προβλήματος αγνοουμένων
Η Τουρκία έχει τεράστιες ευθύνες για τη μεγάλη εκκρεμότητα
στην επίλυση του ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων, είπε ο Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου, μιλώντας σε εκδήλωση μαθητών
του Λυκείου Κύκκου Α’ με την
ευκαιρία την Παγκόσμιας Ημέρας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θέμα
«Αγνοούμενοι.
Η τραγικότερη πτυχή της τουρκικής εισβολής του 1974».
Ανέφερε ότι παρά τις προσπάθειες μέσω
της Διερευνητικής Επιτροπής για τους
Αγνοουμένους, που λειτουργεί υπό την
εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, παρά επίσης τις επίσημες καταγγελίες και όλα τα διεθνή διαβήματα και τις ενέργειες μας για την
οριστική επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού
προβλήματος, ώστε να ησυχάσουν οι ψυχές όσων χάθηκαν, αλλά και όσων εκ των
συγγενών ολοκληρώνουν μοιραία τον δικό
τους κύκλο ζωής, εξακολουθούν να αγνοούνται 781 από τους 1619 Ελληνοκύπριους
και Ελληνες, τα ονόματα των οποίων έχουν
περιληφθεί στον αρχικό κατάλογο των
αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας.
«Όλες οι έντονες μας προσπάθειες μας προσκρούουν στην αδιάλλακτη και απάνθρωπη στάση της Τουρκίας, της οποίας οι ευθύνες είναι τεράστιες. Με καταφανή στόχο να
συγκαλύψει και να αποσιωπήσει, αν αυτό
είναι δυνατόν, τις αδιαμφισβήτητες ενοχές
της για την εξαφάνιση τόσων ανθρώπων,
προβάλλει συνεχώς εμπόδια δυσχεραίνοντας το διερευνητικό έργο για τη διακρίβωση της τύχης τους. Θέτει περιορισμούς
στις εκταφές, αρνείται να συνεργαστεί για
την υπόδειξη των χώρων όπου μαζικά και
βίαια μετακινήθηκαν λείψανα αγνοουμένων
προκειμένου, ακριβώς, να αποκρυβούν οι
ενοχές της, και αρνείται επίσης να θέσει τα
αρχεία του Τουρκικού στρατού στη διάθεση
διεθνών ερευνητών σε μια προσπάθεια να
λάμψει επιτέλους η αλήθεια για την οποία
τόσο πολύ αγωνιζόμαστε εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε.  Αν ανατρέξει κανείς στο
ιστορικό του ζητήματος, όπως εκτέθηκε
επανειλημμένα στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
τη Γενική Συνέλευση και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς
και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είπε, θα εντοπίσει πάρα πολλά
στοιχεία που καταδεικνύουν με καθαρότητα
το μέγεθος των ευθυνών της Τουρκίας.
«Το ίδιο και στο ιστορικό των προσπαθειών
για έναρξη της διερευνητικής προσπάθειας
για τους αγνοουμένους. Μόνο μετά από 24
χρόνια μετά τη σύσταση της, τον Απρίλιο
του 1981, έγινε κατορθωτό για τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, στην οποία
συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, να αρχίσει να παρουσιάζει
έργο», τόνισε.
Να σημειωθεί σχετικά, συνέχισε, η μη συμμετοχή της Τουρκίας σε οποιαδήποτε από
τις σχετικές ενέργειες, καθώς και η αποφυγή από μέρους της για παρουσίαση αρχείων της για τους αγνοουμένους ή τους αιχμαλώτους πολέμου όπως απαιτείται από τη
Σύμβαση της Γενεύης.
Είπε ότι η έλλειψη κάθε συνεργασίας εκ
μέρους της Τουρκίας υπογραμμίστηκε και
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σε αποφάσεις ευρωπαϊκών
νομικών οργάνων που αποφάνθηκαν ότι για οποιαδήποτε παραβίαση που αφορά τα
δικαιώματα των αγνοουμένων και των οικογενειών τους
υπεύθυνη είναι η Τουρκία
εξαιτίας του αποτελεσματικού
της ελέγχου επί του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.
«Δεν παραγνωρίζουμε το
έργο που έχει μέχρι τώρα επιτελέσει η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, την
οποία στηρίζει με κάθε δυνατό μέσο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με επιδίωξη τη διερεύνηση της κάθε περίπτωσης
αγνοουμένου προσώπου, περιλαμβανομένου και του αριθμού των Τουρκοκυπρίων,
τα ονόματα των οποίων έχουν περιληφθεί
στο σχετικό κατάλογο», ανέφερε.
Με ειλικρίνεια και καλή θέληση η δική μας
πλευρά, συνέχισε ο Επίτροπος Προεδρίας,
συμμετέχει στις σχετικές προσπάθειες διευκολύνοντας το διερευνητικό έργο της ΔΕΑ
και θέτοντας στη διάθεση της Επιτροπής
όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της.
Υπενθύμισε, ότι το θέμα των αγνοουμένων
τέθηκε από τις δύο πρώτες διακρατικές
προσφυγές που υποβλήθηκαν από την Κύπρο κατά της Τουρκίας το 1974 και το 1975
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Στην έκθεση της του 1976,
η Επιτροπή έκρινε την Τουρκία υπεύθυνη
για παραβιάσεις πολυάριθμων άρθρων της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Υπήρχαν τεκμήρια
ευθύνης για τη μοίρα όσων προσώπων βρίσκονταν υπό τουρκική κράτηση σε συνθήκες απειλής κατά της ζωής. Υπήρχε επίσης
το θέμα της έλλειψης πληροφόρησης προς
τις οικογένειες των αγνοουμένων.
Στην ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στις 10 Μαΐου 2001 για την τέταρτη διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας, σημείωσε, το Δικαστήριο με ψήφους
16-1, με τη μία αρνητική ψήφο να είναι εκείνη του Τούρκου δικαστή, έκρινε την Τουρκία
ένοχη για σωρεία σοβαρών παραβιάσεων
της Σύμβασης, που αφορούν το δικαίωμα
στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία, καθώς και την απαγόρευση της απάνθρωπης
ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.
Πέραν της τραγικής πτυχής των αγνοουμένων, είπε ο κ. Φωτίου, η κατάφωρη
παραβίαση από μέρους της Τουρκίας της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπως και όλων των άλλων
σχετικών αποφάσεων των οργανισμών και
θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, αφορά επίσης πλείστες άλλες πτυχές
των συνεπειών της Τουρκικής εισβολής οι
οποίες και καταγγέλθηκαν με τις τέσσερις
διακρατικές προσφυγές της Κύπρου κατά
της Τουρκίας.
«Απώτερος τουρκικός στόχος μέσω της τακτικής της εθνοκάθαρσης που ακολούθησε
και εφάρμοσε, η πλήρης τουρκοποίηση του
κατεχόμενου τμήματος της νήσου με την καταστροφή κάθε στοιχείου της πολιτιστικής
και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και τη
δημιουργία ενός μη αναγνωρισμένου κρατικού μορφώματος κατά παραβίαση κάθε έννοιας δικαίου. Πολιτιστικά μνημεία, εκκλησίες και γενικότερα ανεκτίμητοι θησαυροί της
κληρονομιάς μας έχουν καταστραφεί, συληθεί ή μετατράπηκαν σε χώρους διασκέδασης», πρόσθεσε.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή παράδοσης - παραλαβής της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο, από τον απερχόμενο πρόεδρο Αντώνη Αρτεμάκη και την νέα πρόεδρο Μπέττυ Σκουτάκη.
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By day, young Gilbert Bagnani studied
archaeology in Greece, but by night
he socialised with the elite of Athenian
society. Secretly writing for the Morning
Post in London, he witnessed both
antebellum Athens in 1921 and the
catastrophic collapse of Christian
civilisation in western Anatolia in 1922.
While there have been many accounts
by refugees of the disastrous flight

from Smyrna, few have been written
from the perspective of the west side
of the Aegean. The flood of a million
refugees to Greece brought in its wake
a military coup in Athens, the exile of
the Greek royal family and the execution
or imprisonment of politicians, whom
Gilbert knew.
Gilbert’s weekly letters to his mother
in
Rome
reveal
his
Odyssey-like adventures
on a voyage of discovery
through the origins of
western civilisation. As an
archaeologist in Greece,
he travelled through time
seeing
history
repeat
itself: Minoan Knossos,
Byzantine Constantinople
and Ottoman Smyrna were
all violently destroyed,
but the survivors escaped
to the new worlds of
Mycenaean
Greece,
Renaissance Venice and
modern Greece.
Available through Amazon.
ca (Can $49.50)
Amazon.com (US $40), or
Archaeopress.com (£25)
ibegg@trentu.ca

https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Call: 416-421-2400
Σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος ο
Νέος Χρόνος 2022!

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5
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Αυθεντικές
Ελληνικές γεύσεις
για το γιορτινό
σας τραπέζι.

Χρόνια Πολλά
& Καλή Χρονιά!
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
•
•
•
•
•
•

(η συνταγή είναι για 2 δίσκους ψησίματος / 80 μπισκότα)
1 λίβρα βούτυρο ανάλατο θερμοκρασία δωματίου
2 1/3 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
2 κρόκους αυγών
1/2 ποτηράκι κονιάκ

•
•
•
•

1 κουτ. μπέικιν πάουντερ
5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
1 1/2 φλιτζάνια ψημένα αμύγδαλα,
ψιλοκομμένα
επιπλέον
ζάχαρη
άχνη
για
επικάλυψη

1.
Στο μείγμα, προσθέτουμε
βούτυρο, ζάχαρη και βανίλια μέχρι
να παγώσει με τον αναδευτήρα για
περίπου 15 λεπτά. Προσθέτουμε
τους κρόκους ένα κάθε φορά.
2.
Προσθέτουμε 4 φλιτζάνια
Πήτερ
αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, κονιάκ
Μινάκης
και ανακατεύουμε καλά. Στο τέλος
προσθέτουμε αμύγδαλα Προσθέτουμε περισσότερο αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι
η ζύμη να μην είναι πλέον κολλώδης.
3.
Χρησιμοποιώντας το χέρι, πιάνουμε ένα
κομμάτι ζύμης μεγέθους καρυδιού και το διαμορφώνουμε σε σχήμα επιλογής μισοφέγγαρο ή σαν μπιφτέκι). Τοποθετούμε κάθε σχηματισμένο μπισκότο
σε ένα δίσκο ψησίματος επενδεδυμένο με περγαμηνή. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία
έως ότου όλη η ζύμη διαμορφωθεί σε μπισκότα.
4.
Ψήνουμε για 20-25 λεπτά σε φούρνο 350 Φαρενάιτ.
5.
Αφήνουμε να κρυώσει, ψεκάζουμε με μίγμα νερού / ροδόνερου και στη συνέχεια
καλύπτουμε καλά με ζάχαρη άχνη (προσθέτουμε ροδόνερο και νερό σε ένα μπουκάλι
ψεκασμού, ανακινούμε και χρησιμοποιούμε για να ψεκάσουμε τα μπισκότα)
6.
Τα μπισκότα μπορούν να αποθηκευτούν σε σφραγισμένο δοχείο, σε δροσερό,
ξηρό μέρος και θα διατηρηθούν για 3 μήνες.

Δίπλες
•
•
•
•
•
•
•

12 αυγά
2 κουτ. μπέικιν πάουντερ
5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
χυμός & ξύσμα 1 λεμονιού
2 βολές ούζο ή μπράντυ μεταξά
φυτικό ή ελαιόλαδο (ή 50/50 μίξη) για

το τηγάνισμα
Σιρόπι
• 2 kg. ζάχαρη
• 1 φλιτζάνι μέλι
• 5 φλιτζάνια νερό
Γαρνιτούρα
• ψιλοκομμένα καρύδια
• κανέλα

1.
Αδειάστε το αλεύρι και το
μπέικιν σε ένα μπολ και αφήστε το
στην άκρη. Σε ένα άλλο μεγάλο μπολ,
προσθέστε τα αυγά και χτυπήστε με
ένα μίξερ για περίπου 7-8 λεπτά. Προσθέστε το λάδι και ανακατέψτε μέχρι
να ενσωματωθεί. Τώρα προσθέστε το
ξύσμα και το χυμό λεμονιού και ανακατέψτε καλά.
2.
Προσθέστε το αλεύρι στο
μείγμα λαδιού σταδιακά και αναμείξτε
με τα χέρια σας. Απλώστε το μείγμα
πάνω σε μια αλευρωμένη επιφάνεια
εργασίας και ζυμώστε τη ζύμη σας,
γίνεται μια ομαλή μπάλα, ελαφρώς
σταθερή. Διαχωρίστε σε μικρά κομμάτια (μέγεθος ενός μικρού μήλου) και καλύψτε με
πλαστικό περιτύλιγμα. Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά.
3.
Μεταχειριστείτε μια μπάλα ζύμης με λίγο αλεύρι (και αλεύρι για τη μηχανή ζυμαρικών) και περάστε μέσα από οποιαδήποτε από τις δύο λεπτότερες δύο ρυθμίσεις. Διπλώστε το φύλλο σας και περάστε μέσα από το μηχάνημα ζυμαρικών (που έχει ρυθμιστεί στην
ίδια θέση) και επαναλάβετε 6-7 φορές. Τοποθετήστε το φύλλο σε επένδυση επιφάνειου με
επένδυση στο τραπέζι και κόψτε σε περίπου 30 cm και καλύψτε με πλαστικό περιτύλιγμα.
4.
Προσθέστε λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι στο βάθος περίπου 1 ίντσας. Το λάδι σας
πρέπει να είναι προθερμασμένο περίπου στους 350F. Θα χρειαστείτε δύο πιρούνια για να
διπλώσετε το φύλλο της ζύμης σαν ρολό όπως ένα χαλί.
5.
Τοποθετήστε προσεκτικά το φύλλο ζύμης στο λάδι και μερικές φορές βυθίσετε
εξ ολοκλήρου στο λάδι. Τώρα γρήγορα διπλώστε τρεις φορές για να σχηματίσουν ένα

(περίπου 50 κομμάτια)
Για το σιρόπι
• 3 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 4 φλιτζάνια νερό
• 1 φλιτζάνι μέλι
• 1 ραβδί κανέλας
• 2
μεγάλες
λωρίδες
φλούδα
πορτοκαλιού
Για τη ζύμη
• 5 φλιτζάνια αλεύρι ζαχαροπλαστικής
• 2 κουτ. μπέικιν πάουντερ
• 1/2 φλιτζάνι αλεσμένα καρύδια
• ξύσμα 1 πορτοκαλιού
• 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα
• 1/2 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο
Υγρά συστατικά
• 1 1/2 φλιτζάνι φυτικό λάδι

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3/4 φλιτζάνι ζάχαρη
Χτυπάμε μέχρι να λιώσει
2 κρόκους αυγών
2 κουταλιές της σούπας. μέλι
Προσθέστε τη μαγειρική σόδα σε
ένα μπολ ένα άλλο μπολ με χυμό
πορτοκάλι
1/2 φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι
3/4 κουτ. μαγειρική σόδα
Επικάλυψη με καρύδια
6 κουταλιές της σούπας. ζάχαρη
1 1/2 φλιτζάνια αλεσμένα καρύδια
1 1/2 κουτ. κανέλα
1/2 κουτ. γαρίφαλο
Προθερμασμένος φούρνος 350
Φαρενάιτ

1.
Για το σιρόπι, προσθέτουμε όλα
τα συστατικά σε μια κατσαρόλα και βράζουμε. Χαμηλώνουμε να σιγοβράσει για
10 λεπτά, κατεβάζουμε από τη φωτιά και
αφήνουμε να κρυώσει.
2.
Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε τα υγρά συστατικά (εκτός από τη
μαγειρική σόδα και το χυμό πορτοκάλι).
Ανακατεύουμε για 5 λεπτά ή μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.
3.
Συνδυάζουμε το αλεύρι με τα
άλλα ξηρά συστατικά. Μόλις διαλυθεί η
ζάχαρη, προσθέτουμε το μείγμα μαγειρικής σόδας / χυμού πορτοκαλιού και στη
συνέχεια προσθέτουμε τα ξηρά στα υγρά υλικά. Χρησιμοποιούμε τα χέρια για να αναμίξουμε τη ζύμη.
4.
Χρησιμοποιώντας τα χέρια, πλάθουμε τη ζύμη σε μικρές μπάλες (περίπου στο
μέγεθος των βερίκοκων) και στη συνέχεια τα φτιάχνουμε στενόμακρα.
5.
Παίρνουμε τον τρίφτη (την πλευρά που χρησιμοποιείται για το ξύσμα) και τοποθετούμε ένα μελομακάρονο πάνω του. Το πατάμε προς τα κάτω για να σχηματιστεί ένα
μοτίβο πλέγματος στην κορυφή του. Επαναλαμβάνουμε αυτήν τη διαδικασία για όλα.
6.
Τοποθετούμε τα μαλομακάρονα σε ένα φύλλο ψησίματος με περγαμηνή. Ψήνουμε στο προθερμασμένο φούρνο (μεσαία σχάρα) για 20-25 λεπτά.
7.
Ενώ είναι ακόμα ζεστά, χρησιμοποιούμε κουτάλα για να ρίξουμε σιρόπι πάνω
από τα μαλομακάρονα, περιμένουμε 2 λεπτά. Αναποδογυρίζουμε για να αφήσουμε το
σιρόπι να περάσει από την άλλη πλευρά και τα γυρίζουμε ακόμη μία φορά.
8.
Για την επικάλυψη, προσθέτουμε τα παραπάνω συστατικά σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι. Περιχύνουμε τις κορυφές των μελομακάρονων με μέλι και
μετά πασπαλίζουμε με το καρύδι. Αφήνουμε να κρυώσει.
9.
Φυλάσσουμε σε δροσερό, στεγνό δοχείο μέχρι και ένα μήνα.

Everything Green Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest cookbook,
Everything Green Mediterranean Cookbook, You can order
your copy from Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus on a Green
Mediterranean Diet: dedicated to those looking to lose
some weight while offering easy, nutritious and calorie-wise
dishes. All the recipes are plant-based, fish/seafood or
contain poultry. There’s no red meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals for the
active person juggling career, family, exercise routine while
leaving you time for some leisure.
Thank you to all of you who have shown your support
throughout the years. The best is yet to come!
κυλινδρικό σχήμα σαν χαλί. Αφαιρέστε μόλις σχηματιστεί ανοικτό κίτρινο χρώμα και τοποθετήστε το σε ένα δίσκο ψησίματος με επένδυση από χαρτί. Επαναλάβετε μέχρι να
μαγειρευτούν όλα τα φύλλα σας από ζύμη και γίνουν ωραίες τραγανές Δίπλες.
6. Για να φτιάξετε το σιρόπι, προσθέστε όλα τα συστατικά σε ένα μεγάλο δοχείο και βράστε.
Σιγοβράζουμε για 10 λεπτά και στη συνέχεια κρατάμε το σιρόπι ζεστό.
7. Έχετε κοντά σας ένα μεγάλο σουρωτήρι με ένα μεγάλο μπολ κάτω από αυτό, ώστε να
επαναχρησιμοποιήσετε το σιρόπι αποστράγγισης. Βυθίστε τις δίπλες σας στο ζεστό σιρόπι και πιέστε τες για περίπου τρεις φορές. Αφαιρέστε προσεκτικά με κουτάλι και μεταφέρετε στο σουρωτήρι. Επαναλάβετε μέχρι να όλες οι δίπλες να σιροπιαστούν.
8.
Πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα καρύδια και με κανέλα. Οι δίπλες μπορούν να
σερβιριστούν αμέσως ή να αποθηκευτούν σε δίσκους που καλύπτονται σφιχτά από πλαστικό περιτύλιγμα σε ένα δροσερό, ξηρό μέρος.
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Τελειώνει, όπου
να ’ναι,άλλος ένας
χρόνος. Ένας χρόνος που άφησε
σαν πολλοί άλλοι,
έγνοιες,
αγωνίες και αγώνες να
στεριώσει η ειρήνη και να ανθίσει
η ευμάρεια και το
χαμόγελο, εκεί κάτω στην μικρή σε έκταση,
αλλά μεγάλη σε Ιστορία και δόξα πατρίδα,
που λέγεται Ελλάδα.
Οι αγώνες και οι έγνοιες είναι πρώτο μέλημα τών όσων διαβιούν εκεί, αλλά και εμείς
οι απόδημοι που οι ρίζες της ύπαρξής μας
τρέφονται από το νάματα τής Ιστορίας, τής
παράδοσης και τής δόξας εκείνου του τόπου,
έχουμε χρέος να γνοιαζόμαστε και να τείνουμε χέρι βοηθείας ,όταν οι ώρες το καλούν.
Άλωστε ας μή ξεχνάμε πως απόδημοι έβαλαν πλάτες, χάρισαν πλούτη και βιος, έχυσαν αίμα και έγιναν θυσία για να σταθεί στα
πόδια του το Ελληνικό ύστερα από τοσα

Η στήλη του Μέτοικου

ΑΝΑΓΚΗ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ,
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
χρόνια καταδυνάστευσης από τον πιο αγροίκο και αχόρταγο λαό που εμφανίστηκε ποτέ
στη γή. Και αργότερα να κερδίσει τη γή που
τού ανήκε και να προστατεύσει την τιμή και
την Ελευθερία του.
Ας μη λησμονούμε τους Υψηλάντηδες, τους
πρωτοπόρους της Φιλικής Εταιρείας , τον
Αδαμάντιο Κοραή, τον ξενητεμένο Ρήγα,
τον μεγάλο Ιωάννη Καποδίστρια που αν τον
άφηναν να ζήσει, άλλη θα ήταν η Ελλάδα σήμερα. Ας μην απαριθμούμε ονόματα . Είναι
τόσοι πολλοί και πρόσφεραν τόσα πολλά και

Κατσανιώτης: Υπερπολύτιμο κεφάλαιο
ο Ελληνισμός του εξωτερικού
Το μήνυμα πως η σύσφιξη
των δεσμών του Απόδημου
Ελληνισμού με το μητροπολιτικό κέντρο αποτελεί εθνική
και πολιτική προτεραιότητα και ότι η Πολιτεία οφείλει
έμπρακτα να είναι σταθερά
δίπλα στους απανταχού Έλληνες, στέλνει με συνέντευξή
του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής για
τον Απόδημο Ελληνισμό, ο Ανδρέας Κατσανιώτης καθιστά σαφές ότι η Ελλάδα κινείται
σ’ όλα τα επίπεδα, βάσει συγκροτημένου
σχεδίου, προκειμένου να συνδεθεί ακόμη
περισσότερο με τα παιδιά της που ζουν
πέρα από τα σύνορά της και για να εντάξει
λειτουργικά στον εθνικό κορμό όλους τους
Έλληνες, όπου και αν αυτοί κατοικούν.
Υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου
του Απόδημου Ελληνισμού, ο υφυπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για τεράστιο και
υπερπολύτιμο εθνικό κεφάλαιο της πατρίδας μας που «έχουμε χρέος και στόχο να
ενώσουμε και να κινητοποιήσουμε για την
προβολή της χώρας μας».
Ειδική μνεία κάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης
στην «ανεκτίμητη συμβολή του παγκόσμιου Ελληνισμού στη δημιουργία διεθνούς
ασπίδας έναντι της αυξανόμενης τουρκικής
επιθετικότητας».
Ξετυλίγοντας το πλέγμα των πρωτοβουλιών του υπουργείου Εξωτερικών για τον
Απόδημο Ελληνισμό, ο υφυπουργός εστιάζει στην ψηφιοποίηση των περίπου 130 ελληνικών διπλωματικών αρχών ανά τον κόσμο ώστε να εξυπηρετούνται οι απόδημοι
εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικές
ταλαιπωρίες. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διπλωματικών μας αρχών προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και από
το νέο έτος οι Έλληνες του εξωτερικού θα
μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά»
διαβεβαιώνει.
Παράλληλα, σημειώνει ότι εκσυγχρονίζονται οι μηχανισμοί Δημόσιας Διπλωματίας
«ώστε να επικοινωνούμε άμεσα με τους πολίτες άλλων χωρών και να προβάλλουμε τις

αξίες, τις ιδέες, τις επιδιώξεις και τις πολιτικές μας».
Επίσης,
υπογραμμίζει
πως η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ώστε
η Πολιτεία να παρέχει όλα
τα εργαλεία στα Ελληνόπουλα 4ης και 5ης γενιάς
για να μην αποκοπούν
από την γλώσσα, την ιστορία, τη θρησκεία και τον
πολιτισμό μας.
Επιπροσθέτως, ανακοίνωσε πως προωθείται η δημιουργία μιας
νέας κατηγορίας -ενός 12ου link- στην αρχική σελίδα του gov.gr με τίτλο «Απόδημοι».
Η συγκεκριμένη επιλογή θα περιλαμβάνει
ομαδοποιημένα όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν τους ομογενείς μας,
όπως για παράδειγμα το νέο Μητρώο για
τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, αντίγραφα ποινικού μητρώου, αναγνώριση ακαδημαϊκού πτυχίου κά.
Εξίσου, αναδεικνύει τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας στην εξωτερική
πολιτική. «Σήμερα, η θρησκευτική διπλωματία συνιστά κύρια παράμετρο της εξωτερικής μας πολιτικής, δεδομένου ότι έχουμε
περάσει σε μια νέα εποχή στον χώρο της
Ανατολικής Μεσογείου, όπου ανέκαθεν τα
θρησκευτικά ζητήματα είχαν εξέχουσα σημασία» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Περαιτέρω, επικεντρώνεται στην «εξαιρετική» συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο
για θέματα Διασποράς, τόσο σε διμερές
όσο και πολυμερές επίπεδο, και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στο πλέγμα των
περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας, τα
οποία βασίζονται σε κοινές αντιλήψεις για
σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Στέρεα «γέφυρα» και σταθερός κρίκος για την ενδυνάμωση των δεσμών των κρατών μας αποτελεί η
Διασπορά μας, επισημαίνει.
Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών καυτηριάζει τη συμπεριφορά της Τουρκίας «ως ταραξία της διεθνούς νομιμότητας» και διαμηνύει πως η απάντηση στον αναθεωρητισμό
της Άγκυρας είναι η αποτρεπτική ενίσχυση
της πατρίδας μας σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

σημαντικά από το 21 μέχρι σήμερα. Ακόμα
και τώρα περπατώντας στους δρόμους τής
Αθήνας ονόματα πατριωτών αποδήμων θα
διαβάζεις στις μετώπες ιστορικών κτηρίων
και Ιδρυμάτων.
Ίσως να ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε
εδώ και κάποιους άλλους που έδωσαν αίμα
για την Ελλάδα. Ίσως να μη θεωρούνται ακριβώς απόδημοι γιατί σε ελληνική από χιλιετηρίδων γη ζουν, αλλά ελευθερία για αιώνες δεν
έζησαν παρά μόνο τα τελευταία χρόνια μια
μισολειψή κι αυτή, απειλούμενη καθημερινά.
Πρόκειται για τους Κυπρίους.
Βρέθηκαν εθελοντικά σε όλα τα ταμπούρια
τού Έθνους. Από το Άγιο 21 μέχρι το άτυχο
1897. Από το αναγεννητικό 1912 μέχρι το
σφαγιαστικό 1922. Από την Πίνδο μέχρι την
Καλαμάτα και την Κρήτη το 1940 41. Αίμα επίσης κυπριακό χύθηκε από το τρομερό Μπιζάνι μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας.
Και σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά
σε θανάσιμο κίνδυνο. Και σήμερα απειλείται

απροκάλυπτα και αναίσχυντα. Και σήμερα
λοιπόν ο Ελληνισμός χρειάζεται ενότητα και
επαγρύπνηση. Ας παραμερίσουμε τα μικρά
ή μεγάλα που μάς χωρίζουν και μάς διαιρούν. Υπάρχει χρόνος να τα λύσουμε κι αυτά.
Οι απανταχού τής γης Έλληνες έχουμε χρέος απέναντι στην Ιστορία μας και πρό πάντων απέναντι στο μέλλον της χώρας που
μάς γέννησε και των παιδιών μας. Είμαστε
ένας κόσμος ολιγάριθμος, βασανισμένος,
με κυριότερη έγνοια την πάλη τής επιβίωσής μας και κάθε φορά που θα το καλέσει η
Ιστορία να τα ξετινάζουμε όλα και να δίνουμε
τη μάχη τής τιμής, τήςς αξιοπρέπειας και της
Ελευθερίας .
Πολοί μπορεί να πουν τρέλλα αυτή τη θανάσιμη πίστη που έχουμε για την Ελευθερία ,
όπως εκφράζεται μέσα από τους αμέτρητους
αγώνες τής φυλής μας. Εμείς, όμως, τη λέμε
συνείδηση αποστολής. Γιατί ξέρουμε ότι η
υπηρεσία μας μέσα στην Ιστορία είναι μοναδική και αναντικατάστατη.

Merry Christmas and a Happ
y
New Year!
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 20
22!
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα ψέματα
των μέσων συσκότισης του Ελλαδιστάν, τα οποία έχουν πληρωθεί 50+
εκατομμύρια Ευρώ απ’ την κυβέρνηση-τσίρκο των μαθητευόμενων
“αρίστων”, στου κασίδη το κεφάλι, των πώς-θα-ξεπουλήσουμε-τηδημόσια-περιουσία-στους-κολλητούς-μας-κάνοντας-και-το-κομπόδεμαγια-τα-γηρατειά-μας, και οι οποίοι με αρχηγό ένα καθ’έξιν αρχιψεύτη και
Τάσος
πολιτικό απατεώνα καθημερινά πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη, και το
Θεοδωρίδης δάχτυλο στο μέλι του κρατικού κορβανά. Έναν αρχιψεύτη που πριν 15
μέρες τόλμησε να υποτιμήσει την νοημοσύνη μας λέγοντας, ούτε λίγο ούτε
πολύ ότι, είτε είσαι στην Εντατική είτε εκτός ΜΕΘ, τις ίδιες πιθανότητες επιβίωσης έχεις, την
στιγμή που ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΗ ΤΟΥ 2021 υπήρχε μελέτη των επιστημόνων Τσιόδρα-Λύτρα
πως αν είσαι εκτός ΜΕΘ κινδυνεύεις να καταλήξεις, σε ποσοστό 87%! Αρχιψεύταρος ο
κούλης, αν την ήξερε την μελέτη. Αν βέβαια δεν την ήξερε την μελέτη, να τον συγχωρέσουμε,
αλλά παραμένει άσχετος με την πολιτική και την ηθική του επαγγέλματος, και ανίκανος
εκ του αποτελέσματος. Και στις δυο περιπτώσεις, αρνούμεθα να παραδεχθούμε πως το
Ελλαδιστάν έχει τον κούλη που της αξίζει…
Το 38,5 % των θανάτων θα είχαν αποφευχθεί….
Καλημέρα, τι κάνετε;
Καλά είστε; Όταν εμείς
τα γράφαμε πως η
κυβέρνηση – τσίρκο
εξελίσσεται
και
σε
επικίνδυνη κυβέρνηση,
εσείς θέλατε να το
ακούσετε από κάποιον
“ειδικό”.
Και
αυτό
έχει γίνει, αλλά το
μαθαίνουμε
τώρα.
Στις 21 Μαΐου 2021 οι
Τσιόρδας και Λύτρας,
ανάμεσα στις μελέτες
που έκαναν (πήραν
τα στατιστικά από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σχετικά με τον COVID-19 για το 2020-21) ανακοίνωσαν και
μια μελέτη στην οποία ασχολήθηκαν με τους (τότε) περίπου 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ θανάτους από
COVID-19 και βρήκαν πως όσους ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για τον ένα ή τον άλλο λόγο (είχαν μείνει εκτός ΜΕΘ, ή σε απλές κλίνες)
είχαν 87% ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ σε σχέση με όσους διασωληνώθηκαν και έτυχαν της ανάλογης
ιατρο-νοσοκομειακής φροντίδας. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 38,5%
από αυτούς τους 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ, δηλαδή ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ πέθαναν
άδικα. Μάλιστα. Τώρα που έχουμε κοντά 20 ΧΙΛΙΑΔΕΣ νεκρούς στο Ελλαδιστάν αυτοί
που πέθαναν χωρίς βοήθεια από το ΕΣΥ είναι περίπου ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙ,
αν κρατήσουμε τα ποσοστά (ο αριθμός που ανακοινώθηκε είναι 6.588). Τώρα ποιος
είναι ο υπόλογος; Επτά χιλιάδες επτακόσιοι νεκροί άδικα… Κάποτε, κάποιοι θα πρέπει
να λογοδοτήσουν όσοι σκοπίμως ή από βλακεία οδήγησαν την χώρα να χάνει ένα “Μάτι”
πολίτες ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. Και το “Μάτι” του 2018 οδήγησε στην πτώση μιας κυβέρνησης,
ωστόσο, αυτή η εκατόμβη θυμάτων, αυτό το “Ολοκαύτωμα” της Ελλάδας θα περάσει χωρίς
να πληρώσει κανείς; Ή μήπως θα συνεχίσετε ώ Ελληναράδες να ψηφίζετε και να βγάζετε
απατεώνες, αποδεδειγμένα κλέφτες, αλαζόνες και υπερφίαλους με την ελπίδα πως θα σας
“βολέψουν” στην παρανομία, τον γιό ή την κόρη σε δημόσια υπηρεσία, ή κάποιο ρουσφέτι;
Λεπτομέρειες, θα μου πείτε. “Όλοι ίδιοι είναι”. Όχι όλοι δεν είναι σαν τα μούτρα του καθενός.
Υπάρχουν διαφορές και η ιστορία της Ψωροκώσταινας, το αποδεικνύει. Ένας καλός δεν
θα βρεθεί βρε παιδιά, να ενώσει τους δημοκράτες, προοδευτικούς, ηθικούς Έλληνες, για
να σωθεί η χώρα;
Δαυίδ εναντίον Γολιάθ;
Στον Καναδά υπάρχει ο θεσμός του “class
lawsuit”, όπου ένα σύνολο αδικηθέντων πολιτών
ή φορέων κάνουν μήνυση σε μεγαλύτερο φορέα,
κρατικό ή ιδιωτικό με σκοπό την δικαίωσή
τους. Στο Ελλαδιστάν, υπάρχει ή δεν υπάρχει
Εισαγγελική αρχή που αυτεπάγγελτα να μπορεί
να προστατέψει τους αδικηθέντες; Μετά τα
καταιγιστικά που συμβαίνουν στην πολιτική
ζωή της χώρας, θα πρέπει κανείς να είναι είτε
τυφλός είτε ηθελημένα ηλίθιος για να μην βγάζει
λογικά συμπεράσματα. Στην περίπτωσή μας, μια
κυβέρνηση-τσίρκο με συγκεκριμένες ενέργειες
στέρησε απ’ τους φορολογούμενους πολίτες την
δυνατότητα περίθαλψης. Το έκανε αυτό σκόπιμα
για να αποδυναμώσει τον κρατικό φορέα υγείας
και να προετοιμάσει την διάλυσή του ώστε να
παραδοθεί λεία στις ιδιωτικές κλίκες υγείας που
γιγαντώνονται στη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν
να μην μπορεί να παρέχει τη βασική φροντίδα
σε όσους την ζητούσαν περισσότερο, τους αρρώστους από COVID-19 μεσούσης της
Πανδημίας. Και παρά τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών επιστημόνων, χλευάζοντας και
χειραγωγώντας τους (υπάρχουν άφθονα στοιχεία στα λεγόμενα ηλεκτρονικά μίντια) τις
αλαζονικές απαντήσεις των υπευθύνων της κυβέρνησης-τσίρκο για αύξηση των ΜΕΘ, για
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προσλήψεις γιατρών που δεν έγιναν αλλά και “κολπάκια” με τις επιτάξεις των ιδιωτικών
κλινών σε κλινικές) η κυβέρνηση – τσίρκο είναι η μοναδική υπεύθυνη για τον θάνατο
αυτών των 7.700 συμπολιτών μας. Οι 7.700 μηνύσεις, θα έστελναν στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας τους ανίκανους “αρίστους” πολιτικούς της ακροδεξιάς κυβέρνησης “φιλελεύθερων
ζόμπι” και μόνο έτσι η Ελλάδα θα σήκωνε κεφάλι ενάντια σε όσους νομίζουν πως
χειραγωγώντας τους πολίτες μπορούν να κυβερνούν εσαεί με ψέματα και απάτες. Έλα
όμως που “class lawsuit” στο Ελλαδιστάν δεν έχει εφευρεθεί ακόμη, διότι η χώρα διανύει
τον δεύτερο μεσαίωνά της. Με τους σύγχρονους “ιεροεξεταστές” τους Εισαγγελείς και τους
δικαστές, των παραδικαστικών κυκλωμάτων και βάλε (οι εξαιρέσεις, απλά επιβεβαιώνουν
τον κανόνα)…
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί!
Εύβοια.
Πριν
4
μήνες
παραδόθηκε στην κόλαση της
φωτιάς, που έκαψε λιβάδια, δάση,
σπίτια, μαγαζιά, επιχειρήσεις,
καλλιέργειες, κοπάδια, μελίσσια,
περιουσίες, και έσβησε από μόνη
της όταν έφτασε στην θάλασσα.
Επί μια εβδομάδα περίπου, και
με καθόλου ως λίγο (2-3 μποφόρ)
αεράκι η κυβέρνηση-τσίρκο
των ατζαμήδων “αρίστων” δεν
επέτρεπε να σηκωθούν ιπτάμενα
μέσα για να πολεμήσουν
αποτελεσματικά την φωτιά. Οι
γραφιάδες του επιτελικού κράτους
του κούλη, έχοντας εγκληματικά
συγχωνεύσει δασική και πυροσβεστική υπηρεσία, αρνούμενοι προσλήψεις χιλιάδων
εποχικών (εθελοντών) πυροσβεστών και αφήνοντας τα απαρχαιωμένα πυροσβεστικά μέσα
στην αχρηστία τους (βλέπεις η προτεραιότητα ήταν να ψωνίσουν καινούρια περιπολικά
και τεθωρακισμένα για να καταστέλλουν τις συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες του κόσμου)
στην ουσία είναι και οι υπεύθυνοι για την καταστροφή εκατομμυρίων στρεμμάτων
δάσους. Γιατί τα γράφουμε αυτά; Για να καταλάβετε τη γελοιότητα της περίστασης όταν
προχθές ο κούλης πήγε στην Ιστιαία της Εύβοιας, φυσικά με συνοδεία των ΜΑΤ, για να
προλάβει τον αυθόρμητο … “ενθουσιασμό” του πλήθους που τον περίμενε! Αρνήθηκε
να συναντηθεί με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους της Εύβοιας, και ταμπουρώθηκε σε
μια αίθουσα όπου τον είχαν καλέσει για κάποια εκδήλωση. Εκεί, έπεσε και το γέλιο της
αρκούδας. Κάποια πρόεδρος κάποιου σωματείου (ενοικιαζόμενων δωματίων Ευβοίας)
αποκάλεσε “θεόσταλτους” τους υπουργούς του κούλη, με τον ίδιο να χαριεντίζεται και να
χασκογελάει από αμηχανία (αφού οι υπουργοί μου είναι θεόσταλτοι, ποιος τους έστειλε,
εγώ ο ΘΕΟΣ; θα συλλογιζόταν). Τι είναι αυτά βρε παιδιά; Μετά το “Μωυσής” τώρα είναι
και “θεόσταλτοι” οι υπουργοί του κούλη; Τέτοιο γλείψιμο άραγε είναι θέατρο (τον πήραν
χαμπάρι πόσο αυτάρεσκος είναι) και τον κοροϊδεύουν εν ψυχρώ ή είναι “πηγαίο” επειδή
η δουλοπρέπεια μερικών μπροστά στην εξουσία τους κάνει σαλτιμπάγκους; Όπως και να
έχει, ο “βασιλιάς” έμεινε και πάλι “γυμνός”, με μια αυταρέσκεια και αλαζονεία που σίγουρα
θα μείνει στην ιστορία. Όπως και η καταστροφή (οι καταστροφές) που έχει επιφέρει σε 2
χρόνια διακυβέρνησής του.
Revenge Porn ή κάνουμε τα “στραβά μάτια;”
Είναι η μοναδική σατιρική εκπομπή
στην Ελληνική τηλεόραση. Το σόου
“Ράδιο-Αρβύλα” σατιρίζει πολιτικές
και κοινωνικές καταστάσεις της
καθημερινότητας και έχει μεγάλο
κοινό. Ένας από τους πρωταγωνιστές,
ο Στάθης Παναγιωτόπουλος πριν
καιρό είχε δώσει στην δημοσιότητα
βίντεο από τις ιδιωτικές στιγμές της
συντρόφου του, χωρίς αυτή να το
ξέρει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την
ψυχολογική καταρράκωση και τον
κοινωνικό διασυρμό της γυναίκας, η οποία και είχε απευθυνθεί σε δημοσιογράφους, αλλά
εκείνοι – ντροπή τους- αδιαφόρησαν ή απέκρυψαν το γεγονός. Εμείς εδώ θα σταθούμε
στον άλλο πολιτικό απατεώνα τον Σπύρο Γεωργιάδη, με το παρατσούκλι “Άδωνις”.
Αυτός έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της αποπομπής του
Παναγιωτόπουλου από την “κομπανία” των “Ράδιο-Αρβύλα” πως η κριτική που έκαναν οι
“Ράδιο Αρβύλα” πριν καιρό για την υπουργό Μενδώνη ήταν άδικη. Υπενθυμίζουμε πως η
υπουργός είχε δεχθεί έντονη κριτική από κάθε πλευρά (εκτός των ακροδεξιών λαμόγιων
τους οποίους έχει ευνοήσει) διότι αμέλησε (ή σκόπιμα αδιαφόρησε) να ερευνήσει το ποιόν
του παιδεραστή Λιγνάδη τον οποίο είχε διορίσει σε υπεύθυνη θέση. Τέτοια βιασύνη και
επιπολαιότητα την περιμένει κανείς βέβαια απ’ τον ακροδεξιό αριβίστα της Νέας Δεξιάς
που έσπευσε να καλύψει μια αδέξια υπουργό που ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της ως θεσμικού
οργάνου της πολιτείας ΥΠΕΥΘΥΝΑ να εξετάζει ποιον διορίζει, αλλά κυρίως αυτή η βιασύνη
του “Αδώνιδος” να την υποστηρίξει, και μάλιστα εκτός τόπου και χρόνου, δείχνει πόσο
ένοχοι είναι οι κυβερνώντες και βιάζονται να καλύψουν τα ίχνη τους. Αν μια κυβέρνηση
άγεται και φέρεται από υπόδικους εγκληματίες, όπως και στην περίπτωση Φουρθιώτη,
ενός άσημου και ανύπαρκτου ως χθες τηλεπαρουσιαστή, που φαίνεται να
εκβιάζει κυβερνητικά στελέχη και να αψηφά
τον νόμο, θα πρέπει να είχε φύγει χθες, όχι
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να βγάζει στημένες δημοσκοπήσεις που να περιουσία του κράτους σε κολλητούς, κουμπάρους και ημέτερους. ΑΡΑ, ο “πατριωτισμός”
φαίνεται πως είναι “πρώτη” στην προτίμηση τους ήταν ένα προπέτασμα καπνού, “για το καλό της πατρίδας”, αλλά αυτοί έκαναν την
δουλειά που είχαν σχεδιάσει. Αποτέλεσμα, εμείς να είμαστε διχασμένοι όσο ποτέ. Η
των δήθεν ψηφοφόρων της…
κοινωνία δηλαδή, από αυτά τα “παλικάρια” που περνούσαν την γιαγιούλα απέναντι, που
Και η ανάπτυξη στο Ελληνικό...σβίννννν, έρχεται, έρχεται, και όλο φτάνει, αλλά δεν έσπαγαν βιτρίνες καταστημάτων που βοηθούσαν τους μετανάστες/πρόσφυγες, που
μοίραζαν φάρμακα και φαγητά μόνο σε “έλληνες”. Όλα αυτά τα γράφουμε με αφορμή το
φανερώνεται.
καινούριο “φρούτο” τους “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” όπου πλέον έχουμε μια ομάδα
Θυμάστε τα μεγαλεπίβολα σχέδια για την
που έχει αρχίσει να ξεπερνάει τα όρια του γελοίου και γραφικού. Έχουμε αναφερθεί ξανά σ’
ανάπτυξη της περιοχής του πρώην Ελληνικού
αυτούς, που με οχήματα της άμεσης δράσης έκαναν ελέγχους σε μαγαζιά για το αν τηρούν
από ντόπιους και ξένους επιχειρηματίες; Τα
τους υγειονομικούς κανονισμούς ή όχι. Έφτασαν να αρπάξουν Γυμνασιάρχη από το Αιγίνιο
τερατουργήματα των high-rise και τα μεταΠιερίας και να τον κρατήσουν όμηρο, για τους λόγους που μόνο αυτοί ξέρουν. Καιρός ήταν
μοντέρνα κτίρια που θα ανύψωναν οι επενδυτές
να επέμβει η πραγματική “άμεση δράση” και ο εισαγγελέας ώστε να μπουν τα πράγματα
για εμπορική εκμετάλλευση και ευκαιρία
στη θέση τους. Το γεγονός μας θυμίζει πως οι κάθε είδους φασίστες εμφανίζονται πάντα με
αναψυχής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου;
λαϊκίστικο “καλό” σκοπό ώστε να τους συμπαθήσει ο κόσμος και να τους εμπιστευτεί, για
Που ο υπουργός Ανάπτυξης Σπυρίδων ο
να κάνουν μετά την δουλειά που έχουν στο σκοτεινό τους μυαλό. Επαγρύπνηση λοιπόν,
επονομαζόμενος και “Άδωνις” επαινούσε και κάθε
για όποιους ισχυρίζονται πως θέλουν το καλό μας. Αρκετά με τους “μπατριώτες” ευεργέτες.
φορά έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Βάλαμε μυαλό πλέον. Για του λόγου το αληθές, διαβάστε την ειδησεογραφία για τους
και αποκάλυπτε και κάποιο νέο επενδυτή που θα
λεγόμενους “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”.
έβαζε τα λεφτά του και να οι μπουλντόζες, τώρα
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μπαίνουνε να καθαρίσουν τα ερείπια, και να οι
επενδυτές έρχονται, και να οι φωτογραφήσεις, τα
χαμόγελα, το παραμύθι; Ε, λοιπόν, η επένδυση, πάπαλα. Μεσίτες γίναν οι επιχειρηματίες
που πήραν την έκταση με χρήματα του δημοσίου, θα κόβουν τα στρέμματα σε οικόπεδα
και θα τα πουλάνε στον κοσμάκη που το φυσάει το χρήμα, καθόσον θα έχουν πρόσβαση
στη θάλασσα, “πρίμα βίστα” που λένε. Έτσι, άλλη μια μεγαλεπήβολη μπαρούφα, έγινε
όνειρο απατηλό, και κατέληξε σ’αυτό που καταλήγουν όλα τα “μεγαλεπήβολα σχέδια” στο
Ελλαδιστάν. Μια πολύχρωμη “τακτοποιημένη” αταξία οικοπέδων μπροστά στο κύμα, αυτήν
την μόνιμα υπερτιμημένη ασχήμια του Ελλαδιστάν που χαρακτηρίζει τις παραλίες και την
διαφημίζουν τα τουριστικά γραφεία ως το μέρος για να ζήσεις τον “μύθο σου” Παραμύθια.
Αν ήταν να κόβουμε οικόπεδα για να τα πουλάμε στους επίδοξους παραθεριστές που
το φυσάνε το παραδάκι, και να το ονομάζουμε “ανάπτυξη”, κάτι που γίνεται μονίμως τα
τελευταία 60 χρόνια (και το ξεκίνησε η Χούντα του Παπαδόπουλου) και χαρακτηρίζει την
ασχήμια και την αναρχία στην παραλία της χώρας, τότε δεν την θέλουμε τέτοια ανάπτυξη.
Καλά είμαστε και χωρίς “ανάπτυξη”. Με ή χωρίς εισαγωγικά.

«Θεματοφύλακες»: Οκτώ προσαγωγές και τρεις κατασχέσεις οχημάτων στη
Θεσσαλονίκη
Τα τρία Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα έφεραν τα διακριτικά της συγκεκριμένης ομάδας. Είχε
προηγηθεί η εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρέθηκε αγρόκτημα στο Σχολάρι, έξω από τη
Θεσσαλονίκη, για τη δράση της αυτοαποκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του
Συντάγματος», σε εκτέλεση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς της Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης. Από το σημείο προσήχθησαν οκτώ άτομα, ενώ κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.
επιβατικά αυτοκίνητα που έφεραν τα διακριτικά της συγκεκριμένης ομάδας.
Όπως έγινε γνωστό, οι προσαχθέντες μετά την εξέτασή τους αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς
δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους. Για τα οχήματα αποφασίστηκε από την Υποδιεύθυνση
Τροχαίας η αφαίρεση των αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς έπαψαν να
ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν.
Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, αλλά και αλλού: Μια μεγάλη μάστιγα που θα πρέπει Θεσσαλονίκης για τους αυταποκαλούμενους "Θεματοφύλακες του Συντάγματος", μετά και
το πρωτοφανές περιστατικό αρπαγής του διευθυντή Γυμνασίου στο Αιγίνιο Πιερίας από
να σταματήσει!!
μέλη του. Τα διερευνώμενα αδικήματα της ποινικής έρευνας αφορούν την εγκληματική
Σε 11 μήνες 16 γυναικοκτονίες, γράφει η αφίσα. Αυτή
οργάνωση και την κακουργηματική οπλοκατοχή.
την εβδομάδα, ακόμη μια, η 17η, στην Θεσσαλονίκη
αυτή τη φορά, όπου ένας άντρας μεταμφιεσμένος σε
Carma is a bitch. Τηλεπερσόνα διακόπτει παράσταση για να “διαμαρτυρηθεί”.
γυναίκα, πυροβόλησε την πρώην σύζυγό του μέσα
Όταν μετά μια βδομάδα πήγε να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση αλλού, την
σε ζαχαροπλαστείο και την σκότωσε. Πάλι θα το
έδιωξαν, ευγενικά….
επαναλάβουμε εδώ. Δεν είναι “εγκλήματα πάθους”
Κάποια απ’ αυτές τις τηλεπερσόνες, τις
ή “εγκλήματα τιμής” αυτά ενάντια στις γυναίκες. Δεν
παρουσιάστριες απ’ το πουθενά που επειδή
την σκότωσε επειδή την αγαπούσε, ή την σκότωσε
έχουν κάποιες “άκρες” δημιουργούν καριέρες στα
επειδή απείλησε πως θα τον εγκαταλείψει, ή την
βρομοκάναλα του Ελλαδιστάν, πήγε λέει να δει
σκότωσε επειδή είχε εραστή. Καμία δικαιολογία
μια σάτιρα στο θέατρο του stand up comedian, με
δεν υπάρχει για την άσκηση βίας ενάντια στις
το όνομα Ζαραλίκος. Επειδή δεν της άρεσαν αυτά
γυναίκες. Είναι Γυναικοκτονία, μια Φυλετικά
που έλεγε ο κωμικός, σηκώθηκε και με δυο τρεις
επιλεκτική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Είναι η πραγματοποίηση
“μπράβους” που και αυτοί παρακολουθούσαν την
των απειλών, της καταπίεσης, των αδικιών που
παράσταση διαμαρτυρήθηκαν και διέκοψαν την
εκτοξεύονται ενάντια στις γυναίκες, είτε είναι
βραδιά, με όλους τους θεατές να διαμαρτύονται. Η τηλεπερσόνα, τελικά, αποχώρησε,
σύντροφοι, σύζυγοι, μανάδες από τους άνδρες που
είτε έχουν διαταραγμένη προσωπικότητα που δεν έχει διαγνωστεί (δηλαδή χρειάζονται αλλά η πράξη της έγινε σύμβολο της αχρείας και φασιστικής αντίληψης του “όταν δεν
γιατρό για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους) είτε έχουν μάθει να ξεσπούν την οργή και συμφωνώ, διακόπτω” την παράσταση. Η Τάνια Τσανακλίδου έγραψε χαρακτηριστικά για
την κακία τους εναντίον των πιο αδύναμων μελών του κοινωνικού συνόλου. Και στις δυο το πρωτοφανές περιστατικό: "Ένα τηλεσκουπίδι, μπήκε λέει, με μπράβους σε παράσταση
περιπτώσεις η βία και το έγκλημα ενάντια στις γυναίκες είναι ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ διότι στρέφεται και την διέκοψε. Να δω τι άλλο περιμένουμε να συμβεί για να ξυπνήσουμε και να πούμε τα
ενάντια σε άτομα συγκεκριμένου φύλλου. Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, όπως πράγματα με το όνομα τους".
αντιμετωπίζονται οι ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, με την κατάλληλη παιδεία από το σπίτι και το σχολείο. Προχθές, λοιπόν, η ίδια αυτή “τηλεπερσόνα” πήγε να παρακολουθήσει μια παράσταση
Όσο η εκκλησία (με την σταθερά αντροκρατική της και αντι-φεμινιστική της στάση), η σε ένα άλλο θέατρο το “Αθήναιον” όπου πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
αντροκρατία στην πολιτική, οι αυταρχικές κοινωνίες που ευνοούν τους άντρες, και οι κλασικά στο έργο “Ο κουρέας της Σεβίλλης”. Όταν την αντιλήφθηκε ο πρωταγωνιστής, έστειλε μια
διαχωριστικές και ρατσιστικές τακτικές των συντηρητικών καθεστώτων πετούν την γυναίκα ταξιθέτρια η οποία ευγενικά της ζήτησε να αποχωρήσει απ’ το θέατρο, αλλιώς ο Βασίλης
στον υποβοηθητικό ρόλο της παρατηρήτριας που δεν έχει λόγο στην καθημερινή ζωή, θα Χαραλαμπόπουλος δεν θα εμφανιζόταν. Για το καλό της βραδιάς, η “τηλεπερσόνα”
συνεχίζεται αυτό το έγκλημα ενάντια στις γυναίκες, οι οποίες είναι μητέρες, θυγατέρες, αποχώρησε, και μάλλον αποκαταστάθηκε η ισορροπία του δικαίου. Εμείς τι να πούμε;
αδελφές, σύζυγοί μας. Ημών και Υμών των αντρών, των λευκών, ευνοημένων του Βορείου Ένα μπράβο στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και το “καστ” των ηθοποιών του θιάσου του
Ημισφαιρίου, που φτιάχνουμε βιός, περιουσίες, καριέρες εκμεταλλευόμενοι την βοήθεια που υπεράσπισε την τιμή της ελευθερίας της έκφρασης από κάθε αργυρώνητο υπάλληλο
και στήριξη των γυναικών. Γυναικοκτονίες τέλος, επιτέλους, πότε θα το καταλάβετε, ώ συμφερόντων, που δεν τόχει σε τίποτε να αυθαιρετεί επειδή νομίζει πως θίγεται; Μπράβο
λοιπόν, και να θυμάστε πως Carma is the Bitchiest of Bitches!!!
αρσενικοί αναγνώστες μας;
Προσοχή στους εκμεταλλευτές του φιλότιμου και της αγάπης μας για την πατρίδα
Θυμάστε όλες και όλοι πώς εκμεταλλεύτηκαν οι ακροδεξιοί, οι ναζιστές, οι φασίστες το
φιλότιμο και την αγάπη για την πατρίδα ημών των ομογενών. Και να οι συγκεντρώσεις για
την “Μακεδονία” μας και να οι σημαίες και τα λάβαρα, και να οι λόγοι και τα τελεσίγραφα.
Οι ομογενείς, αλλά και οι εντός Ελλάδος μοιράστηκαν στους “μπατριώτες” που μόνο αυτοί
αγαπούσαν την Ελλάδα και δεν ήθελαν να κλέψουν την “Μακεδονία” οι Σκοπιανοί, και
στους άλλους που έχουν λίγο νιονιό και χρησιμοποιούν το όργανο που έχουν μέσα στο
κρανίο τους. Και η λογική έλεγε, τώρα και πάντα πως όποιος εκμεταλλεύεται την αγάπη
ενός λαού για την πατρίδα είτε ναζιστής θα είναι, είτε ντόπιος φασίστας, είτε ακροδεξιός
υπερσυντηρητικός φοβισμένος βαλκάνιος. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως καταλάβατε απ’
την ιστορία των Βαλκανίων, πετυχαίνουν όλοι αυτοί με την αφορμή του “πατριωτισμού”
να μας εκμεταλλευτούν και να μας διχάσουν ώστε να κάνουν την δουλειά τους άνετα.
Σκεφτείτε τι έγινε με τον διχασμό που έφερε στην πατρίδα ο Σαμαράς και οι σαλτιμπάγκοι
του: Παρατεταμένη λιτότητα, πτώχευση και κυριαρχία των ακροδεξιών τεχνοκρατών
που χρέωσαν την Ελλάδα ΔΥΟΜΙΣΙ φορές το εθνικό της εισόδημα και ξεπούλησαν την

Να προσέχετε τον εαυτό σας, κανείς δεν γνωρίζει πόσο ακόμη θα κρατήσει αυτή η
Πανδημία
Ο κονονοϊός, λέει αλλάζει για να επιβιώσει. Μεγάλη ειρωνία, αν σκεφτείς πως τα πιο ισχυρά
καθεστώτα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των θεοκρατικών, των αυταρχικών
“επιτελικών” και των στρατοκρατούμενων αποφεύγουν τις αλλαγές. Όποιος δεν αλλάζει,
δεν προσαρμόζεται και χάνεται. Έτσι λένε. Για τον λόγο αυτό ίσως, ο κορονοϊός αλλάζει
για να επιβιώσει. Και οι επιστήμονες τρέχουν αγώνα δρόμου πίσω απ’ τις μεταλλάξεις
(mutations) για να προλάβουν την παγκόσμια καταστροφή. Βρισκόμαστε όπως όλα
δείχνουν στην 4η ή την 5η μετάλλαξη και όσο πάει οι μεταλλάξεις, λένε οι επιστήμονες θα
είναι πιο μεταδοτικές και πιο δύσκολες. Φανταστείτε, να έχει μόλις αρχίσει η περιπέτειά
μας με τους κορονοϊούς. Ούτε στην αρχή δεν φαίνεται να είμαστε, όπως λένε οι μελέτες.
Για τον λόγο αυτό να προσέχετε, δεν γνωρίζουμε τι ακολουθεί, η περιπέτεια μπορεί να είναι
μεγάλη, να φυλάγεστε και να εμβολιαστείτε όσοι το αποφασίσετε, με όλα τα booster shots
σας πούν οι επιστήμονες. Δεν σηκώνει εξυπνακισμούς εδώ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα,
να είστε καλά και να προσέχετε.
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Αλεξανδρούπολη: Ταξίδι στα σύνορα δύο ηπείρων
Το μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης σάς καλωσορίζει στην
πόλη, όπου η Ευρώπη συναντά
την Ασία και εσείς ένα μαγευτικό
προορισμό.
Από Ασία προς Ευρώπη. Έβρος.
Πρώτος σταθμός: ΑλεξανδρούποΓιάννης
λη. Το μεγαλύτερο λιμάνι της ΘράΚακαγιάννης
κης σάς υποδέχεται με τον φάρο
του, στην πρώτη ευρωπαϊκή πόλη
που συναντάτε με την άφιξή σας στην Ελλάδα. Μεταξύ Ασίας, Μεσογείου και Βαλκανίων ένα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Εδώ σταματούν όλοι, εδώ
θα σταματήσετε και εσείς. Τίποτα πια δεν θυμίζει το
γραφικό ψαροχώρι του 19ου αιώνα. Τώρα οι δρόμοι
είναι φαρδείς, η ρυμοτομία άψογη, η παραλία γεμάτη
ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ και πολυτελή ξενοδοχεία
– ένας προορισμός διακοπών που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε πιθανή ανάγκη σας. Λίγο έξω από την πόλη, κάποιοι άλλοι «ταξιδιώτες» της ορνιθοπανίδας απολαμβάνουν
το μοναδικό οικοσύστημα του ποταμού Έβρου.

Αξίζει να δείτε στην Αλεξανδρούπολη

Το σήμα κατατεθέν της Αλεξανδρούπολης: ο φάρος
27 μέτρα ύψος, 6 όροφοι με πέτρινα σκαλοπάτια, φως ακτίνας 23 μιλίων... Δύσκολο να μην προσέξει κανείς τον επιβλητικό φάρο που στέκει στο λιμάνι από το 1880, ένα από τα
αξιοθέατα που δεσπόζουν στην πόλη. Ακούραστος, ρίχνει
το φως του σε θάλασσα και στεριά, κρατώντας ακόμη στους
ναυτικούς χάρτες ζωντανό το παλιό όνομα της Αλεξανδρούπολης: Δεδέ-Αγάτς.
Το Δέλτα του Έβρου: Ταξίδι-σταθμός για τους ιπτάμενους «επισκέπτες»

αετογερακίνες να ανοίγουν τα πλούσια φτερά τους
από πάνω σας. Αυτό είναι το δάσος της Δαδιάς: ένα
οικολογικό καταφύγιο που φιλοξενεί στην προστατευόμενη περιοχή των 72.000 στρεμμάτων του πολλά και σπάνια αρπακτικά και ερπετά.
Η ακριτική Παναγία Κοσμοσώτειρα
Δίπλα στη γέφυρα που χαράζει τα σύνορα ΕλλάδαςΤουρκίας, η αρχιτεκτονική συναντά την πίστη στο
μοναδικό ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας.
Το σημαντικό εκκλησιαστικό μνημείο βρίσκεται στις
Φέρες (αρχαία Βήρα), μαζί με τα λιγοστά ερείπια της
ομώνυμης μονής. Χτίστηκε στα μέσα του 12ου αιώνα
και αποτελεί λαμπρό δείγμα βυζαντινής ναοδομίας –
και φυσικά σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής.

Ένας πίνακας ζωγραφικής, φτιαγμένος από τη φύση με χρώματα Ελλάδας. Στο Δέλτα του Έβρου, θα ζήσετε μία από
τις δυνατότερες φυσιολατρικές εμπειρίες. Γλυκό και αλμυρό
νερό ανακατεύονται στην παλέτα της πλάσης, για να δημιουργήσουν έναν βιότοπο μοναδικής αξίας ως καταφύγιο για
μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών, αλλά και ζωτικό
χώρο συγκέντρωσης και ανάπαυσης. 300 από τα 400 είδη
πουλιών της Ελλάδας περνούν από εδώ, ενώ στον ποταμό
Έβρο έχουν βρεθεί 46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη
ερπετών και περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών.
Το δάσος της Δαδιάς: Ανακαλύψτε την άγρια φύση της
Ελλάδας
Τι και αν είναι 60 χιλιόμετρα έξω από την Αλεξανδρούπολη;
Το δάσος της Δαδιάς θα σας ανταμείψει με χίλιες εικόνες
κατά το ταξίδι σας στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ μπορεί να
δείτε μαυρογύπες και όρνια, χρυσαετούς, βασιλαετούς και

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Αλεξανδρούπολης

Τα ιαματικά λουτρά του Έβρου
Αν έχετε όρεξη για ιαματικά λουτρά, κάνετε μια στάση στην
Τραϊανούπολη. Σε αυτήν την αιώνια πηγή ευεξίας η ιστορία
μιλάει από μόνη της: το θολωτό πλινθόκτιστο οικοδόμημα της
Χάνας δείχνει πως ήταν ένας ξενώνας για τους οδοιπόρους
του 14ου αιώνα. Προσέξτε τις σωληνώσεις στους τοίχους: κάποιοι είχαν ανακαλύψει το καλοριφέρ από τότε!
Ταξίδι στη σπηλιά του Κύκλωπα
Στο σημερινό λιμανάκι της Μάκρης μπορείτε να δείτε ακόμα
μία σπηλιά Κύκλωπα από τις πολλές που υπάρχουν στην
Ελλάδα.
Ένα αρχαίο σύστημα κλιματισμού
Στον Έβρο, στην αρχαία παραθαλάσσια πόλη της Μεσημβρίας Ζώνης (7ος αι. π.Χ.) οι κάτοικοι, έθαβαν κανάτια κάτω
από τη σάλα του σπιτιού, που λειτουργούσαν σαν σύστημα
κλιματισμού.

Θεσσαλονίκη: Υπερδιπλάσιες καταγράφονται ήδη οι αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων που επιβεβαίωσε για το 2022 η ΟΛΘ ΑΕ
Υπερδιπλάσιες καταγράφονται ήδη οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη,
που έχει επιβεβαιώσει για το 2022 η ΟΛΘ
ΑΕ. Από 17 φέτος, οι επιβεβαιωμένες αφίξεις διαμορφώνονται σε τουλάχιστον 49
για την επόμενη χρονιά, όπως επισήμανε
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκτελεστικός
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
εταιρείας, Αθανάσιος Λιάγκος.
«Για το 2022 έχουν ήδη επιβεβαιωθεί 49
αφίξεις από 10 διαφορετικές εταιρείες κρουαζιέρας με 12 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, οι οποίες είναι προγραμματισμένες
να ξεκινήσουν στις 6 Μαρτίου 2022, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά» επισήμανε ο
κ.Λιάγκος, προσθέτοντας ότι «το 60% των
αφίξεων κρουαζιέρας του 2022, θα είναι
τύπου "home port" και αυτό θα συνεχιστεί
με αυξημένο ρυθμό και το 2023». Σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα της εταιρείας
στην ιστοσελίδα της, το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο που θα «δέσει» στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης το 2022 θα είναι το Celestyal
Crystal, στις 18/12.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με την πανδημία του κορονοϊού να είναι ένα μεγάλο και
διαρκές εμπόδιο, «έχουμε καθήκον να αγκαλιάσουμε την κάθε εταιρεία κρουαζιέρας και
τον κάθε έναν από τους επιβάτες, ώστε η
φιλοξενία να είναι τέτοια, που να τους δημιουργήσουμε το συναίσθημα δεσίματος με
την πόλη και την περιοχή μας», σημείωσε
ο κ. Λιάγκος και πρόσθεσε: «Στόχος είναι
οι επιβάτες κρουαζιέρας, που καταπλέουν
στη Θεσσαλονίκη να θέλουν να επιστρέψουν ξανά στην πόλη μας για διακοπές».

Home port φέτος, μετά από 15 χρόνια, το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Φέτος, μετά από 15 χρόνια, το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, έχοντας εφαρμόσει όλα τα
απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την υγεία
και την ασφάλεια και έχοντας ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις συστάσεις των
εθνικών και περιφερειακών αρχών υγείας
και πολιτικής προστασίας, συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των λιμένων home port.
Με άλλα λόγια, χαρακτηρίστηκε ως λιμάνι
έναρξης και τερματισμού κρουαζιέρας, με
δυνατότητα επιβίβασης ή/και αποβίβασης
επιβατών.
Έτσι, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί
λιμάνι επιβίβασης ή/και αποβίβασης επιβατών επί κρουαζιερόπλοιων, όχι μόνο για
τους ντόπιους επιβάτες, αλλά και για εκείνους που προέρχονται από το εξωτερικό,
τόσο από τις κοντινές γειτονικές χώρες, όσο
και από κάθε χώρα, που διαθέτει απευθείας
αεροπορική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη,

και οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν το νέο αεροδρόμιο
και τις ξενοδοχειακές υποδομές
της πόλης.

140 λιμάνια κρουαζιέρας αντιστοιχούσαν
31 εκατομμύρια αφίξεις/αναχωρήσεις επιβατών κρουαζιέρας, και πάνω από 13.500
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σε ετήσια βάση.

Μετά από ένα «δύσκολο»
2020, οπότε και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έδεσε
μόνο ένα κρουαζιερόπλοιο,
φέτος οι αφίξεις ξεκίνησαν στις
29 Ιουνίου. «Η πληρότητα δε,
ξεπερνά το 80% στο σύνολο
των προγραμματισμένων 17 αφίξεων μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους» επισήμανε ο κ. Λιάγκος. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος απομένει η έλευση του «Viking Venus»
στις 7.30 το πρωί της 15ης Δεκεμβρίου, το
οποίο και αναμένεται να δέσει στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης προερχόμενο από τον
Βόλο, και να αναχωρήσει στις 10 το βράδυ
για το Κουσάντασι της Τουρκίας. Η πολυβραβευμένη εταιρεία κρουαζιέρας «Viking
Cruises» έκανε φέτος το ντεμπούτο της στη
Θεσσαλονίκη.

Η κρουαζιέρα μοχλός τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή
«Το 2021, χιλιάδες επιβάτες κρουαζιέρας
κατέφτασαν στο λιμάνι της πόλης και επισκέφθηκαν την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο κ. Λιάγκος, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με στοιχεία της
Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας, πριν από
την πανδημία, ένας στους τέσσερις επιβάτες κρουαζιέρας με θετική εμπειρία επέλεξε
να επιστρέψει για διακοπές στον προορισμό με την καλύτερη εμπειρία.

Σύμφωνα με τον κ. Λιάγκο, η ΟΛΘ ΑΕ εξελέγη για πρώτη φορά το 2020 μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου «MedCruise»,
στα 25 χρόνια λειτουργίας της Ένωσης. Η
Μedcruise προωθεί τη βιομηχανία κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και τις παρακείμενες
θάλασσες της, μέσω 74 λιμένων-μελών,
που εκπροσωπούν 140 λιμάνια κρουαζιέρας σε 21 χώρες, τα οποία και βρίσκονται σε
τρεις διαφορετικές ηπείρους: Αφρική, Ασία
και Ευρώπη. Πριν από την πανδημία, στα

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία από την
ετήσια μελέτη της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας προ κορονοϊού, ο transit επιβάτης
κρουαζιερόπλοιου, που θα βρεθεί στην
πόλη για την ημέρα, ξοδεύει κατά μέσο όρο
100 ευρώ την ημέρα της επίσκεψης, ενώ ο
επιβάτης homeporting, «αφήνει» στην τοπική οικονομία σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα, «καθώς συνήθως έρχεται πριν
από την ημέρα του προγραμματισμένου
ταξιδιού, για να επισκεφθεί τα αξιοθέατα
της περιοχής». Όταν ένα κρουαζιερόπλοιο
καταπλέει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
απασχολούνται εργαζόμενοι από 22 διαφορετικά επαγγέλματα (π.χ. καταστήματα
και εστιατόρια, ξενοδοχεία, ξεναγοί και τουριστικά γραφεία, μουσεία και αρχαιολογικοί
χώροι, ναυτιλιακά γραφεία κ.ά.), «επομένως
ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος είναι
πολύ σημαντικός» τόνισε ο κ. Λιάγκος.

17 Δεκεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Νέα ταξιδιωτικά μέτρα στην Ελλάδα:
Με αρνητικό PCR τεστ 48 ωρών
όσοι έρχονται από το εξωτερικό
Μόνο με την επίδειξη αρνητικού μοριακού
ελέγχου (PCR) 48 ωρών θα δέχεται η Ελλάδα επισκέπτες από όλες τις χώρες (εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους), στο πλαίσιο
της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας
Covid-19.
Αυτό αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση του
υπουργείου Υγείας, ενώ στην αρχική αναφερόταν ότι η επίδειξη αρνητικού PCR
αφορούσε τους επισκέπτες από Ηνωμένο
Βασίλειο και Δανία. Οπως διευκρινίζει στην
ανακοίνωσή του το υπουργείο από το μέτρο
εξαιρούνται οι ταξιδιώτες που παρέμειναν
στις χώρες για διάστημα μικρότερο των 48
ωρών.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 19/12 και ώρα 06:00.
Στον φόβο επέκτασης στην Ελλάδα της
Όμικρον, λόγω Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Παθολογίας-Υπέρτασης και
διευθυντής της Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΑΠΘ στο ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”, κ.
Βασίλης Κώτσης, στο capital.gr.
Ο κ. Κώτσης ανέφερε πως θεωρούσε σκόπιμο, λόγω της εξάπλωσής της στη Βρετανία, όσοι ταξιδιώτες, τουρίστες ή φοιτητές,
ταξιδέψουν προς Ελλάδα την περίοδο των
Χριστουγέννων να πραγματοποιούν υποχρεωτικά PCR test, είτε είναι εμβολιασμένοι
είτε ανεμβολίαστοι.
”Κυρίως θα επισκεφθούν τη χώρα μας Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό, αλλά

και φοιτητές. Αυτοί θα έρθουν ούτως ή
άλλως.
Οπότε, πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα
μέτρα για τις πτήσεις εξωτερικού” προειδοποίησε ο καθηγητής, σημειώνοντας πως
“υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθεί τάχιστα και στη χώρα μας, αν ταξιδέψουν χωρίς PCR test”.
Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας έχει δώσει νέα παράταση έως
την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, των
notams με τις προϋποθέσεις εισόδου στην
ελληνική επικράτεια για πτήσεις εξωτερικού, ενώ παραμένουν και οι περιορισμοί
αφίξεων από τις 9 χώρες της Αφρικής (Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι,
Ζάμπια και Μαλάουι). Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού έχουν ως στόχο
τον περιορισμό της διασποράς της νόσου
COVID-19 καθώς και της νέας παραλλαγής
«Όμικρον» (μετάλλαξη της Μποτσουάνα).

Θρησκευτικός τουρισμός:
Ακολουθώντας τα βήματα του
Αποστόλου Παύλου στην Πιερία
Το νέο δίγλωσσο ντοκιμαντέρ με
θέμα «Ακολουθώντας τα βήματα
του Αποστόλου Παύλου στην Πιερία» καθώς και βίντεο μικρότερης
διάρκειας με διάφορες θεματικές
ενότητες, παρουσίασαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους,
Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και η Αντιπεριφερειάρχης
Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Ιουνίου στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Τα μοναστηριακά προϊόντα, τα
άγνωστα Προσκυνήματα, τα μοναστήρια
και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην
Πιερία αποτελούν τα βασικά στοιχεία στα
οποία βασίστηκε η κεντρική ιδέα και το σενάριο των τεσσάρων θεματικών βίντεο. Τις
παραπάνω παραγωγές υλοποίησαν η Ιερά
Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
μέσω του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων που έχουν ιδρύσει από κοινού οι
δύο φορείς.
Το νέο αυτό ψηφιακό υλικό θα αποτελέσει
αναγκαίο διαχειριστικό εργαλείο για μια
ισόρροπη και αποτελεσματική προώθηση
και ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στην Πιερία καθώς και ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη του
χαρτοφυλακίου προσκυνηματικών προορισμών της Πιερίας και της εμβληματικής διαδρομής των βημάτων του Αποστόλου των
Εθνών. Έχει ως σκοπό την ευρεία διάδοση
στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, στις

διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, κ.ά.
Για ακόμη μια φορά η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους μέσω συνεργειών με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τους τρεις Δήμους του
νομού και όλους τους τουριστικούς φορείς
στοχεύει στην προβολή και την προώθηση
της αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας των ιερών μνημείων, προσκυνημάτων
και κειμηλίων, την προσέλκυση και ανάπτυξη των προσκυνημάτων και περιηγήσεων με θρησκευτική νοηματοδότηση και
περιεχόμενο.
Η Πιερία έχει πολλά και ζωντανά τεκμήρια
παρουσίας του Αποστόλου Παύλου και η
υλοποίηση τέτοιων καινοτόμων δράσεων
θα μπορέσει να δώσει προστιθέμενη αξία
στην Πιερία από τουριστικής πλευράς αλλά
και από πλευράς ιστορίας και θρησκευτικής
πίστης.
Μπορείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ και την
τρίλεπτη έκδοση των τεσσάρων θεματικών
βίντεο στο επίσημο κανάλι Youtube της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους.

23

24

Greek Press | December 17, 2021

Το μεγάλο έγκλημα στα Καλάβρυτα
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

proutis0107@rogers.com

στα καμιόνια και πάλι πίσω στο χωράφι. Εν
τω μεταξύ, άλλοι δικοί τους γυρνούσαν στα
σπίτια των κατοίκων και έκαναν πλιάτσικο.
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας,
θες και δε θες, θα σταθείς σε μερικές σημαδιακές ημερομηνίες που ταρακούνησαν,
συγκλόνισαν, και σημάδεψαν τις ζωές μας.
Αυτές οι τόσο σημαδιακές ημερομηνίες να
αποτελέσουν και να γίνουν αφετηρία του
προβληματισμού και σκέψης…. «Καλάβρυτα» Δεκέμβρης 1943, ακριβώς 78 χρόνια
πριν.
Η λαίλαπα των ναζιστικών καθαρμάτων ξεκινά στις 4 του Δεκέμβρη του 1943 μία μακάβρια πορεία στην Πελοπόννησο από την
Πάτρα, το Αίγιο, την Τρίπολη, τον Πύργο
Ηλείας και από την περιοχή της Κορινθίας.
Στο πέρασμά τους σκορπούν το θάνατο
και φτάνουν στα Καλάβρυτα. Σε όλη αυτή
την δολοφονική τους πορεία σκοτώνουν ότι
βρουν στο πέρασμα τους, άντρες, γυναίκες,
παιδιά ακόμα και ζώα.

Τα χαράματα εκείνης της Δευτέρας του Δεκέμβρη του ’43 ξετυλίχθηκε μία βάρβαρη
πράξη, μία τραγωδία που έζησε η Ελλάδα
και όλη η Ευρώπη. Οι Βάρβαροι Ούννοι
έκαναν επιδρομή και μπήκαν στην πόλη
των Καλαβρύτων. Οι κάτοικοι προηγουμένως είχαν φύγει για να σωθούν και ήταν
κρυμμένοι στα γύρω βουνά. Όταν η μέρα
φώτισε οι κτηνάνθρωποι με τις γκρίζες στολές και το σίδερο στα χέρια και στις ψυχές,
τους κάλεσαν να γυρίσουν στην πόλη και
τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα τους κάνουν
κακό.
Οι άνανδροι τους μάζεψαν στην πλατεία
και διέταξαν: «Οι γυναίκες και τα παιδιά μέχρι 12 ετών από εδώ. Οι άντρες με παιδιά
πάνω από 13 ετών από εκεί». Τα παιδιά
γαντζωμένα στην αγκαλιά των μανάδων
τους έκλαιγαν σπαραχτικά, αγκαλιάζονται
και φιλιούνται. Οι Γερμανοί ρίχνονται επάνω τους. Τους χτυπούνε με βούρδουλες.
Σέρνουν τις γυναίκες στο σχολείο και τους
άντρες μαζί με τα μεγαλύτερα παιδιά τους
οδηγούν στην πλαγιά στο οικόπεδο του
Καππή. Μετά διατάσσουν τους διευθυντές
των τραπεζών της Εθνικής, της Ελλάδας
και Αθηναϊκής Τράπεζας να βγουν έξω από
το μπουλούκι, τους πάνε στη πόλη και τους
αναγκάζουν να ανοίξουν τα ταμεία και παίρνουν όλα τα χρήματα και μετά τους βάζουν

Η Μεγάλη σφαγή στα
Καλάβρυτα

Εκεί στο οικόπεδο του Καππή εκτυλίχθηκε
τις πρώτες ώρες μετά το μεσημέρι η τραγωδία και το μακελειό, που οδήγησε σχεδόν
όλο τον αντρικό πληθυσμό των Καλαβρύτων στο θάνατο. Με ριπές πολυβόλων οι
Γερμανοί εκτέλεσαν τους συγκεντρωμένους, άντρες και παιδιά, γύρω στους 800
ανθρώπους. Μόνο 13 Καλαβρυτινοί διασώθηκαν και αυτοί επειδή είχαν καλυφθεί από
τα πτώματα των συμπολιτών τους και οι
Γερμανοί τους θεώρησαν νεκρούς. Το σήμα
για την εκτέλεση έδωσε με φωτοβολίδα από
το κέντρο των Καλαβρύτων ο ταγματάρχης
Χανς Εμπερσμπέργκερ και επικεφαλής του
εκτελεστικού αποσπάσματος ήταν ο υπολοχαγός Βίλιμπαντ Ακαμπχούμπερ. Μια
ακόμα τραγική σελίδα της ιστορίας του τόπου μας γραφόταν.
Είχαν κλείσει όλα τα γυναικόπαιδα σε ένα
σχολείο και έβαλαν φωτιά. Τυλιγμένες απ’
τις φλόγες οι γυναίκες πάλευαν να σπάσουν
τις πόρτες ενώ έριχναν τα παιδιά όξω απ’
τα παράθυρα για να σωθούν. Πολλές από
αυτές τις γυναίκες σώθηκαν χάρη στον
ανθρωπισμό ενός Αυστριακού στρατιώτη,
στον οποίο είχε ανατεθεί η φύλαξή τους. Αυτός άφησε ελεύθερη την είσοδο του σχολείου και διευκόλυνε την απομάκρυνσή τους.
Όμως, το πλήρωσε με τη ζωή του, αφού
καταδικάσθηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε.

Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την πυρπόληση όλων σχεδόν των σπιτιών των Καλαβρύτων.. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της
«Επιχείρησης Καλάβρυτα», οι Γερμανοί
σκότωσαν 1.421 άτομα, κατέστρεψαν και
λεηλάτησαν πάνω από 1.000 σπίτια, κατάσχεσαν 2.000 αιγοπρόβατα και απέσπασαν
260.000.000 δραχμές.
Κατά την διάρκεια του εγκλήματος οι Ούννοι
απόκλεισαν τα Καλάβρυτα και απαγόρεψαν
και στον Ερυθρό Σταυρό να επικοινωνήσει
και να στείλει οποιαδήποτε βοήθεια στα
τραγικά θύματα. Αυτοί οι βάρβαροι που σαν
ύαινες που γρυλίζουν για πολιτισμό και για
θρησκεία έκαναν επιδρομή και στο ιστορικό
μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Λεηλάτησαν
αυτό το εθνικό μνημείο και σκότωσαν όλους
τους καλόγερους γκρεμίζοντάς τους στους
βράχους.
Η θηριωδία αυτή δεν θα ξεχαστεί ποτέ, είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της νέας
ιστορίας του τόπου μας. Οι νεκροί αθώα
πλάσματα που η μοίρα το έτυχε να ζουν
σε αυτό το μέρος, το κάποτε ειρηνικό δεν
δικαιώθηκαν.
Όπως κάνουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα για 78
ολόκληρα χρόνια, οι κάτοικοι των Καλαβρύτων θα πάρουν τα βήματα τους στην ανηφόρα για ένα τόπο ιερό, για ένα τόπο μαρτυρίου και θυσίας, στην ράχη του Καππή.
Κάθε οικογένεια αυτών που ανηφορίζουν

προς την πλαγιά του Καππή έχει ένα ή και
περισσότερα θύματα που έπεσαν εκεί.

Μία ζωντανή μαρτυρία.

Μία μαρτυρία του συγγραφέα Ανδρέα Βαρελόπουλου από το βιβλίο του «Ένας Άλλος
Άνθρωπος» και γραμμένο στα αγγλικά (Just
Another Man, του Andy Varlow). Δείνει μία
ζωντανή μαρτυρία στο βιβλίο του για τις θηριωδίες των Ναζί στα Καλάβρυτα όπως τα
έχει ζήσει ο ίδιος ο συγγραφέας.
Η Ιωάννα Καρατζαφέρη, συγγραφέας έκανε η ίδια παρουσίαση του βιβλίου στα Καλάβρυτα και ανέφερε τα εξής: Πρώτη μου
επίσκεψη στα Καλάβρυτα ήταν το Δημοτικό
Σχολείο, που στεγάζεται το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και ντοκουμέντα
της πόλης και του Ολοκαυτώματος και των
θυσιών της Εθνικής Αντίστασης. Στο προαύλιο είναι στημένο το μπρούντζινο γλυπτό,
δωρεά του συγγραφέα Ανδρέα Βαρελόπουλου, που παρουσιάζει τη μητέρα του
να σέρνει σκοτωμένο τον πατέρα του, ενώ
αυτός, παιδάκι και η αδελφή του Μπέτι, δώδεκα χρόνων - μια πλήρης οικογένεια - παρακολουθούν τη σκηνή.
Ο συγγραφέας του βιβλίου, δεκατριών χρόνων στις 13 Δεκεμβρίου 1943, είχε γλιτώσει τη ζωή του προς χάρη της ηλικίας του
και του μικρού του αναστήματος. Είχε δει,
όμως, να σκοτώνουν τον πατέρα του, και
άλλους χίλιους διακόσιους τόσους, στην
αυλή του Δημοτικού Σχολείου και την πυρπόλησή του, είχε ακούσει τους οδυρμούς
των γυναικών, και το όνομα του διοικητή Τένερ (Tenner). Με την παιδική του αθωότητα,
που είχε χαθεί εκείνο το πρωινό, έσυρε το
πτώμα του πατέρα του και με ένα συνομήλικό του φίλο, προσπάθησαν να τον θάψουν
σκάβοντας με ξύλα έναν «τάφο». Τότε εκεί
ορκίστηκε πως όταν θα μεγάλωνε θα καταδίωκε τον φονιά των Καλαβρύτων , ναζί
Τένερ, για να εκδικηθεί το φόνο του πατέρα
του.
Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου έγινε με την εξαιρετική συμπαράσταση
στη Βιβλιοθήκη Καλαβρύτων και τη βοήθεια
του Χρίστου Α. Φωτεινόπουλου, φιλόλογου
και συγγραφέα του βιβλίου «Το Σχολείο στο
Εκτελεστικό Απόσπασμα».
Όσοι παρευρεθήκαμε τον ευχαριστούμε και
δημοσίως. Ο ίδιος αποτίνει με το βιβλίο του
το δικό του ...«χρέος τιμής στη θυσία των
Εκτελεσθέντων Συναδέλφων μου και των
Μαθητών τους που πέθαναν όρθιοι για να
μη ζήσουμε εμείς γονατιστοί». Στο Λόφο με
τα μνήματα φαντάζει ο πόθος μας «Ποτέ
Πόλεμος».

Καλάβρυτα. Ένα έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας.

Είμαστε οι νεκροί. Πριν λίγες μέρες, ζήσαμε,
νιώσαμε την αυγή και είδαμε την ομορφιά
της δύσης.
Αγαπήσαμε και αγαπηθήκαμε.
Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο εδώ που
βρισκόμαστε;
Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο κάτω
από το χώμα

να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα μας
βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα σεντόνι
λουλακιασμένο
με μια ποδιά ζεστασιά και κατιφέδες από το
σπίτι μας.
Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην άκρη του
μαντιλιού:
ένας κόσμος χαμένος.
Σαν βγεις στον πηγεμό για τα Καλάβρυτα ,
να σταθείς με σεβασμό και πίστη σε στάση
προσοχής. Χαμηλά μόνο να γείρεις το κεφάλι κι άσε την περισυλλογή σου να περιπλανηθεί σε χρόνους περασμένους. Μην
παρασυρθείς από ευτελείς παραφωνίες και
μην αφήσεις την οργή να πλημμυρίσει την
ψυχή σου και χάσει το προσκύνημα τη μυσταγωγία της ιερής σύνδεσης με τη μνήμη
των εκατοντάδων νεκρών.
Μη σταθείς κι αποθαυμάσεις τη σιωπηρή
γοητεία των γύρω βουνών, μην ξεγελαστείς
από τη φαινομενική γαλήνη της μοναχικής
πόλης, του καπνού που λικνίζεται από τις
καπνοδόχους, τους λιγοστούς γερόντους
που πίνουν τη ρακί στους καφενέδες και
ξεχαστείς σε πρόσκαιρα ειδύλλια που σου
σκαρώνει η πανέμορφη φύση.
Σώμα και νου γαληνεμένο να 'χεις, όπως
ταιριάζει στον εξαγνισμό. Νήστις και ασκητής για να νιώσεις την τραγικότητα που
αναδεικνύεται απ' το μνημείο με τα χίλια
τόσα χρυσωμένα ονόματα των αθώων που
πλήρωσαν με τη ζωή τους την καταστροφική μανία του χιτλερικού φασισμού. Καθαρή
ψυχή κι αμόλευτη σκέψη. Την αγιοσύνη να
δεχτείς του ματωμένου τόπου, στα πρόσωπα εκείνων που πια δεν υπάρχουν και που
δεν μπορούν να εξηγήσουν το ...γιατί!
Να προσκυνήσεις απλά. Όπως η μάνα ανάβει την καντήλα στο εικόνισμα της Παναγιάς, με μια σιωπηρή ικεσία αναμονής για
τον γιο που δεν έρχεται.

Η θλίψη δεν πρέπει να μείνει στατική, αλλά
να μεταπλάθεται, ν' αναγεννιέται δημιουργικά μέσα απ' τους αγώνες, να γίνει όραμα,
χαράκωμα να γίνει, οδόφραγμα και να σταθεί εμπόδιο στην κάθε νοσηρή φαντασία
σατανικών και διεστραμμένων μυαλών που
θα σκεφτούν να αναπαράγουν όλη αυτήν τη
φρίκη.
Η ιστορική ανατομία του ολοκαυτώματος
στη μαρτυρική πόλη, η τραγική θύμηση της
μέρας της μεγάλης σφαγής, τα γεγονότα
που σημάδεψαν όλη την πορεία του Αντιφασιστικού Πολέμου και της Αντίστασης, ας
καταγραφούν στη μνήμη όλων των καταπιεσμένων λαών και να απαιτήσουν με τη στάση τους, μια για πάντα να σταματήσει η βία,
να σταματήσουν οι πόλεμοι και να ζήσουμε
ειρηνικά και μονιασμένα, στοχεύοντας το
μεγάλο μας όνειρο.
Μην πεις πως με την επίσκεψη, με το προσκύνημα, ξεπλήρωσες το τάμα. Αφετηρία
να γίνει το τάμα, να περιχαρακώσεις το μήνυμα της μαύρης εκείνης μέρας, σαν υποθήκη στους αγώνες των λαών για τη λευτεριά τους και με τη θυσία τους να μείνει στην
ψυχή σου σαν έκφραση τιμής, γραμμένη με
ανεξίτηλα γράμματα, η λέξη ....ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Ποιος έδωσε διαταγή να ξεχάσουμε τη
σύγχρονη ιστορία μας;
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Γερουσία ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στην αμυντική συνεργασία
με Ελλάδα – Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για
τον νέο αμυντικό προϋπολογισμό, στο
οποίο είχε συμπεριληφθεί η συνεργασία
ΗΠΑ και Ελλάδας – Ανοίγει ο δρόμος για
την έγκριση της πώλησης και την επίσπευση της παράδοσης F-35 στην περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να τα
αγοράσει.

•

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Γερουσίας το νομοσχέδιο για τον νέο αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA). Στο
συγκεκριμένο πακέτο του προϋπολογισμού
είχε συμπεριληφθεί ως τροπολογία και το
νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία
ΗΠΑ -Ελλάδας, που είχε κατατεθεί τον
Ιούνιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ
Μενέντεζ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει
ότι το νομοσχέδιο Μενέντεζ γίνεται αυτόματα νόμος του κράτους μαζί με την υπογραφή του προϋπολογισμού από τον πρόεδρο
Μπάιντεν. Πρόκειται για το δεύτερο νομοσχέδιο ελληνικού ενδιαφέροντος που καταφέρνει να περάσει στο αμερικανικό Κογκρέσο μέσα στα δύο τελευταία χρόνια.

•
•

Με τίτλο «Αμυντική και Διακοινοβουλευτική
Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας 2021», το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να οικοδομήσει πάνω
στη δυναμική που δημιούργησε ο νόμος
East Med Act και προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της
αμυντικής συνεργασίας, αλλά και για την
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ένοπλών Δυνάμεων. Μεταξύ άλλων,
εκφράζεται στήριξη στο σχήμα 3+1, προβλέποντας συγκεκριμένες κινήσεις για την
εμβάθυνση και τη θεσμοθέτηση της αμερικανικής συμμετοχής.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο προσπαθεί να
προετοιμάσει το έδαφος για την έγκριση
της πώλησης και την επίσπευση της παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην
περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να
τα αγοράσει. Υπό αυτό το πρίσμα, προβλέπεται και η παροχή δανείων τα οποία θα
σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αμερικανικό
Κογκρέσο εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει την Ελλάδα να
απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις σε ρωσικό αμυντικό εξοπλισμό. Ως εκ
τούτου προβλέπεται η ένταξη της χώρας
μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κίνητρων
Ανακεφαλαιοποίησης. Μία από τις αλλαγές,
όμως, που εντοπίζεται στην τροπολογία σε
σχέση με το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου είναι ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κεφάλαια.

•

Αναλυτικά, τι προβλέπει η
τροπολογία:

Σύσταση Διακοινοβουλευτικής Ομάδας για
το Σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και
ΗΠΑ)
• Συστήνεται μια ομάδα, γνωστή ως «Διακοινοβουλευτική Ομάδα 3+1 Κύπρου,
Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών», που θα χρησιμεύσει ως νομοθετική συνιστώσα της διαδικασίας 3+1
που ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ τον
Μάρτιο του 2019.
• Η Διακοινοβουλευτική Ομάδα 3+1 της
Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και
των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει μια ομάδα όχι περισσότερων από
6 Γερουσιαστών των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα είναι γνωστή ως «ομάδα
των Ηνωμένων Πολιτειών», οι οποίοι
θα διορίζονται ισάριθμα από τον αρχηγό της πλειοψηφίας και τον αρχηγό της
μειοψηφίας της Γερουσίας. Ο ηγέτης
της πλειοψηφίας και ο αρχηγός της μειοψηφίας της Γερουσίας θα υπηρετούν
επίσης ως αυτεπάγγελτα μέλη της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
• Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα
συναντάται με μέλη της ομάδας 3+1 για
να συζητήσει θέματα στην ημερήσια
διάταξη των κυβερνήσεων της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου, και των
Ηνωμένων Πολιτειών το λιγότερο μια
φορά τον χρόνο. Σε αυτά τα θέματα
θα συμπεριλαμβάνονται η θαλάσσια
ασφάλεια, η αμυντική συνεργασία, οι
ενεργειακές πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες αντιμετώπισης κακοήθους
επιρροής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας και τη Ρωσική Ομοσπονδία.
• Το νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί 100.000
δολάρια για κάθε οικονομικό έτος για
την κάλυψη των δαπανών που θα κάνει
η «ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών»
στο πλαίσιο των διεργασιών στου σχήματος 3+1.

•

•
•

•

Συνεργασία για τη Στρατιωτική Εκπαίδευση με την Ελλάδα
Για κάθε οικονομικό έτος από το 2022
έως το 2026, επιτρέπεται να διατεθούν
1.800.000 δολάρια για το Πρόγραμμα
Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΙΜΕΤ) στην Ελλάδα, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τους ακόλουθους σκοπούς:
Εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών.
Προώθηση καλύτερης κατανόησης των
Ηνωμένων Πολιτειών.
Δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ των
Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων
Πολιτειών και του στρατού της Ελλάδας για την οικοδόμηση μελλοντικών
συνεργασιών.
Ενίσχυση
της
διαλειτουργικότητας και των δυνατοτήτων για κοινές
επιχειρήσεις.
Εστίαση στην επαγγελματική στρατιωτική εκπαίδευση, στον πολιτικό έλεγχο
του στρατού και στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κογκρέσο για Δανειακό
Πρόγραμμα

Το Κογκρέσο πιστεύει ότι η κυβέρνηση των
Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να παράσχει άμεσα δάνεια στην Ελλάδα για την
προμήθεια αμυντικών ειδών, αμυντικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών σχεδιασμού και
κατασκευής σύμφωνα με την ισχύ του άρθρου 23 του Νόμου περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων (AECA) για την υποστήριξη της
περαιτέρω ανάπτυξης των στρατιωτικών
δυνάμεων της Ελλάδας.
Το Κογκρέσο για τη Μεταφορά των Μαχητικών Αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα
Είναι η αίσθηση του Κογκρέσου ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να επισπεύσει την
παράδοση οποιουδήποτε μελλοντικού
αεροσκάφους F-35 στην Ελλάδα μόλις η
Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια
τέτοια αγορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
πιστοποίησης που προβλέπονται στην ενότητα 36 του Νόμου περί Ελέγχου Εξαγωγών
Όπλων.

Βοήθεια στην Ελλάδα
να απεξαρτηθεί από τις
υφιστάμενες εξαρτήσεις
σε ρωσικό αμυντικό
εξοπλισμό

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τα ποσά που παρέχονται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης προκειμένου να βοηθήσουν τη
χώρα να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες
και να απομακρυνθεί από τον στρατιωτικό εξοπλισμό ρωσικής παραγωγής. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το αργότερο 180
ημέρες μετά την ημερομηνία θέσπισης του
παρόντος νόμου, ο υπουργός Εξωτερικών
θα υποβάλει στις αρμόδιες επιτροπές του
Κογκρέσου έκθεση που θα παρέχει πλήρη
αποτίμηση για όλα τα κεφάλαια που διανέμονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης.
Στη συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται:
• η ταυτοποίηση κάθε χώρας που

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

αποδέχθηκε τα κεφάλαια.
η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια.
μια αποτίμηση του υπολειπόμενου εξοπλισμού που παρείχε η τότε Σοβιετική
Ένωση ή η Ρωσική Ομοσπονδία στις
χώρες αποδέκτες.

H αίσθηση του Κογκρέσου:

Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες στη στήριξη της ασφάλειας και της
ευημερίας της.
Το σχήμα συνεργασίας 3+1 μεταξύ της
Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και
των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε ένα
επιτυχημένο φόρουμ συνεργασίας σε
ενεργειακά ζητήματα και θα πρέπει να
επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος για
τα μέλη.
Oι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να
αυξήσουν και να εμβαθύνουν τις προσπάθειες να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στρατού.
Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσει η Ελλάδα
να απομακρύνει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από πλατφόρμες και οπλικά
συστήματα ρωσικής παραγωγής μέσω
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης (ERIP).
Οι ναυτικές συνεργασίες με την Ελλάδα
στον κόλπο της Σούδας και στην Αλεξανδρούπολη είναι αμοιβαία επωφελείς για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει,
κατά περίπτωση, να υποστηρίξουν την
πώληση μαχητικών F-35 Joint Strike
Fighters στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε
προγράμματα Διεθνούς Στρατιωτικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET)
στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να υποστηρίξει κοινές
ασκήσεις συνεργασίας για τη θαλάσσια
ασφάλεια με την Κύπρο, την Ελλάδα
και το Ισραήλ.
Σύμφωνα με τις νομικές αρχές και τα
κριτήρια επιλογής έργων, η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (USDFC) θα
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο υποστήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε
στρατηγικά έργα υποδομής στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν ναυπηγεία και λιμάνια που συμβάλλουν στην
ασφάλεια της περιοχής και στην ευημερία της Ελλάδας.
Η παράταση της Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) με την
Ελλάδα για περίοδο πέντε ετών περιλαμβάνει εμβάθυνση των εταιρικών
σχέσεων σε ελληνικές στρατιωτικές
εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα και αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη.
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να ιδρύσει το Ενεργειακό
Κέντρο ΗΠΑ – Ανατολικής Μεσογείου,
όπως εξουσιοδοτείται από το άρθρο
204 του Νόμου για την εταιρική σχέση
ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act) του 2019.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Παναιτωλικός - Ιωνικός 2-2
Ο Ιωνικός πήρε τον βαθμό
της ισοπαλίας στο Αγρίνιο
με το 2-2 απέναντι στον
Παναιτωλικό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δύο
γκολ, όμως οι Νικαιώτες
ισοφάρισαν στο 90' με τον
Ντίνος
Βαφέα. Έπαιζαν με δέκα
Μέλλιος
παίκτες από το 75'.
Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στο
Αγρίνιο ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον
Ιωνικό. Το παιχνίδι έληξε 2-2, αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0. Για τους Αγρινιώτες ο Μεντόσα έκανε το 1-0 στο 45+1',
ενώ ο Ντουάρτε διπλασίασε τα τέρματα της
ομάδας του στο 68'.

Για τον Ιωνικό, ο Ντάσλιο μείωσε στο 71',
ενώ αν και έμεινε με δέκα παίκτες στο 75'
λόγω αποβολής του Ρομαό, ισοφάρισε με
τον Βαφέα στο 90'. Κάπως, έτσι έπειτα από
13 αγώνες στη Super League Interwetten ο
Ιωνικός είναι στην 10η θέση με 14 βαθμούς,
ενώ ακολουθεί ο Παναιτωλικός με 12

ΠΑΟΚ - Λαμία 2-1
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λαμία με 2-1 με ανατροπή και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα
στη Super League μετά από ένα μήνα με
τον Κούρτιτς να πετυχαίνει το γκολ της νίκης
των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν γκολ στο 90+3' το οποίο ακυρώθηκε ως
οφσάιντ.
Με τον Κούρτιτς μπροστάρη ο ΠΑΟΚ πήρε
τη νίκη επί της Λαμίας στην Τούμπα με 2-1
επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα
μετά από ένα μήνα στη Super League και
επέστρεψε στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμος με τον ΠΑΣ
Γιάννινα.
Ο Σλοβένος μέσος πέτυχε το έκτο φετινό

του τέρμα, στο 64', το πρώτο σε ροή αγώνα
καθώς έως τώρα είχε σκοράρει με φάουλ
και πέναλτι και ήταν αυτός που έδωσε το
προβάδισμα στον ΠΑΟΚ σε ένα καθοριστικό σημείο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης
να το διατηρεί έως το τέλος και να φτάνει
στη νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το ματς
πιέζοντας τους γηπεδούχους στο τελευταίο πεντάλεπτο και μάλιστα πέτυχαν ένα
τέρμα στο 90+3' με τον Τσούκαλο το οποίο
ακυρώθηκε ως οφσάιντ, στη διάρκεια του
αγώνα, ενώ και με τη χρήση του VAR ο Σιδηρόπουλος δεν άλλαξε την απόφαση του.

“Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΟΥ” Ένα μικρό χωριό βρισκόταν στην άκρη
ενός ορμητικού ποταμού. Σε μια καταιγίδα ένα παιδάκι παρασύρθηκε
από το ρεύμα του ποταμού. Το είδε κάποιος και φώναξε: “Ένα παιδί
πνίγεται”. Γρήγορα οι χωρικοί βρέθηκαν στην άκρη του ποταμού. Το
παιδί πάλευε για να σωθεί. Αμέσως φέρανε ένα σχοινί. Ο καλύτερος
κολυμβητής ζώθηκε το σχοινί και αφού πέταξε την άλλη άκρη στους
συντρόφους του ρίχτηκε στο ποτάμι. Άρπαξε το παιδί και
φώναξε: “Τραβήξτε το σχοινί”. Οι χωρικοί κοιτάχτηκαν μεταξύ τους
με απορία. Ποιός κρατούσε το σχοινί; Η άκρη του σχοινιού είχε
γλιστρήσει στο νερό και ο πεπειραμένος κολυμβητής και το παιδάκι
χάθηκαν παρασυρόμενοι από το ορμητικό ρεύμα του ποταμού.
Πολλοί είναι που βαδίζουν στον δρόμο της καταστροφής. Τι κάνουμε
εμείς; Νοιαζόμαστε καθόλου για τους άλλους που χάνονται χωρίς
Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα; Το ορμητικό ρεύμα της αμαρτίας
αιώνια θα σκοτώσει τα αγαπητά μας πρόσωπα. Τους μιλούμε για τον
κίνδυνο που διατρέχουν; Κρατάμε την άλλη άκρη του σχοινιού η σαν
τους χωρικούς της ιστορίας μας μια μέρα θα βρεθούμε κι εμείς με
απορία μπροστά στο Θεό που θα μας κρίνει για την αμέλειά μας;
Από σήμερα ας γίνουμε όλοι που είμαστε αληθινοί χριστιανοί,
μάρτυρες του Χριστού σε όλους που χάνονται μέσα στο ορμητικό
ποτάμι της αμαρτίας!

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

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 2-0
Ο Παναθηναϊκός στο 600ο του παιχνίδι
στη Λεωφόρο επικράτησε του Ατρόμητου
με 2-0 με τα γκολ των Καρλίτος, Παλάσιος,
επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και
σκαρφάλωσε, έστω και προσωρινά, στην
4η θέση της βαθμολογίας.
Επιστροφή στις νίκες και στα θετικά αποτελέσματα για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε
τον Ατρόμητο 2-0 στη Λεωφόρο στο 600ο
του παιχνίδι στην ιστορική έδρα των πράσινων με τον Καρλίτος να επιστρέφει στα
γκολ, τον Παλάσιος να πετυχαίνει το πρώτο
του σε open play ματς και τον Σένκεφελντ να
παίζει και πάλι μετά από επτά μήνες.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε τρεις αλλαγές στο
αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού σε σχέση
με την ήττα από την ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα στο ΟΑΚΑ. Η μια εξ αυτών αναγκαστική
καθώς ο τιμωρημένος Χουάνκαρ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής με τον Χατζηθεοδωρίδη

να παίρνει τη θέση του. Επίσης στον πάγκο
έμειναν οι Κώτσιρας, Μακέντα με τους Σάντσες και Καρλίτος να ξεκινούν βασικοί.
Ο Γιώργος Παράσχος για τους φιλοξενούμενους όπως ήταν λογικό δεν έκανε ούτε
μια αλλαγή στο αρχικό του σχήμα από τη
στιγμή που μια εβδομάδα νωρίτερα η ομάδα του Περιστερίου είχε κερδίσει με 4-1 τον
Απόλλωνα Σμύρνης.

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 3-2
Ο Βόλος προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα,
ωστόσο οι Γιαννιώτες επικράτησαν
3-2 και συνέχισαν την εντυπωσιακή πορεία τους στη Super League
Interwetten.
Αυτός ο ΠΑΣ Γιάννινα μπορεί να κάνει και ανατροπές. Για πρώτη φορά
στο φετινό πρωτάθλημα οι Γιαννιώτες βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο
σκορ, ωστόσο κατάφεραν να επικρατήσουν 3-2 του Βόλου.
Σε ένα γήπεδο χαλί, παρά την έντονη βροχόπτωση, οι δύο ομάδες
προσέφεραν ένα ματς γεμάτο συγκινήσεις
και τελικά οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που
χαμογέλασαν μετά από πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Εραμούσμπε και έδωσε ο
Ευαγγέλου αφού πρώτα είδε τη φάση μετά
από υπόδειξη του VAR.
Ο ΠΑΣ ανεξάρτητα από το τι θα κάνει
ο ΠΑΟΚ στο ματς κόντρα στη Λαμία θα
τερματίσει στην τρίτη θέση με τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου και αυτή είναι η

ψηλότερη θέση που έχει τερματίσει ποτέ
στην ιστορία του.
Από την άλλη ο Βόλος σε ένα ακόμα ματς
δεν μπόρεσε να χαρεί τη νίκη αφού παρά
το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές μπροστά
στο σκορ δεν μπόρεσε να το κρατήσει.
Μεγάλο ματς για τους φιλοξενούμενους
έκανε ο Σωτήρης Νίνης ο οποίος έδωσε
την ασίστ στο πρώτο τέρμα και σκόραρε με
εντυπωσιακό τρόπο το δεύτερο τέρμα της
ομάδας του.

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: 0-0
Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στη βροχερή Τρίπολη, καθώς αναδείχθηκε
ισόπαλη χωρίς σκορ (0-0) με τον
Αστέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επηρεασμένες οι δύο ομάδες
από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του
αγώνα.
Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχθηκε
την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τελευταία αγωνιστική της
Super League Interwetten, με τις δύο
ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες
χωρίς σκορ (0-0). Η Ένωση άφησε
δύο βαθμούς στην Τρίπολη και έχασε
έδαφος στη μάχη της για να παραμείνει κοντά στην κορυφή και τον Ολυμπιακό.
Το παιχνίδι διεξήχθη κάτω από δυσμενείς
συνθήκες, λόγω της βροχόπτωσης που
"βάρυνε" τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και
του δυνατού αέρα, ειδικά στα πρώτα λεπτά
της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες απείλησαν
ελάχιστα τις δύο εστίες, κυρίως με στημένες

φάσεις και βαθιές μεταβιβάσεις, ωστόσο
κανείς δεν κατάφερε να παραβιάσει τις δύο
εστίες.
Ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι στο 13ο λεπτό,
ωστόσο ο Καραντώνης ανακάλεσε την αρχική του απόφαση, αφού είδε τη φάση στο
VAR. Αντίθετα η Ένωση σκόραρε με τον
Τζαβέλλα στο 86ο λεπτό, ωστόσο ο στόπερ
της ΑΕΚ ήταν εκτεθειμένος, με αποτέλεσμα
να ακυρωθεί το γκολ.
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Χρηματικά πρόστιμα από τη
Σούπερ Λίγκα σε Ολυμπιακό,
Παναθηναϊκό και ακόμη δύο ομάδες
Με πρόστιμα τιμωρήθηκαν οι τέσσερις ΠΑΕ
της Σούπερ Λίγκας, που είχαν κληθεί σε
απολογία με φάση τα φύλλα αγώνα της 13ης
αγωνιστικής.
Συγκεκριμένα, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές
Πειθαρχικό Όργανο της διοργανώτριας αρχής
επέβαλε χρηματική ποινή 10.000€ στον Ολυμπιακό (για τον αγώνα με τον Άρη), 10.250€
στον Παναθηναϊκό (για το παιχνίδι με τον
Ατρόμητο), 2.000€ στον Παναιτωλικό (για το
ματς με τον Ιωνικό) και 1.000€ στον ΠΑΣ Γιάννινα (για την αναμέτρηση με το Βόλο).

Λαμία - Βόλος 2-2
Λαμία και Βόλος πήραν μέρος σε ένα από
τα καλύτερα και πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής Super League Interwetten,
με το φινάλε να βρίσκει και τις δύο ομάδες
δυσαρεστημένες καθώς έμειναν στο 2-2 και
πήραν αμφότερες από έναν μόνο βαθμό.
Ένα ματς χάρμα ειδέσθαι και απτή διαφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου έλαβε
χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (15/12) στο
"Αθανάσιος Διάκος" για την 14η αγωνιστική
της Super League Interwetten, με την Λαμία
και τον Βόλο να προσφέρουν χορταστικό
θέαμα στο μεγαλύτερο διάστημα στους θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες αλλά το
φινάλε να τους βρίσκει να μένουν στο 2-2.
Ήτοι ένας βαθμός για τους Φθιώτες και άλλος ένας για τους Θεσσαλούς, με την ομάδα του Γρηγορίου να παραμένει έτσι χωρίς

εντός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα
και να κάνει αρνητικό ρεκόρ με 11 αγώνες
χωρίς νίκη στο σπίτι της (τελευταία επιτυχία
το 2-1 με την ΑΕΛ στις 10 Μαρτίου) και εκείνη του Μπράτσου να μετράει πλέον 9 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα,
έχοντας σε αυτό το διάστημα 3 ισοπαλίες
και 6 ήττες.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιουσέφ Ελ
Αραμπί, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και έφτασε
τα 50 του γκολ με τα
ερυθρόλευκα. Άνοιξε το
σκορ με πέναλτι στο 36',
ενώ στο 50' έκανε το
2-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ξανά από την
άσπρη βούλα στο 62'.
Ο Ολυμπιακός έτσι
έφτασε τους 38 πόντους και είναι στο +11
από την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει αύριο τον
Ιωνικό στην Νίκαια. Στην 13η θέση με εννέα
πόντους έμεινε ο Ατρόμητος.

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 0-4
Με τον Κούρτιτς να πετυχαίνει
δύο γκολ ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα εκτός
έδρας στη μεγαλύτερη φετινή
νίκη της ομάδας του Ραζβάν
Λουτσέσκου η οποία αποτέλεσε
και την πιο βαριά ήττα της ομάδας των Ιωαννίνων έως τώρα. Ο
ΠΑΟΚ με τον Κούρτιτς να πετυχαίνει δύο γκολ, τα δύο πρώτα
από τα τέσσερα της ομάδας του,
και να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των φιλοξενούμενων
οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην εκτός
έδρας νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 4-0. Οι
παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασαν

Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή ξανά τον Παπέ
Αμπού Σισέ επικράτησε
1-0 του Άρη και στο φινάλε του πρώτου γύρου της
Super League Interwetten
βρίσκεται στο +8 από τη
δεύτερη θέση.
Ο Ολυμπιακός μετά την
ήττα από την Αντβέρπ
στο Europa League επέστρεψε στις νίκες. Οι
ερυθρόλευκοι επικράτησαν 1-0 του Άρη
για τη 12η αγωνιστική της Super League
Interwetten. Τη λύση έδωσε γι' ακόμη μία
φορά ο Παπέ Αμπού Σισέ, ο οποίος πέτυχε
το νικητήριο γκολ στο 54ο λεπτό.
Έτσι, στο φινάλε του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι

ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι είναι
στο +8 από τη δεύτερη
ΑΕΚ και στο +13 από ΠΑΣ
Γιάννινα και ΠΑΟΚ. Ο
Άρης έμεινε στην 7η θέση
με 17 πόντους.
Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να δημιουργήσει
στο πρώτο μέρος, με τον
Άρη να καλύπτει σωστά
τους χώρους. Οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος
και ο Σισέ σκόραρε. Στη συνέχεια ο Μαρτίνς
διαχειρίστηκε το παιχνίδι έως το φινάλε εξασφαλίζοντας πολύτιμο τρίποντο. Ο Σισέ βρίσκει δίχτυα για τρίτη φορά τα τελευταία δύο
παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Aστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός 1-0

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-3
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Ατρομήτου στο
Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League
Interwetten με τον Γιουσέφ
Ελ Αραμπί να πετυχαίνει
χατ-τρικ με γκολ στο 36', στο
50' και στο 62'.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το
σερί νικών του στο πρωτάθλημα, καθώς πέρασε και
από το Περιστέρι. Οι ερυθρόλευκοι είχαν ένα εύκολο
απόγευμα
επικρατώντας
3-0 του Ατρομήτου για το επτά στα επτά
στα εκτός έδρας παιχνίδια στην 14η αγωνιστική της Super League Interwetten.

Ολυμπιακός - Άρης 1-0

στη μεγαλύτερη νίκη στη
διάρκεια της σεζόν την
ίδια ώρα που οι γηπεδούχοι που μέχρι το ματς
της Τετάρτης είχαν μια
από τις καλύτερες άμυνες
της χρονιάς γνώρισαν
τη μεγαλύτερη ήττα τους
φέτος. Μια νίκη που είχε
και βαθμολογική σημασία
για τους φιλοξενούμενους
που πήραν το τρίποντο,
προσπέρασαν τον ΠΑΣ
και είναι μόνοι τους στην
πρώτη θέση, ενώ μείωσαν τη διαφορά από
την ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στους δύο.

Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Παναιτωλικό με
1-0, χάρη στο γκολ του
Κρεσπί στο 90+1'. Το αποτέλεσμα αδικεί τους Αγρινιώτες που ήταν ανώτεροι
στο μεγαλύτερο κομμάτι
του παιχνιδιού, ωστόσο
οι Αρκάδες ήτα αυτοί που
πανηγύρισαν στο τέλος.
Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό
στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με το οποίο ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος της Super League
Interwetten, με τους Αρκάδες να επικρατούν
με 1-0, χάρη στο γκολ του Κρεσπί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου
ημίχρονου.
Οι Αρκάδες αναπτύχθηκαν ωραία από τα
αριστερά και έπειτα από μια γλυκιά σέντρα,
ο Μπενίτο με προβολή έκανε το σουτ, με την

μπάλα να καταλήγει στο
δοκάρι και τον Κρεσπί να
παίρνει το ριμπάουντ και
από κοντά να κάνει το 1-0.
Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες και διάθεση για
να παίξουν ποδόσφαιρο,
ωστόσο οι φιλοξενούμενοι
ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού (15' - 70'), ωστόσο δεν
κατάφεραν να κερδίσουν
τον Παπαδόπουλο σε καμία τελική, έχοντας
μοιραίο τον Καρέλη, που έχασε δύο πολύ
σημαντικές ευκαιρίες.
Ο Αστέρας πήρε τα ηνία του παιχνιδιού στα
τελευταία 20 λεπτά του αγώνα και "δικαιώθηκε" στο τέλος με τον Κρεσπί. Με αυτό το
τρίποντο οι Αρκάδες έκαναν ένα σημαντικό
βήμα για να πάρουν το τρίποντο, σε αντίθεση με τον Παναιτωλικό που έμεινε χαμηλά.

Ιωνικός - ΑΕΚ 0-1
Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Ιωνικού στη
Νίκαια για την 14η αγωνιστική της Super
League Interwetten χάρη στο γκολ του Μάνταλου στο 21ο λεπτό. Η Ένωση επέστρεψε στις νίκες και βρίσκεται στο -8 από τον
Ολυμπιακό. Με το δεξί μπήκε στον δεύτερο
γύρο του πρωταθλήματος η ΑΕΚ. Η Ένωση πήρε το διπλό στην έδρα του Ιωνικού
στη Νίκαια με 1-0 για την 14η αγωνιστική

της Super League Interwetten. Ο Πέτρος
Μάνταλος ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού.
Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε τους 30 βαθμούς είναι
σταθερά στη δεύτερη θέση στο -8 από τον
πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο Ιωνικός είναι
στην 10η θέση με 14 βαθμούς στο -5 από
την πρώτη εξάδα.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Ο κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία του, το νου και τη γνώση
που µας έδωσε ο Θεός και µπορεί να δράσει ανάλογα.
Μητροπολίτης Ναϊρόµπι Μακάριος
«Πρέπει να είµαστε προσηλωµένοι µόνο
στο Θεό. Ίσως δοκιµάζεται η πίστη µας και
είναι καιρός πλέον να αντιληφθούµε ότι µόνο
εµείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, µπορούµε
να σώσουµε την ανθρωπότητα. Αυτό περιµένει ο κόσµος. Έτσι το αισθάνοµαι» είπε.
«Με µεγάλη αγωνία και θλίψη παρακολουθώ τα όσα συµβαίνουν. Είναι απαράδεκτα
αυτά που διαδραµατίζονται στη δική µας
τη χώρα. Όχι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
παρά µόνο στην Ελλάδα. Είναι µία σατανική δικτατορία. Ο κάθε άνθρωπος έχει την
ελευθερία του, το νου και τη γνώση που µας
έδωσε ο Θεός και µπορεί να δράσει ανάλογα. Όλα αυτά που γίνονται είναι σατανικά
προκατασκευάσµατα». «Εδώ και 45 χρόνια
αλωνίζω ολόκληρη την Αφρικανική ήπειρο.
Τα τελευταία 2 χρόνια της πανδηµίας, κάθε
µέρα λειτουργώ και έρχεται τόσος κόσµος
και κοινωνεί και παίρνουν ευχή και δεν φοβήθηκα. Εµείς κοινωνούµε από το ίδιο ποτήρι Σώµα και Αίµα Κυρίου. Και δεν έχουµε
την παραµικρή υποψία, ούτε καν πέρασε
από το νου των ανθρώπων, αν και οι κυβερνήσεις µιλάνε συνεχώς για µέτρα προστασίας. Εγώ δεν έχω φορέσει µάσκα εκτός από
εκεί που είµαι υποχρεωµένος Σας δηλώνω
κατηγορηµατικά. Ο µόνος χώρος ο οποίος
επιβάλει αυτά τα µέτρα είναι η Ελλάδα. Και
λαµβάνει µέτρα κατά της εκκλησίας. Γιατί η
εκκλησία είναι ο χώρος όπου ο άνθρωπος
έρχεται να βρει τη σωτηρία και την καταφυγή του» πρόσθεσε.
«Κάποιοι Μητροπολίτες στην Ελλάδα,

υποστήριξαν ότι οι ανεµβολίαστοι ιερείς,
δεν έχουν το Θεό µέσα τους. Αυτό είναι πιο
σατανικό ακόµα. Απαράδεκτα πράγµατα.
Εµείς στηριζόµαστε µόνο στη Χάρη και το
Έλεος του Θεού. Γι ΄αυτό ζούµε και επιβιώνουµε. Έτσι τουλάχιστον έχω µάθει 45
χρόνια τώρα που υπηρετώ την εκκλησία
στο χώρο της Αφρικανικής ηπείρου. Ζούµε
κάτω από την Σκέπη και την Ευλογία του
Θεού, µέσω των µυστηρίων µας».
«Πρέπει, όλοι µας, λόγω της ιστορίας µας
και του ότι είµαστε συνδεδεµένοι µε την Ορθόδοξη εκκλησία από την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων, να διατηρήσουµε
την πίστη και την ελπίδα µας στο Θεό. Δεν
υπάρχει καµία άλλη θεραπεία. Δεν πρέπει
να υποκύψουµε σε αυτές τις καταπιέσεις
σε εκείνους που έχουν τους λόγους τους
να επιβάλουν στον κόσµο µας αυτό που
επιθυµούν».
«Η πανδηµία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασµα. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί».

«Όλες οι φυσικές καταστροφές µπορεί να είναι ένα µήνυµα για όλους εµάς που
ακολουθούµε κοσµικές κατευθύνσεις» συµπλήρωσε.
«Εγκαταλείπουµε το Θεό, τη
µόνη σανίδα σωτηρίας µας.
Όλα τα άλλα είναι προκατασκευάσµατα του Σατανά. Αυτών οι οποίοι είναι εναντίον
της εκκλησίας, ιδιαιτέρως της
Ορθόδοξης»

Επιτακτική η ανάγκη της
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Σύµφωνα µε τους Πανάγιους Θεοφόρους
Πατέρες της Εκκλησίας µας ο Χριστος µας
ήρθε στην γη, την χειρότερη περίοδο, οπού
η αµαρτία βασίλευε, οι ανθρώποι ζούσαν
χειροτέρα από τα ζώα και η ανθρώπινη ζωή
δεν είχε καµµία αξία.
Ο Χριστος µας λοιπόν τότε επέλεξε να έρθει
και ξεκίνησε το κήρυγµα του, µιλώντας για
την Μετάνοια, καλώντας τους πάντες, να
την βιώσουν, να την εγκολπωθούν, για να
αξιωθούν της αιωνίας ζωής και βασιλείας.
Άραγε η εποχή µας, αν θα θέλαµε να είµαστε ειλικρινείς, σε τι διαφέρει από αυτήν του
Κυρίου; Η αµαρτία έχει γίνει µόδα, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για τα ιδανικά της
Ορθοδοξίας θεωρείτε σάλος και κολληµένος σε ενα ξεπερασµένο παρελθόν, οποίος
αγαπάει την Πατρίδα θεωρείτε φανατικός
και εθνικιστής, οποίος αγωνίζεται για την

αγνότητα που ζητάει ο Θεός, έτοιµος για το
τρελοκοµείο.
Μήπως πρέπει να κατανοήσουµε όλα τα
παραπάνω και να αποφασίσουµε να αντισταθούµε; Βεβαίως και όχι απλά πρέπει,
αλλά είναι επιβεβληµένο και ο καλύτερος
τρόπος να το κάνουµε, είναι να κηρύξουµε
παντού την ΜΕΤΑΝΟΙΑ, µιµούµενοι τον
Χριστό και τον Τίµιο Πρόδροµο. Η Μετάνοια
είναι αυτή που θα µας σώσει ως Εκκλησία,
ως Ελλάδα, αυτή που θα µας ενώσει µε τον
Θεο, που θα µας προσφέρει την πολυπόθητη χαρά και εσωτερική ειρήνη. Η Μετάνοια
κυριολεκτικά είναι το παν. Είναι η ώρα να
το καταλάβουµε αυτό, δεν υπάρχει άλλος
χρόνος.
Για να είναι όµως το κήρυγµα µας αληθινό
και να φέρνει αποτελέσµατα, χρειάζεται
πρώτα απ όλα, εµείς οι ίδιοι να ζήσουµε,
να βιώσουµε, το µεγαλείο της Μετανοίας,
να αποφασίσουµε να αλλάξουµε ζωή, να
πολεµήσουµε τα πάθη µας, να ζητάµε συχώρεση από τον Θεο οποτεδήποτε αµαρτάνουµε. Όπως έλεγε και ο Όσιος Παΐσιος,
αν αλλάξουµε πρώτα εµείς, αυτοµάτως θα
γίνει καλύτερο ενα κοµµάτι της Εκκλησίας
και της Ελλάδας.
M.M.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

Oceanix City – Βιώσιμες πλωτές πόλεις ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή;
Στα ανοιχτά της Μπουσάν, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Κορέας, αρχίζει
με τις «ευλογίες» του ΟΗΕ η κατασκευή της
πρώτης πλωτής πόλης παγκοσμίως, ως
πρότυπο προσαρμογής στην άνοδο της
στάθμης της θάλασσας
Η ιδέα των πλωτών οικισμών δεν είναι
καινούργια.
Έχει ακμάσει -θεωρητικά και μη- στο παρελθόν με εστίαση σε διεθνή χωρικά ύδατα,
από ρομαντικούς ελευθεριακούς, έως επίδοξους φοροφυγάδες.
Τώρα ωστόσο παίρνει «σάρκα και οστά»,
με το νόμο και με τη «βούλα» του ΟΗΕ στα
ανοιχτά της παραθαλάσσιας Μπουσάν, της
δεύτερης μεγαλύτερης πόλη της Νότιας
Κορέας.
Εκεί, λοιπόν, σε απόσταση 2,5 ώρες με
το τρένο από τη πρωτεύουσα Σεούλ και
στα ανοιχτά του μεγαλύτερου λιμανιού της
ασιατικής χώρας, όπου τα καλοκαίρια είναι ζεστά και ήπιοι οι χειμώνες, θα αρχίσει
οσονούπω η υλοποίηση ενός φιλόδοξου
σχεδίου.
Προ ημερών, οι τοπικές αρχές έδωσαν το
«πράσινο φως» για την πρώτη στον κόσμο
κατασκευή μιας ολόκληρης πλωτής γειτονιάς, ως βιώσιμη λύση στην διαρκή άνοδο
της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Χτίζοντας πόλεις στο… κύμα
Προκατασκευασμένες σε εργοστάσια και
στη συνέχεια ρυμουλκούμενες στη θέση
τους, πλατφόρμες -εμβαδού περίπου

20.000 τετραγωνικών μέτρων εκάστη- θα
τοποθετηθούν στην επιφάνεια της θάλασσας, όπου θα επιπλέουν, προσφέροντας το
«έδαφος» για καινοτόμο ανάπτυξη αστικών
οικισμών του μέλλοντος.
Το αρχικό σκέλος του σχεδίου αναμένεται
να αρχίσει εντός του 2022, με την τοποθέτηση της πρώτης πλατφόρμας, που θα χρηματοδοτήσει και θα κατασκευάσει η εταιρεία
Oceanix, με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για έναν τους τρεις συμβαλλόμενους στη συμφωνία, μαζί με τον δήμο της
Μπουσάν και το UN-Habitat: το πρόγραμμα
του ΟΗΕ για τους Ανθρώπινους Οικισμούς,
με αειφόρο ανάπτυξη.
Το κόστος της πρώτης πλατφόρμας υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια και θα παρέχει χώρο για την καινοτόμο
ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής 300-500
κατοίκων.
Πολεοδομικού σχεδιασμού της δανικής

αρχιτεκτονικής εταιρείας BIG, περιλαμβάνει κτίρια ύψους έως και επτά
ορόφων -κατασκευασμένα όλα από
«πράσινα» ανθεκτικά υλικά, όπως
το μπαμπού- χώρους αναψυχής και
εργασίας, μέχρι αστικά υδροπονικά
αγροκτήματα, υδατοκαλλιέργειες και
κήπους κομποστοποίησης.
Θα έχει πλήρη αυτάρκεια, με τους κατοίκους να μπορούν να παράγουν τη
δική τους τροφή και ενέργεια, μέσω
ηλιακών συλλεκτών και πλωτών ανεμογεννητριών, με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και όγκο αποβλήτων.
Η ύδρευση και άρδευση θα βασίζεται σε
εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και
αποθήκευσης όμβριων υδάτων επιτόπου.
Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να
ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων έως το 2025.
Η συνέχεια προβλέπει την κατασκευή κι άλλων αντίστοιχων πλατφορμών, που θα συνδέονται μεταξύ τους, είτε δια θαλάσσης, είτε
με κατασκευές ανθεκτικές σε ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Και κάπως έτσι θα δημιουργηθεί μία πλωτή πόλη 10.000 κατοίκων στα ανοιχτά της
Μπουσάν: η πρώτη αποκαλούμενη Oceanix
City, που θα συνδέεται με τις παράκτιες περιοχές της ενδοχώρας μέσω ενός «πράσινου» στόλου από φέρι ηλιακής ενέργειας
και ηλεκτροκίνητα θαλάσσια ταξί.
Ένα σχέδιο με μέλλον
Η Oceanix -μια συνεργασία σχεδιαστών,

αρχιτεκτόνων και μηχανικών- αποκάλυψε
πρώτη φορά τα σχέδια της αποκαλούμενης
«πλωτής πόλης» το 2019, στο πλαίσιο συνεδρίου του ΟΗΕ.
Έκτοτε, αναζητείτο η κατάλληλη τοποθεσία
για την κατασκευή του προτύπου.
Η επιλογή της Μπουσάν δεν ήταν τυχαία.
Η νότια ακτογραμμή της Νότιας Κορέας,
όπου βρίσκεται η πόλη, θεωρείται από τις
πλέον ευάλωτες περιοχές στην άνοδο της
στάθμης της θάλασσας.
Ήδη, το εγχώρια παράστημα της
Greenpeace προειδοποιεί ότι μια από τις
πιο διάσημες παραλίες της Μπουσάν, η παραλία Χέουντε, κινδυνεύει να αφανιστεί από
προσώπου Γης έως το 2030.
Δεδομένου ότι το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 90% των μεγαλουπόλεων του
πλανήτη βρίσκονται σήμερα σε απόσταση
περίπου 100 χιλιομέτρων από μια μεγάλη
ακτή, το σχέδιο της Oceanix βρίσκει ολοένα
και μεγαλύτερη απήχηση.
Ήδη, ανάλογα εγχειρήματα βρίσκονται
υπό συζήτηση με άλλες 10 χώρες, που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στη
Μπουσάν.
«Οι βιώσιμες πλωτές πόλεις αποτελούν
μέρος του οπλοστασίου των στρατηγικών
προσαρμογής που έχουμε στη διάθεσή μας
έναντι της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε
χαρακτηριστικά η διευθύντρια του UNHabitat, Μάιμουνα Μοντ Σαρίφ.
«Αντί να παλεύουμε με το νερό», αντέτεινε,
«ας μάθουμε να ζούμε σε αρμονία με αυτό».
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Hedda Gabler – Review of Streaming
of 2016 National Theatre Production
In 2016 Ivo Van Hove directed
a transformative production
of Hedda Gabler at England’s
National
Theatre.
The
production
was
recorded
and
James
is available for streaming.
Karas
It is a brilliant work that is
worth seeing numerous times
if you want to absorb all the details of this
production and version of Henrik Ibsen’s
play by Patrick Marber.
The emphasis is, of course, on Hedda
Gabler, the daughter of a dead general
caught in an unhappy marriage and
feeling as if she were trapped in a cage.
Ruth Wilson is tasked with portraying this
complex character and the result is a stellar
and unforgettable performance. Hedda was
a bully at school and later married Tesman
(Kyle Soller) because she was getting old
and had a stormy relationship with Lovborg
(Chukwudi Iwuji) a brilliant writer that failed.
Wilson’s Hedda is beautiful and sexually
magnetic. She wears only a slip that is a
times imperfectly covered by a housecoat.
She is in turn rude, crude, vicious, desperate
and living in a fantasy world where she seeks
Dionysian ecstasy even if it is in suicide. In
reality, she lives in an ordinary apartment,
almost unfurnished and facing financial
difficulties. Her fantasies and reality are
separate.
She treats her husband Tesman with
contempt. Tesman is an anthropologist
working on the role of domestic handicrafts
in medieval Brabant. That sounds boring
and Tesman may be seen as an ineffectual
and dull person. Hove’s direction of Soller
does the opposite. This Tesman is young,
lean, fit, agile and does not hesitate to yell
at Hedda. Hove’s approach is superb and
Soller’s performance excellent as he puts up
with Hedda and the fact of his professional
and financial problems.
Rafe Spall is terrific as Judge Brack, a friend
of the Tesmans who helped them financially
but is also a sexual predator who wants to
seduce Hedda. However, this is more than
sexual conquest. He wants power and
control over her.
The other man in Hedda’s life is the brilliant
Lovborg, a reformed alcoholic who has just
written a masterpiece not about medieval
objects but a visionary work about the
future. Hedda wants to destroy him. Iwuji
gives an impassioned performance about

a man who has come from the depths of
failure to almost the height of success and is
subsequently destroyed. Hedda gives hm a
gun and wants him to end his life heroically
with grape leaves on his head like a mythical
satyr. Iwuji is brilliant in the role.
Mrs. Elsvsted is the antithesis of Hedda. She
is decent, protective and brave. Unlike Hedda
she got out of an unhappy marriage and
found true love, friendship and comradeship
with Lovborg. Sinead Matthews gives us the
kindness and sympathetic qualities of Mrs.
Elsvsted in a fine performance.
The set and lighting by Jan Versweyveld
consist of bare walls that have been taped
in preparation for painting but have not been
painted yet. There is a dilapidated piano,
a couch and a few chairs but the place
indicates that the Tesmans do not have
the money to buy furniture. One of Hedda’s
complaints is that they do not belong to
“society” because they cannot afford it. As
a general’s daughter, she was raised in
that society and now there is no butler, no
horse and just about nothing except for the
general’s pistols which will be put to good
use.
There are issues when you bring a play
from the nineteenth century and place it
in the twenty-first. The Tesmans have a
fancy doorbell system where the visitor is
seen when he arrives. But when Tesman’s
Aunt Berta (Kate Duchene) wants to inform
Tesman that his aunt is dying. She sends
a hand-delivered letter. There are no
phones. There is some awkwardness in our
acceptance of Hedda’s entrapment but we
abandon all such doubts.
This is a production that is worth seeing
repeatedly.
Hedda Gabler by Henrik Ibsen in a new
version by Patrick Marber directed by Ivo
Van Hove for the National Theatre in 2016
is available for streaming at https://www.
ntathome.com/

Παρουσίαση του βιβλίου
του Σταύρου Τζίμα «Κρυφές
πτυχές του Μακεδονικού»
Τις άγνωστες πλευρές του μακεδονικού ζητήματος, φωτίζει ο δημοσιογράφος Σταύρος
Τζίμας, στο βιβλίο του “ Κρυφές πτυχές του
Μακεδονικού” (εκδόσεις “ Επίκεντρο”), που
παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση.
Για ένα εξαιρετικό βιβλίο, προϊόν έρευνας
του ρεπόρτερ που καταλαβαίνει τους μηχανισμούς της διπλωματίας, αλλά πιάνει και
το σφυγμό των απλών ανθρώπων μίλησε
στην παρουσίαση ο διευθυντής της εφημερίδας “ Καθημερινή”, Αλέξης Παπαχελάς.
Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχασε απίστευτο πολιτικό κεφάλαιο για ένα θέμα που
θα μπορούσε να έχει λυθεί και πρόσθεσε ότι
το βιβλίο αναδεικνύει με καθαρό τρόπο τις
μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για την επίλυσή
του, όπως το “ Πακέτο Πινέιρο” και αναλύει
σε μια περίοδο 30 ετών, πώς έγινε η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας όμηρος ενός
ιδιότυπου εθνολαϊκισμού.
Την άποψη ότι το βιβλίο αποτελεί “ θησαυρό
γνώσης” και “ πληρέστατη καταγραφή” του
μακεδονικού ζητήματος διατύπωσε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο οποίος έγραψε και τον πρόλογο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγγραφέας βάζοντας το δάχτυλο στην πληγή της σλαβόφωνης μειονότητας στη χώρα μας, μας δίνει τα
εργαλεία να καταλάβουμε γιατί η αναγγελία
της δημιουργίας ενός κράτους με το όνομα
Μακεδονία δεν αντιμετωπίστηκε με λογική
και ψυχραιμία, αλλά ενέπνευσε πάθη στην
πολιτική ζωή και κατέβασε τον κόσμο στον
δρόμο.
Τον φόβο ότι η διαμάχη μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας θα συνεχιστεί,
ίσως σε πιο έντονη μορφή, εξέφρασε ο
διπλωμάτης, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρκουλας, ορμώμενος
από το κεφάλαιο του βιβλίου για τις σχέσεις
Σόφιας-Σκοπίων.
Εκτίμησε, δε, ότι η ελληνική διπλωματία θα
έχει την ωριμότητα να μην αναμειχθεί στη
διαμάχη, καθώς η Ελλάδα είναι φίλη και
σύμμαχος και με τις δύο χώρες.
Από την πλευρά του, ο Σταύρος Τζίμας επισήμανε ότι θα χρειαστούν χρόνια για να
μπορέσουν οι κοινωνίες να αφήσουν πίσω
τις ιστορικές διενέξεις και με εργαλεία τις
συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, όπως
των Πρεσπών, να εμπεδωθεί η ειρήνη και η
σταθερότητα στα Βαλκάνια.

Μίλησε για την άγνοια που υπήρχε στην
κοινή γνώμη όταν ξέσπασε το ζήτημα, οπότε και εκφράζονταν φόβοι ότι θα μας πάρουν τη Μακεδονία. Επισήμανε ότι εκείνο
που τον συγκίνησε περισσότερο ήταν οι
μαρτυρίες που συνέλεξε για το σλαβόφωνο
στοιχείο στη δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το θέμα στο
περιθώριο της ιστορίας.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι υπάρχουν φόβοι για γεωπολιτικές μεταβολές στα Βαλκάνια, που θα φέρουν συνοριακές αλλαγές.
Το ερώτημα είναι, συμπλήρωσε, αν η χώρα
μας είναι έτοιμη να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις και πώς παρεμβαίνει.
Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο εκδότης,
Πέτρος Παπασαραντόπουλος, τόνισε ότι
στο βιβλίο αρθρώνεται λόγος εθνικής αυτογνωσίας και πρόσθεσε ότι διαβάζεται και ως
μυθιστόρημα, συναρθρώνοντας προσωπικές ιστορίες με επίσημες διαδικασίες και
διαπραγματεύσεις πίσω από το προσκήνιο.
Την παρουσίαση του βιβλίου συντόνισε η
δημοσιογράφος της εφημερίδας “ Καθημερινή” Ξένια Κουναλάκη.
*Ο Σταύρος Τζίμας γεννήθηκε το 1954 στον
Αυλότοπο Σουλίου Θεσπρωτίας. Σπούδασε
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις
εφημερίδες Ριζοσπάστης, Νέα, Ποντίκι. Καθημερινή, στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (έως σήμερα) και υπήρξε
συνεργάτης της Σουηδικής Ραδιοφωνίας.
Έχει εκδώσει άλλα δύο βιβλία: «Στον αστερισμό του εθνικισμού- Ελλάδα και Αλβανία
στη μετα-Χότζα εποχή» και «Η κατάρρευση
της Γιουγκοσλαβίας και οι ελληνικές φαντασιώσεις. Ελλάς- Σερβία- Ορθοδοξία».
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/ Ιουλιανής /
Πέτρου Μόσχας

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΞΕΙ...» ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Ματθαίον, κεφ. 1: 1-25)

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Κοσμοχαρμόσυνη η γιορτή των Χριστουγέννων. Όλοι οι λαοί την περιμένουν με χαρά.
Και αυτοί ακόμη οι μη Χριστιανοί. Διότι, η
γέννηση του Λυτρωτού μας ήταν η προσδοκία και η προσμονή όλων των εθνών. Όλοι
οι λαοί εστέναζαν κάτω από τη δουλεία της
αμαρτίας. Ο Θεός είχε προαναγγείλει μέσα
στον παράδεισο στους πρωτοπλάστους
μετά την πτώση τους, την εκ Παρθένου
γέννηση του Λυτρωτού και τους έδωσε την
ελπίδα της λυτρώσεως από την καταδίκη,
που ήταν συνέπεια της αμαρτίας των. Όταν
ο Θεός καταράσθηκε τον διάβολον, ο οποίος διά του όφεος μίλησε στους πρωτοπλάστους και τους παρέσυρε στην πτώση, είπε

σ’ αυτόν: «Θα θέσω άσβεστον εχθρότητα
μεταξύ σου και της γυναικός μόνης, θα σου
συντρίψει την κεφαλήν και συ θα κτυπήσεις
αυτού την πτέρναν» (Γεν.3:15). Είναι ολοφάνερο ότι ο απόγονος της γυναικός, δηλαδή
της ευλογημένης Παρθένου, θα συνέτριβε
την κεφαλή του διαβόλου και θα κατέλυε την
κυριαρχίαν, που διά της αμαρτίας θα είχε ο
διάβολος σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ενώ
αυτός με τα όργανά του θα Του πρόσφερε
το σταυρικό θάνατο. Αυτό, σύμφωνα με τη
γνώμη των Πατέρων της Εκκλησίας σημαίνει
το «κεντήσεις αυτού την πτέρναν». Αυτό, το
«πρωτευαγγέλιο της λύτρωσης» διαδόθηκε
από τον Αδάμ και τους απογόνους του, ώστε

22 Τετάρτη

Αγ. Αναστασίας
φαρμακολυτρίας
/ Χρυσογόνου /
Θεοδότης

οι πλείστοι από τους λαούς της οικουμένης να περιμένουν τη λύτρωση από τον
«Υιό της Παρθένου». Έτσι με την προσμονή των λαών πραγματοποιήθηκε και
η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβ, όταν
προέλεγε τα μέλλοντα να συμβούν στους
υιούς του και στους απογόνους των, μεταξύ των άλλων είπε προς τον Ιούδα, από
την φυλή του οποίου θα εγεννάτο κατά
το ανθρώπινον, ο Λυτρωτής, ότι Αυτός
θα ήταν «προσδοκία εθνών» (Γεν.49:10).
Αυτόν τον Μεσσίαν τον περιγράφει με
υπέροχα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και
ο προφήτης Ησαΐας. Γράφει γι’ Αυτόν ότι «θα
γεννηθεί δι’ ημάς παιδίον, θα δοθή εις ημάς
ο Υιός αυτός, του οποίου η αρχή (=εξουσία)
υπάρχει απ’ αρχής (=προαιωνίως) επάνω
εις τους ώμους του και θα καλείται το όνομα
αυτού αγγελιοφόρος της μεγάλης βουλής του
Θεού, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός,
εξουσιαστής, αρχηγός της ειρήνης, πατήρ
του μέλλοντος αιώνος» (Ησ. 9:5-6). Κατά τη
γέννηση του Κυρίου Ιησού πραγματοποιήθηκαν και πολλές άλλες προφητείες. Οι Μάγοι,
σοφοί της ανατολής γαλουχημένοι από την
αρχαία παράδοση, σύμφωνα με την οποίαν
και αυτός ο μάγος Βαλαάμ, είχε πει προς τον
Βαλάκ βασιλέα των Μωαβιτών, ότι «Θα δείξω
τον Μεσσίαν, όχι όμως τώρα αλλ’ αργότερα
θα ανατείλει άστρον από τους απογόνους του
Ιακώβ» (Αριθμ. 24:17). Οι Μάγοι, λοιπόν, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ λέγοντες, «πού εστιν ο
τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; Είδομεν γαρ
αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν
προσκυνήσαι αυτώ» (Ματθ.2:2). Άστρον εξ
Ιακώβ» είχε προαναγγείλει η Αγία Γραφή τον
Μεσσία. Αστέρα της Ανατολής είδαν οι Μάγοι, σοφοί αστρονόμοι, είδαν και ήλθαν να
Τον προσκυνήσουν στην Ιουδαία. Και άλλες
όμως προφητείες πραγματοποιήθηκαν κατά
την γέννηση του Κυρίου Ιησού. Όταν ο Ηρώδης εκάλεσε ταραγμένος από την αναγγελία
των Μάγων και με θανάσιμο μίσος στην καρδιά του κατά του «τεχθέντος Βασιλέως», τους
αρχιερείς και γραμματείς του Ιουδαϊκού λαού
και τους ερώτησε, πού περίμεναν να γεννηθεί ο Μεσσίας, απήντησαν. Στην Βηθλεέμ της
Ιουδαίας. Είχαν υπ’ όψει τους τη προφητεία
του Μιχαίου (5:1-2), την οποίαν αναφέρει
και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 2:6, «Και συ
Βηθλεέμ, που ανήκεις εις την περιοχήν της
φυλής Ιούδα, μολονότι μικρά εις τον πληθυσμόν, δεν είσαι από απόψεως αξίας καθόλου
μικρότερη από άσημη από τας μεγάλας πόλεις της φυλής Ιούδα. Και τούτο διότι από σε
θα προέλθει και θ’ αναδειχθεί άρχων, ο οποίος ως καλός ποιμήν θα οδηγήσει με στοργήν
τον λαόν μου τον Ισραηλιτικόν». Οι Μάγοι
δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη, για να τον
πληροφορήσουν πού είχε γεννηθεί ο Χριστός. Αυτός, «ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των
μάγων» έστειλε δημίους και εφόνευσε όλα
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τα αρσενικά βρέφη από δύο ετών και κάτω.
Έτσι δε επραγματοποιήθη και άλλη προφητεία του Ιερεμίου (38:15), που προέλεγε τον
θάνατο των (14,000) αγίων νηπίων. Όταν δε
ο Ηρώδης απέθανε με φρικτούς πόνους τους
οποίους πολλαπλασίαζαν σκώληκες που
κατέτρωγαν τις σαπισμένες σάρκες του, άγγελος Κυρίου ειδοποίησε τον Ιωσήφ να επιστρέψει από την Αίγυπτο στην Ιουδαία. Εδώ,
πραγματοποιήθηκε και άλλη προφητεία, που
ανέφερε ότι «εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν
μου». Με την επιστροφή της Αγίας Οικογένειας από την Αίγυπτο και με την πληροφορία
που έλαβε ο Ιωσήφ ότι «Αρχέλαος βασιλεύει
επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός
αυτού, εφοβήθη εκεί απελθείν (Ματθ. 2:22).
Ο φόβος του Ιωσήφ ήταν δικαιολογημένος.
Και τούτο, διότι ο Αρχέλαος ήταν εγκληματική φύση, όπως ο πατέρας του. Όπως μας
πληροφορεί ο ίδιος ο Ευαγγελιστής εγκατεστάθηκε η Αγία Οικογένεια στη Ναζαρέτ, και
έτσι πραγματοποιήθηκε μια άλλη προφητεία,
σύμφωνα με την οποίαν θα ονομαζόταν, ο
Υιός της Παρθένου «Ναζωραίος». Σημαίνει
δε το όνομα αυτό «ο περιφρονημένος από
τους ανθρώπους». Πράγματι σε όλη Του τη
ζωή ο Κύριος υπήρξε περιφρονημένος από
τους ανθρώπους. Η περιφρόνηση αυτή εκ
μέρους του Ισραηλιτικού λαού, κορυφώθηκε
στις τραγικές ώρες του σταυρικού θανάτου.
Είναι καταπληκτική η πραγματοποίηση των
προφητειών, όχι μόνον σχετικά με τα γεγονότα της γεννήσεως του Κυρίου, αλλά και
της εν γένει επιγείου ζωής Του και του έργου
Του. Μάλιστα δε με τα γεγονότα των Παθών,
της σταυρώσεως, της Αναστάσεως και της
ενδόξου Αναλήψεώς Του. Θα μπορούσε
κανείς, αν παρέθετε κατά λογική σειρά όλες
τις προφητείες, ν’ αποτελέσει ένα πέμπτο
ευαγγέλιο, που θα ιστορούσε τη ζωή και το
έργο του Κυρίου, πριν ακόμη ενανθρωπίσει.
Είναι και αυτό μία επιπλέον μαρτυρία για την
αξιοπιστία των προφητειών και για το κύρος
της Αγίας Γραφής. Διότι κατά τη θεόπνευστη
διακήρυξη του Αποστόλου Πέτρου «ου γαρ
θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία
αλλ’ υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι» (Β΄Πέτρου
1:21).
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Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων είναι τιμή και υποχρέωση μας να
απευθυνθούμε στους αξιότιμους αναγνώστες και πελάτες μας διαφημιζόμενους,
στους φίλους μας και στον απανταχού Ελληνισμό και να ευχηθούμε Χρόνια
Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Χαρούμενη, Ευλογημένη Πρωτοχρονιά με υγεία!
Η Κατερίνα Γερασκλή και η οικογένεια της σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Ηλία και Καίτης Κουτίνα σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Τάσος Θεοδωρίδης και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Ερμή και Ζορζέτ Ιορδάνους σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Δημήτρη και Πέγκυ Κάρας σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια των Γιάννη και Φωτούλας Κακαγιάννη σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια του, Δημήτρη και Ράνιας Φραγκιαδάκη με το γιο τους Μιχάλη, σας εύχονται Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η Δήμητρα Κολοβός σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
Ο Παντελής Μινάκης σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
Ο Ντίνος Μέλιος σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
Ο Πλατών Ρούτης και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Κώστας Βενιζέλος και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο “Μέτοικος” και η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η Ελένη Χονδρομπίλα σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης με τη
σύζυγο του Παρθένα, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος
ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Νίκος Κούλης, εθελοντής φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, και
η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος
ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Γιώργος Μάνος, εθελοντής φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, και
η οικογένεια του σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Η Κόμησσα Πολυδούλη και η οικογένεια της σας εύχονται Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
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