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Μεγάλες αλλαγές και νέοι
νόμοι στο Οντάριο το 2022
Ορισμένες αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς θα τεθούν
σε ισχύ στο Οντάριο το επόμενο έτος.
Είτε πρόκειται για πίστωση φόρου διαμονής είτε για ώθηση στον
κατώτατο μισθό του Οντάριο, υπάρχουν
ορισμένες σημαντικές αλλαγές που πρέπει να
σελίδα 3
γνωρίζουν οι άνθρωποι.

Πρωτοχρονιάτικα ήθη και
έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας
Από το βάθος του χρόνου τα πρωτοχρονιάτικα
ήθη και έθιμα, οι προλήψεις, το ποδαρικό και
τα γούρια κυριαρχούν την πρώτη μέρα
του νέου έτους.

σελίδα 25

Στις 5 Ιανουαρίου
η επιστροφή
στα σχολεία

Πολιτική ανασκόπηση
2021: Τα γεγονότα που
άφησαν το στίγμα τους

Οι επαρχιακές εκλογές
του Οντάριο έχουν
προγραμματιστεί
για τις 2 Ιουνίου

Τα 5 μεγάλα πολιτικά
γεγονότα στην
Κύπρο το 2021

σελίδα 3

σελίδα 8

σελίδα 11

σελίδα 12
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Beer, Wine & Cider

Product of Spain

Sweet Stem & Leaf
Clementines

2

Large English Cucumbers

Hot House Tomatoes

1

99

Canadian Raised Beef “AAA” Or Higher

New York Striploins
Steaks

5

Capless Prime Rib Roast

Deli Sliced

14

General Mills

Cheerios 350 g
or Honey Nut

2

Leclerc Barista

Chubby

275 g

250 ml

1

99

49

lb/33.05

Collection Cookies

Deli Sliced

/each

9.03 lb

99

lb/28.64

3

99

Havarti Cheese

Pastrami
11.29 lb

99

Sweet Jumbo Cantaloupes

3/

lb/4.39 kg

Canadian Raised Beef “AAA” Or Higher

Product of Guatemala

$

99

lb/6.59 kg

12

Ontario Grown

Ontario Grown

/100 g

/100 g

Scotties

Facial Tissue

Soft Drinks

2 ply

430 g

3

Primo

2

99

99
/each

Prego

Aurora

Pasta Sauce

Pasta

1

99
/each

Bounty

Paper Towels
4=6

660 ml

2

49
/each

.99
/each

/each

Strained Tomatoes

645 g

900 g

1

3/

/each

99

1

99
/each

7

99
/each
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Μεγάλες αλλαγές και νέοι
νόμοι στο Οντάριο το 2022
Ορισμένες αλλαγές στους
νόμους και τους κανονισμούς θα τεθούν σε ισχύ
στο Οντάριο το επόμενο
έτος.
Είτε πρόκειται για πίστωση φόρου διαμονής είτε για ώθηση στον κατώτατο μισθό
του Οντάριο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι
άνθρωποι.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

ΠΙΣΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ
Η πίστωση φόρου διαμονής για αναψυχή
στο Οντάριο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και θα διαρκέσει για τη διάρκεια του
2022.
Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε ως μέρος της
φθινοπωρινής οικονομικής δήλωσης της
κυβέρνησης Doug Ford, η οποία κατατέθηκε τον Νοέμβριο.
Οι κάτοικοι του Οντάριο θα λάβουν πίστωση φόρου εισοδήματος 20% για επιλέξιμα
καταλύματα, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31
Δεκεμβρίου, έως $1.000 για ένα άτομο και
$2.000 για μια οικογένεια, για μέγιστη πίστωση $200 ή $400 αντίστοιχα.
Οι κάτοικοι του Οντάριο θα μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επιστρεπτέα πίστωση όταν υποβάλουν τις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις τους για το
2022 και επωφεληθούν ακόμη και αν δεν
οφείλουν φόρο.
.
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το έτος ότι ο επαρχιακός κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 15 δολάρια την
ώρα από 1η Ιανουαρίου 20222.
Ο κατώτατος μισθός θα συνεχίσει στη συνέχεια να αυξάνεται κατά το ποσοστό του
πληθωρισμού μετά την ημερομηνία αυτή,
είπε η κυβέρνηση.
Η αύξηση θα ισχύει επίσης για διακομιστές
αλκοολούχων ποτών στην επαρχία, οι οποίοι σήμερα πληρώνονται $12,55 ανά ώρα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Μετά από καθυστέρηση λόγω της κυκλοφορίας του συστήματος πιστοποιητικών εμβολίων, το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας
του Οντάριο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή το
2022, αν και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει
συγκεκριμένη ημερομηνία.
Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα ψηφιακής

ταυτότητας, οι κάτοικοι του Οντάριο θα μπορούν να έχουν αποθηκευμένη σε εφαρμογή
ψηφιακού πορτοφολιού μια ηλεκτρονική
έκδοση της κυβερνητικής τους ταυτότητας
– όπως άδεια οδήγησης και κάρτα υγείας.
Το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας θα
επιτρέψει σε άτομα και επιχειρήσεις να
αποδείξουν ποιοι είναι τόσο διαδικτυακά
όσο και αυτοπροσώπως χωρίς τη χρήση
φυσικής κάρτας.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το ψηφιακό
αναγνωριστικό θα προσφέρει περισσότερο
απόρρητο στους χρήστες από ένα φυσικό
αναγνωριστικό.
Οι κάτοικοι του Οντάριο δεν απαιτείται να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ψηφιακής
ταυτότητας η συμμετοχή είναι εθελοντική.
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΖΩΗΣ
Στα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση του
Οντάριο ψήφισε νέους νόμους που θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους να αποσυνδεθούν από το γραφείο και να δημιουργήσουν
μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Το “Working for Workers Act" απαιτεί από
τις επιχειρήσεις του Οντάριο με 25 ή περισσότερα άτομα να έχουν γραπτή πολιτική
σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων
όταν πρόκειται να αποσυνδεθούν από τη
δουλειά τους στο τέλος της ημέρας.
Αυτές οι πολιτικές στο χώρο εργασίας θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, προσδοκίες σχετικά με τον χρόνο
απόκρισης για μηνύματα ηλεκτρονικού δικτύου και την ενθάρρυνση των εργαζομένων να ενεργοποιούν τις ειδοποιήσεις εκτός
γραφείου όταν δεν εργάζονται, σύμφωνα με
την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τον νόμο, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 1ης Μαρτίου κάθε έτους, ο εργοδότης
πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει μια γραπτή
πολιτική σε ισχύ για όλους τους εργαζόμενους σχετικά με την αποσύνδεση από την
εργασία.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΜΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επίσης μέρος του «Working for Workers
Act» ήταν ο τερματισμός της πρακτικής των
ρητρών μη ανταγωνισμού στο Οντάριο.
Οι ρήτρες μη ανταγωνισμού συνήθως εμποδίζουν τους ανθρώπους να εξερευνήσουν
άλλες ευκαιρίες εργασίας και υψηλότερους
μισθούς σε άλλες θέσεις εργασίας.

Καλή και Ευτυχισμένη
Νέα Χρονιά 2022!
Μια χρονιά φτάνει στο
τέλος της, μια χρονιά
πολύ διαφορετική σε
σχέση με όσα ξέραμε
μέχρι τώρα, μια που όλοι
κληθήκαμε να αντιμετωΚατερίνα
πίσουμε πρωτόγνωρες
Γερασκλή
καταστάσεις, να διαχειριστούμε πράγματα διαφορετικά, αγχωτικά και
δύσκολα πολλές φορές. Μαζί με όλους
μας τα παιδιά είχαν και αυτά να αντιμετωπίσουν τόσες αλλαγές, να διαχειριστούν
το εγκλεισμό τους στο σπίτι, να είναι μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον που
είναι το σχολείο και τους φίλους τους και
μάθαμε να προσέχουμε γενικά…
Η χρονιά 2021 ήταν ένα έτος δοκιμασίας για
όλους και μας αποχαιρετά με όχι και τόσο
ευχάριστες αναμνήσεις.
Η πανδημία του κορονοϊού Covid-19 κυριάρχησε στην υφήλιο και στάθηκε η αφορμή
να χαθούν οι ζωές πολλών συνανθρώπων
μας.
Κάθε νέα χρονιά ωστόσο φέρνει νέα όνειρα
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Πίνακας από την Παιδική
Πινακοθήκη Ελλάδας
και προσδοκίες για ένα νέο ξεκίνημα.
Με αυτή την ελπίδα που μαζί της φέρνει μία
νέα αρχή θα θέλαμε από καρδιάς να σας
ευχαριστήσουμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και να ευχηθούμε σε όλους και προσωπικά στον καθένα, ο
Καινούργιος Χρόνος να είναι γεμάτος Υγεία
για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Στις 5 Ιανουαρίου η
επιστροφή στα σχολεία
Σε απάντηση στην εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Omicron, το Οντάριο
εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα υγείας και ασφάλειας
και για να διατηρηθούν τα σχολεία όσο το
δυνατόν πιο ασφαλή για τη διαπροσωπική
μάθηση, η οποία είναι κρίσιμη για τη θετική
ψυχική υγεία και την ακαδημαϊκή επιτυχία
των μαθητών.
Οι μαθητές πρόκειται να επιστρέψουν στα
σχολεία στις 5 Ιανουαρίου 2022, αντί στις
3 Ιανουαρίου για να παρέχουν στα σχολεία
επιπλέον χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούν για τα μέτρα δημόσιας υγείας που
ανακοινώθηκαν σήμερα. Τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα θα συμβάλουν στη διασφάλιση
ασφαλέστερων σχολείων και στην προστασία της διαπροσωπικής μάθησης.
Θα υπάρξει ενημέρωση του προληπτικού
ελέγχου σχολείων και παιδικής φροντίδας για τον COVID-19 πριν από την επιστροφή στο στις 5 Ιανουαρίου και ζητείται
από μαθητές, γονείς και προσωπικό να

ελέγχουν αυστηρά την παρακολούθηση
των συμπτωμάτων.
Παροχή δοκιμασμένων μασκών N95 για το
προσωπικό σε σχολεία και αδειοδοτημένους χώρους παιδικής φροντίδας ως προαιρετική εναλλακτική λύση στις ιατρικές/
χειρουργικές μάσκες και πρόσθετη προμήθεια υφασμάτινων μασκών τριών στρωμάτων υψηλής ποιότητας που ενθαρρύνονται
έντονα και δωρεάν για μαθητές και παιδιά
τον Ιανουάριο.
Ανάπτυξη επιπλέον 3.000 αυτόνομων μονάδων φίλτρου HEPA σε σχολικούς πίνακες, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες 70.000
μονάδες φίλτρου HEPA και συσκευές εξαερισμού που υπάρχουν ήδη στα σχολεία.
Συνεχής επιλεξιμότητα δοκιμής PCR για συμπτωματικούς μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό και συμμετέχοντα ιδιωτικά
σχολεία και σχολεία πρώτης χώρας που
έχουν λάβει κιτ αυτοσυλλογής PCR μέσω
του σχολείου τους.
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Ανακοίνωση
Η Επιτροπή Τυχερού Λαχνού της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο, σας ανακοινώνει ότι έχει γίνει αλλαγή στον
τόπο κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου λαχνού, από
το Crystal Fountain Banquet Hall, στα κεντρικά γραφεία
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, στη διεύθυνση 30
Thorncliffe Park Dr, Τορόντο.
Η ημερομηνία και ώρα παραμένει η ίδια, Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου, 2021 στις 9:30μ.μ.

Announcement

The Greek Community of Toronto Lottery Committee announces that the New Year’s Eve
raffle draw will now be held at the main offices of the Greek Community of Toronto at 30
Thorncliffe Park Drive, Toronto instead of Crystal Fountain Banquet Hall.
The draw will still take place on Friday, December 31st, 2021 at 9:30pm.

“Ενιαίο μέτωπο” έναντι της
Κίνας προτείνει ο Trudeau
Οι δυτικές χώρες πρέπει να σχηματίσουν
ενιαίο μέτωπο έναντι της Κίνας, για να
εμποδίσουν το ασιατικό κράτος, αξιοποιώντας τα εμπορικά τους συμφέροντα, να τις
χειραγωγεί και να στρέφει τη μια εναντίον
της άλλης, έκρινε ο πρωθυπουργός του
Καναδά, ο Τζάστιν Τριντό, κατά τη διάρκεια
τηλεοπτικής συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Σάββατο.
Για τον επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, το Πεκίνο δολοπλοκεί, «στρέφει» τη
μια χώρα εναντίον της άλλης, καθώς ανταγωνίζονται για την πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες στην κινεζική αγορά.
«Ανταγωνιζόμαστε και η Κίνα, κατά καιρούς, μας στρέφει έξυπνα τον έναν εναντίον
του άλλου», ανέφερε κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο Global.
«Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά, να
εργαστούμε από κοινού και να τηρούμε
σθεναρή στάση ώστε η Κίνα να μην μπορεί
να εκμεταλλεύεται τον ανταγωνισμό μας και
να μας διχάζει, να στρέφει τον έναν εναντίον
του άλλου», επέμεινε ο κ. Τριντό.
Οι σχέσεις ανάμεσα στον Καναδά και στην
Κίνα έφθασαν στο χειρότερο σημείο δεκαετιών μετά τη σύλληψη, το 2018, της οικονομικής διευθύντριας και κόρης του ιδρυτή
της γιγαντιαίας κινεζικής τηλεπικοινωνιακής
εταιρείας Χουάγουεϊ, της Μενγκ Ουάνγκζου,
κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, που ζητούσαν
την έκδοσή της. Το Πεκίνο προχώρησε λίγο
καιρό αργότερα στη σύλληψη δύο Καναδών
στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες
για κατασκοπεία, αρνούμενο ότι επιδιδόταν

σε διπλωματία των ομήρων, όπως έριζε η
Οτάβα.
Η κυρία Μενγκ κατέληξε σε συμφωνία με
αμερικανούς εισαγγελείς τον Σεπτέμβριο,
που έβαλε τέλος στο δικαστικό σίριαλ. Οι
δύο Καναδοί αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στην πατρίδα τους μερικές ώρες
αργότερα.
Ακόμη όμως και πριν από την υπόθεση της
κυρίας Μενγκ, οι καναδικές επικρίσεις για
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλούσαν οργή στην Κίνα και οι διμερείς
σχέσεις ήταν μάλλον ψυχρές. Η αίσια έκβαση της υπόθεσης της οικονομικής διευθύντριας της Χουάγουεϊ και των δύο Καναδών
δεν έσπασε τον πάγο.
Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση του
Καναδά ξεκαθάρισε πως, όπως και άλλοι
σύμμαχοί της, δεν θα στείλει διπλωμάτες
στους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες του
2022 στο Πεκίνο τον Φεβρουάριο, ώστε να
επιδώσει έτσι το μήνυμα στην ηγεσία της
Κίνας ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που της προσάπτει η Δύση
δεν είναι ανεκτές.

Κάποιοι εργαζόμενοι θα
δουλεύουν ακόμη και αν βρεθούν
θετικοί στον κορονοϊό
Στόχος να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού, ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία
των υγειονομικών υπηρεσιών
ο Κεμπέκ, η δεύτερη σε πληθυσμό επαρχία του Καναδά, «δεν έχει άλλη επιλογή»
από το να επιτρέψει σε ορισμένους βασικούς εργαζόμενους να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμη και αν βρεθούν θετικοί στην
Covid-19, ώστε να οι ελλείψεις προσωπικού να μην εμποδίσουν τη λειτουργία των
υγειονομικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε ο
υπουργός Υγείας Κριστιάν Ντουμπ.
Το Κεμπέκ, που καταγράφει καθημερινά

ρεκόρ κρουσμάτων αφότου η παραλλαγή
Όμικρον προκάλεσε ένα νέο κύμα, ανέφερε
τη Δευτέρα 12.883 νέες μολύνσεις -πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί μέσα σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε επαρχία του Καναδά από την αρχή της
πανδημίας.
«Η εξάπλωση της Όμικρον είναι τόσο εκθετική, που τεράστιος αριθμός εργαζομένων θα πρέπει να αποσυρθεί. Και αυτό
θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του δικτύου
μας να νοσηλεύσει τους κατοίκους», είπε ο
Ντουμπ στους δημοσιογράφους. «Πήραμε
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Καναδάς δημόσια υγεία: Οι Αρχές
παραδέχτηκαν ότι υπέκλεψαν
δεδομένα από 33 εκατ. κινητές
συσκευές στο lockdown
Καναδάς δημόσια υγεία: Λόγω
του επείγοντος χαρακτήρα της
πανδημίας, η Υπηρεσία συνέλεξε και χρησιμοποίησε δεδομένα
κινητικότητας, όπως δεδομένα
τοποθεσίας πύργου κινητής τηλεφωνίας, καθ' όλη τη διάρκεια της
απόκρισης στην COVID-19.
Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
του Καναδά είχε πρόσβαση σε
δεδομένα τοποθεσίας από 33
εκατομμύρια κινητές συσκευές
για να παρακολουθεί την κίνηση των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του
lockdown, αποκάλυψε η υπηρεσία αυτή την
εβδομάδα. “Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πανδημίας, η (PHAC) συνέλεξε και
χρησιμοποίησε δεδομένα κινητικότητας,
όπως δεδομένα τοποθεσίας πύργου κινητής τηλεφωνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της
απόκρισης στην COVID-19”, είπε ένας εκπρόσωπος στην National Post. Το PHAC
χρησιμοποίησε τα δεδομένα τοποθεσίας
για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων δημόσιας καραντίνας και να
επιτρέψει στον Οργανισμό να “κατανοήσει
πιθανούς δεσμούς μεταξύ της μετακίνησης
πληθυσμών εντός του Καναδά και της εξάπλωσης της COVID-19”, είπε ο εκπρόσωπος των Αρχών.
Τι ακριβώς συνέβη;
Τον Μάρτιο, ο Οργανισμός ανέθεσε σύμβαση στο πρόγραμμα Telus Data For Good
για την παροχή “αποπροσδιορισμένων και
συγκεντρωτικών δεδομένων” των τάσεων
κίνησης στον Καναδά. Η σύμβαση έληξε
τον Οκτώβριο και η PHAC δεν έχει πλέον
πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας, είπε
ο εκπρόσωπος. Ο Οργανισμός σχεδιάζει να
παρακολουθεί την κίνηση του πληθυσμού
για περίπου τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης
άλλων ζητημάτων δημόσιας υγείας, όπως
“άλλες μολυσματικές ασθένειες, πρόληψη
χρόνιων ασθενειών και ψυχική υγεία”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Οι υποστηρικτές της
ιδιωτικής ζωής εξέφρασαν ανησυχίες στην
National Post σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του προγράμματος.
“Νομίζω ότι το καναδικό κοινό θα μάθει
για πολλές άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες
μη εξουσιοδοτημένης επιτήρησης πριν τελειώσει η πανδημία και μετά”, είπε σε email
ο David Lyon, συγγραφέας του Pandemic
Surveillance και πρώην διευθυντής του
Surveillance Studies Center στο Queen’s
University. Ο Lyon προειδοποίησε ότι το
PHAC “χρησιμοποιεί τα ίδια είδη καθησυχαστικής γλώσσας που χρησιμοποιούν οι
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, για παράδειγμα, χωρίς να αναφέρει τις δυνατότητες
την απόφαση ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι θα μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά,
με βάση μια λίστα προτεραιοτήτων και διαχείρισης του κινδύνου», πρόσθεσε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις
επόμενες ημέρες, είπε ο υπουργός.
Από τις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει στο Κεμπέκ ο ενισχυτικός εμβολιασμός για όλους

επαναπροσδιορισμού δεδομένων που
έχουν αποπροσδιοριστεί. Καταρχήν, φυσικά, τα δεδομένα κυψέλης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση.”
Ένα ηθικό διλήμμα που διχάζει και σήμερα
Η ανάλυση δεδομένων κινητικότητας “βοηθά στην προώθηση των στόχων δημόσιας
υγείας”, είπε ο εκπρόσωπος της PHAC. Τα
ευρήματα κοινοποιούνται τακτικά σε επαρχίες και περιοχές μέσω της ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής για την «ενημέρωση
των μηνυμάτων δημόσιας υγείας, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πολιτικής», είπε
ο εκπρόσωπος. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την πύλη COVID Trends,
έναν πίνακα ελέγχου που παρέχει συνοπτικά δεδομένα των τάσεων κίνησης. Ο Lyon
προέτρεψε την ανάγκη για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς έγινε,
τι επιτεύχθηκε και εάν εξυπηρετούσε πραγματικά τα συμφέροντα των καναδών πολιτών. Η ανάπτυξη εργαλείων επιτήρησης για
σκοπούς δημόσιας υγείας θέτει επίσης το
ζήτημα της ισότητας, σημείωσε σε ένα email
ο Martin French, αναπληρωτής καθηγητής
του Πανεπιστημίου Concordia που εστιάζει
στην επιτήρηση, την ιδιωτική ζωή και την
κοινωνική δικαιοσύνη.
“Υπάρχουν πληθυσμοί που θα μπορούσαν
να βιώσουν μια εντατικοποίηση της παρακολούθησης που θα μπορούσε να έχει
επιβλαβείς (και όχι ευεργετικές) επιπτώσεις. Η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας
επιτήρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έχει δημιουργήσει μια νέα
κανονικότητα στο όνομα της ασφάλειας”,
δήλωσε ο Lyon. “Η πανδημία έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για μια τεράστια αύξηση της
επιτήρησης σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο
για τη δημόσια υγεία, αλλά και για την παρακολούθηση όσων εργάζονται, ψωνίζουν
και μαθαίνουν από το σπίτι. Οι αποδείξεις
έρχονται από πολλές πηγές, από χώρες σε
όλο τον κόσμο, ότι αυτό που θεωρήθηκε ως
μια τεράστια αύξηση της επιτήρησης μετά
την 11η Σεπτεμβρίου έχει πλέον ανατραπεί
εντελώς από την επιτήρηση της πανδημίας”, πρόσθεσε.
τους ενήλικους.
Την περασμένη εβδομάδα οι Αρχές του Κεμπέκ έκλεισαν μπαρ, γυμναστήρια και καζίνο, ενώ έδωσαν οδηγίες στους πολίτες να
εργάζονται μόνο από το σπίτι τους. Επιβλήθηκαν επίσης περιορισμοί στον αριθμό των
ατόμων που μπορούν να συγκεντρώνονται
σε σπίτια, ενώ στα εστιατόρια επιτρέπονται
παρέες μέχρι 6 ατόμων.

5

31 Δεκεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Coffee Reading – Review of First Novel by Eleni Karipidis
Coffee Reading is a first
novel by Eleni Karipidis that
is centred on the ancient
practice of predicting the
future by examining the mud
James
left at the bottom of a Greek
Karas
coffee cup. After the coffee
is drunk, the cup is turned
over and the lines, blots and images are
formed on the sides and the bottom. The
coffee reader, a person who has the gift of
interpreting them can foretell the future. The
craft, as Ms Karipidis calls it, is well known
in Greece but I am not sure how many nonGreeks are aware of it or practice it in North
America.
The novel has three interwoven plot lines
each narrated in the first person by three
story tellers. Cassie, the first, is a fifteenyear-old who acquires the gist of coffee
reading from her grandmother and she
examines the coffee cup of Penelope. We
meet her several times during the story.
Penelope is a beautiful girl, gifted with
blessed hands in the making of pitas,
who has ambitions beyond her peasant
background. She consults coffee readers
to learn about her future. She is waiting to
find the right man but she is unsuccessful
because she is very picky. Her coffee cup
indicates that she will go on a long journey
and her path is clear.
Penelope comes from an unpleasantly
patriarchal family that runs an orchard. She
has an uncouth father and brothers, Aris and
Apollo, and wants to get out of that milieu.
She visits the mysterious coffee reader,
Madame Vivi, at her mansion on top of a
hill. She predicts that Penelope will receive
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Σπίτια. Δρόµοι. Ρούχα. Έπιπλα. Άνθρωποι.
Όλα γερνούν και παλαιώνουν. Όλα φθείρονται. Φέρνουν τα ίχνη της διάβασης του
χρόνου. Τη µαρτυρία της συνεχούς αλλαγής
και φθοράς. Χθες ήσαν καινούργια. Σήµερα
µεταχειρισµένα. Αύριο παλιά.
Το αµούστακο παιδί γίνεται ώριµος άνδρας
µε γκρίζους κροτάφους. Η χθεσινή ώριµη
γυναίκα, είναι σήµερα σεβαστή γερόντισσα.
Στην αµείλικτη ενέργεια του χρόνου υποκύπτουν τα πάντα. Η γη µας γερνάει. Και το
σύµπαν σιγά-σιγά παλιώνει. Ένας µόνο µένει «χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους
αιώνας». Είναι ο δηµιουργός των πάντων
και του χρόνου. Είναι ο µόνος που εξουσιάζει και τον χρόνο. Είναι ο Θεός. «Άφθαρτος,
αναλλοίωτος, αεί ων, ωσαύτως ων». Στο
διάβα των χρόνων, των αιώνων, των χιλιετηρίδων µένει αιώνια δυνατός. Ανέπαφος
απ’ τη φθορά. Αδιάκοπα νέος.
Άνθρωπε, βλέπεις τη φθορά και λυπάσαι.
Τα χρόνια σου φεύγουν και µελαγχολείς. Οι
δυνάµεις του σώµατός σου υποχωρούν και
σου στοιχίζει. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς
σου φεύγουν απ’ τον κόσµο αυτό και απογοητεύεσαι. Μετράς τα χρόνια τα δικά σου.
Κοιτάς στον καθρέφτη. Βλέπεις τα µαλλιά
σου να πέφτουν ή ν’ ασπρίζουν. Τις ρυτίδες
να εγκαθίστανται αµετάκλητα στο πρόσωπό σου. Θλίβεσαι για όλα. Ανεβαίνεις την
σκάλα και λαχανιάζεις. Κόβονται τα πόδια.
Συναισθήµατα και καταστάσεις διαφορετικές δεσπόζουν στην ψυχή σου. Το βλέµµα
σου και η σκέψη σου καταντούν αιχµάλωτοι
της θλίψης, της φθοράς.

a visitor but can give few other details.
Madame Vivi has predicted better things
for Penelope and even though her mother
warns her against relying too much on a
coffee cup reader, Penelope is convinced
that she is made for a life much better than
farm living.
The frustrated and ambitious Penelope
puts a note on a peach branch that reads:
“American husband wanted” and gives her
complete address. An American shows up
at her house, but he is rejected by her family.
Candidates for her hand come to her house
but only one of them, Alexander or Mr. Blue
Eyes, stands out. The two are attracted to
each other.
Madame Vivi reads Penelope’s coffee and
tells her that Alexander is no good. Penelope
sees him as her ticket to a good life. It looks
like Penelope will marry Alexander. Her
father who supplements his income as a
tailor, is busy making a suit for Alexander’s
father with wads of money sewn in the lining.
What he is doing is criminal but only if one

gets caught, he surmises. In any event
Penelope and Alexander go to the chapel
to get married. Spoiler alert. You may see
signs of the movie The Graduate, perhaps in
reverse, but I will say no more.
The story telling is interspersed among
the three tellers. The third plot strand is
narrated by Lysander. He is a disaffected
young man living in Greece in 1967 under
the harsh dictatorship of the Junta (which
forms a backdrop for the story) with his
friends Socrates and Pericles. The three
want to leave Greece and go somewhere.
But where? One of them has an uncle in
Canada and they reach for a globe to locate
Canada and Toronto and thus choose it as
their destination.
Before they leave, the three friends make
their way to Madame Vivi’s mansion to
have their coffee read. On the way they
see a beautiful girl who looks like a forest
nymph. Her handkerchief gets snagged by
a tree branch and Lysander manages to
grab it. It has the letter P embroidered on it.
On reading Lysander’s coffee Madame Vivi
sees the letter P in his cup.
As foretold by Cassie, Lysander, Pericles
and Socrates do arrive in Toronto with
$5 among them. Lysander stays for 10
disastrous months there before returning to
Greece.
That is the skeleton around which Ms
Karipidis constructs her story. If there is a
love story between Penelope and Lysander,
it is entirely inchoate. That plot strand and
many others are left dangling in the wind.
What happened at the marriage chapel?
What is happening to Penelope? Very little
in the novel complies with the basic idea of

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022
«Χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας»
(Eβρ. 13.8)
Όλα αυτά µε ανθρώπινα κριτήρια είναι
φυσικά. Για τον χριστιανό δεν έχουν
σηµασία. Γνωρίζει πως δεν ανήκει
στον χρόνο. Δεν παραδίδεται στη
φθορά. Το σώµα του, ναι. Αλλ’ η ψυχή
του, όχι. Ανακαινίζεται «ως αετού η
νεότης του». Ακόµη και το σώµα του
στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού,
θα αφθαρτοποιηθεί.
Κοντά στον Θεό δεν είναι κανείς ούτε
νέος, ούτε γέρος, ούτε δυνατός, ούτε
άρρωστος. Είναι µόνο άνθρωπος. Άνθρωπος πλασµένος να ζήσει αιώνια.
Τα χρόνια του που περνούν δεν είναι
χρόνια µόνον που φθείρουν. Είναι
σκαλοπάτια, που τον φέρνουν πιο κοντά στον αιώνιο και άφθαρτο. Λιγοστεύουν
την απόσταση απ’ τη συνάντηση µαζί Του.
Προσεγγίζουν την ώρα του θριαµβευτικού
ερχοµού Του να µας αναστήσει. Να µας
κάµει αφθάρτους. Να µας εισαγάγει στην
αληθινή χαρά της βασιλείας Του.
Χριστιανοί, µην είµαστε παιδιά. Μην περιµένουµε απ’ το χρόνο να µας φέρει πλούτη
και ευτυχία. Θέσεις και αξιώµατα. Κοσµική
δόξα, προβολή και λάµψη. Ο χρόνος είναι
άψυχος. Τυφλός. Δεν έχει τίποτε στα χέρια
του. Όλα τα κρατεί στα χέρια Του ο Θεός κι
εµείς. Εµείς θα φέρουµε στο χρόνο και στον
εαυτό µας. Ο Θεός θα µας δώσει.

Η φθορά που φέρνει ο χρόνος δεν πρέπει
να µας ανησυχεί. Η φθορά που φέρνουµε
εµείς είναι καταστρεπτική. Και η φθορά µας
µπορεί να γίνεται µε πράξη ή µε απραξία.
Ο εγκληµατίας στην πράξη και µε την πράξη καταστρέφει. Ο άπρακτος στην πράξη,
αλλά µε απραξία φθείρει. Μόνον ο δηµιουργικός δηµιουργεί. Βελτιώνει. Χτίζει και δεν
γκρεµίζει. Ή γκρεµίζει τα κακά για να χτίσει
τα καλά.
«Τα πάντα ρεί». Όλα αλλάζουν. Ένας και
µόνον είναι ο αναλλοίωτος και άφθαρτος.
Ο Θεός. «Χθες και σήµερον ο αυτός και εις
τους αιώνας». Η καταγωγή του ανθρώπου
είναι ουράνια. Θεία. Κοντά στον Θεό είµαστε
κι εµείς αιώνιοι. Φαινοµενικά µας δαµάζει ο

having a beginning, a middle and an end.
Perhaps Ms Karipidis dangles plot lines
in front of us to whet our appetite for more
development in future volumes. Perhaps.
As for the three young men, we know almost
nothing about them except that they have
already served in the Greek army and we
are forced to deduce that they may not be
educated at all or are perhaps not very bright.
They never heard of Canada even though
one of the has an uncle there? Character
development is kept to a minimum.
They address each other as Ly, Soc and
Perry. Penelope becomes Penny. It may
be appropriate and perhaps inevitable for
people in Canada to use such short forms
but shortening Lysander to Ly in Greece by
people who speak no English? Unlikely.
There are many people who believe in
fortune telling, astrology, tea leaves reading,
seances and coffee reading. Ms Karipidis
has stated that she has the gift of coffee
reading but her views may be considered
irrelevant in the work of fiction that she has
written. Her characters believe in the craft
assiduously.
I have gleaned a few fascinating facts about
the author from the internet. She was a
teacher for the York Region Bord of Education
for twenty years. She was awarded 1st Prize
at the Karolos Koon Theatre Academy in
Athens in 1992 and studied at the University
of Windsor, Concordia University and
Ryerson University among other institutions.
For the rest, you will have to read her book.
COFFEE READING
by Eleni Karipidis
137 pp. ISBN 9798474936870
[no other publication information given]
χρόνος.
Ο κορωνοϊός έχει αλλάξει πολλά πράγματα.
Μερικούς τους έφερε στο τέλος. Στον θάνατο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πού επήγαν και
πού ευρίσκονται. Ευχόμαστε να είναι κοντά
Του.
Όπως εισερχόμεθα στο νέο έτος 2022 όλοι
μας να σκεφτόμαστε σοβαρά. Ο κορωνοϊός
δεν παίζει. Εμείς να μη κάνουμε εξυπνάδες.
Να ακολουθούμε τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας, εφ’όσον δεν αντίκεινται στο δόγμα της Εκκλησίας μας. Να ακολουθούμε το
παράδειγμα του Πατριάρχη μας. Να υποτασσόμεθα στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Να είμαστε «ως χορδαί εν κιθάρα».
Μία είναι η Εκκλησία. Είναι μία οικογένεια.
Όλοι μαζί γύρω από τον Πατριάρχη μας και
την Ιερά Σύνοδο.
Αιώνιε και αναλλοίωτε Θεέ, Συ που «τα έτη
Σου ουκ εκλείψουσι» χαρίζοντάς µας τον
καινούργιο χρόνο, χάρισέ µας σύνεση να
εννοούµε, ότι δεν πρέπει να περιµένουµε
αγαθά απ’ τον χρόνο, αλλ’ εµείς να δηµιουργούµε αγαθά µέσα στον χρόνο. Χάρισέ
µας ειρήνη και γαλήνη της ψυχής. Δώσε
µας δύναµη να νικούµε τον κακό εαυτό µας.
Να µην υποχωρούµε στην αµαρτία. Να
πράττουµε το καλό. Να αγαπούµε εχθρούς
και φίλους. Να συγχωρούµε όλους. «Χρόνο
µε χρόνο ζήσε µέσα µας Εσύ». Φέρε µας
κοντά Σου.
Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

CHRISTMAS GREETINGS
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In New Year's message, governor
general says Canadians can
be hopeful amid pandemic
The governor general says
Canadians can be hopeful
as they ring in the new year,
despite the ongoing crisis of
the COVID-19 pandemic.
In her first New Year's
message since becoming
vice-regal in July, Mary Simon
says Canadians have shown
resilience, compassion and
adaptability despite a difficult
year.
In the message -- released in English, French
and Inuktitut -- Simon says Canadians have

inspired her to continue to
work and find better ways
to help communities thrive.
She references a concept
known in Inuktitut as
"ajuinnata," meaning not
only
commitment
but
putting that commitment
into action.
The governor general says
together, Canadians are
combating the pandemic,
tackling climate change, and "walking the
path of reconciliation."

Statement by the Prime
Minister on Christmas
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on Christmas:
“Merry Christmas, Canada! Today, our
family joins Christians across the country
and around the world to celebrate the
birth of Jesus Christ and his message of
compassion, love, and selflessness.
“As a family, we usually gather for meals
with loved ones, exchange gifts around
the Christmas tree, and most importantly,
create memories together. This is also a
day to reflect on the many contributions that
Christians have made – and continue to make
– to communities across the country. This
holiday season, like last year’s, we continue
to deal with the impacts of the COVID-19
pandemic. Yet, we have seen Canadians
continue to meet these challenging times
with generosity, kindness, and hope, and
find different ways to celebrate, help those
in need, and give back to the community.
“Today, we look back on the challenges of
this past year and reflect on the progress we
have made. This year marked the beginning
of the most extensive immunization
campaign in our country’s history. As we
finish the fight against COVID-19, let’s

continue to follow public health guidance as
we celebrate Christmas, so we can keep our
communities and our front-line heroes safe.
For those who have not already done so, I
encourage all eligible Canadians to get their
vaccines and booster shots.
“During the holidays, we also take time
to remember our brave Canadian Armed
Forces members serving here in Canada
and overseas. They continue to make
extraordinary sacrifices to keep us safe,
defend our values, and protect our way of
life.
“From our family to yours, Hadrien, EllaGrace, Xavier, Sophie, and I wish you
happiness, health, and peace this holiday
season. Merry Christmas and all the best in
2022.”

Premier Ford Delivers
Christmas Greetings
Premier Doug Ford issued the following
statement on Christmas:
“Christmas is a time to focus on what
matters most, and to reflect on our many
blessings.
As we face the challenges of the new
Omicron variant, I encourage everyone
to celebrate safely this holiday. Please do
your part by closely following public health
guidelines, and signing up to get a booster
shot as soon as you are eligible to do so.
These are the best things you can do as
we work to push this variant back and keep
Ontarians safe through the holiday season
and beyond.
To everyone who has opened their hearts
and volunteered or donated to help the less
fortunate this season, I thank you for your
generosity and Christmas spirit.
I would also like to take a moment to thank
our brave men and women in uniform for
keeping us safe today and all year long

and our dedicated health care workers who
continue to take care of us when we need
it most.
Finally, to those who have answered our
call to arms and are volunteering their time
helping deliver vaccines to people across
the province, I want to share my heartfelt
gratitude. Your selflessness and dedication
show the best of the true Ontario spirit.
From my family to yours, I wish everyone a
Merry Christmas and Happy Holidays”

The Queen's Christmas
message for 2021
Although it’s a time of great
happiness and good cheer for
many, Christmas can be hard for
those who have lost loved ones.
This year, especially, I understand
why.
But for me, in the months since
the death of my beloved Philip, I
have drawn great comfort from
the warmth and affection of the
many tributes to his life and work
– from around the country, the
Commonwealth and the world.
His sense of service, intellectual
curiosity and capacity to squeeze fun out of
any situation – were all irrepressible. That
mischievous, enquiring twinkle was as bright
at the end as when I first set eyes on him.
But life, of course, consists of final partings
as well as first meetings; and as much as
I and my family miss him, I know he would
want us to enjoy Christmas.
We felt his presence as we, like millions
around the world, readied ourselves for
Christmas. While Covid again means
we can’t celebrate quite as we may have
wished, we can still enjoy the many happy
traditions. Be it the singing of carols (as
long as the tune is well known); decorating
the tree; giving and receiving presents; or
watching a favourite film where we already
know the ending, it’s no surprise that families
so often treasure their Christmas routines.
We see our own children and their families
embrace the roles, traditions and values that
mean so much to us, as these are passed
from one generation to the next, sometimes
being updated for changing times. I see it
in my own family and it is a source of great
happiness.
Prince Philip was always mindful of this
sense of passing the baton. That’s why he
created The Duke of Edinburgh’s Award,
which offers young people throughout the
Commonwealth and beyond the chance of
exploration and adventure. It remains an
astonishing success, grounded in his faith in
the future.
He was also an early champion of
taking seriously our stewardship of the
environment; and I am proud beyond words
that his pioneering work has been taken on
and magnified by our eldest son Charles
and his eldest son William – admirably
supported by Camilla and Catherine – most
recently at the COP climate change summit
in Glasgow.
Next summer, we look forward to the

Commonwealth Games. The baton is
currently travelling the length and breadth
of the Commonwealth, heading towards
Birmingham, a beacon of hope on its
journey. It will be a chance to celebrate the
achievements of athletes and the comingtogether of like-minded nations.
And February, just six weeks from now,
will see the start of my Platinum Jubilee
year, which I hope will be an opportunity
for people everywhere to enjoy a sense of
togetherness; a chance to give thanks for
the enormous changes of the last seventy
years – social, scientific and cultural – and
also to look ahead with confidence.
I am sure someone somewhere today will
remark that Christmas is a time for children.
It’s an engaging truth, but only half the story.
Perhaps it’s truer to say that Christmas can
speak to the child within us all. Adults, when
weighed down with worries, sometimes
fail to see the joy in simple things, where
children do not.
And for me and my family, even with one
familiar laugh missing this year, there will
be joy in Christmas, as we have the chance
to reminisce, and see anew the wonder of
the festive season through the eyes of our
young children, of whom we were delighted
to welcome four more this year.
They teach us all a lesson – just as the
Christmas story does – that in the birth of
a child, there is a new dawn with endless
potential.
It is this simplicity of the Christmas story that
makes it so universally appealing: simple
happenings that formed the starting point of
the life of Jesus — a man whose teachings
have been handed down from generation to
generation, and have been the bedrock of
my faith. His birth marked a new beginning.
As the carol says, “The hopes and fears of
all the years are met in thee tonight”.
I wish you all a very happy Christmas.

Toronto Mayor John Tory’s
Christmas message
Wishing a very Merry Christmas
and safe and joyous Holiday
Season from Barb, myself and our
family.
As we continue to fight the
pandemic,
I'm
encouraging
Torontonians to please celebrate
carefully and cautiously.
We will get through this, Toronto.
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές από τους πολιτικούς αρχηγούς
Με πνεύμα αισιοδοξίας για το αύριο, παρά
τη τη βαριά σκιά που ρίχνει η πανδημία του
κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη, και με όλα
τα προστατευτικά μέτρα άκουσαν τα κάλαντα για τα Χριστούγεννα η πρόεδρος της
Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Ποδαρικό στο Προεδρικό Μέγαρο έκανε
η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων που
έψαλλε τα κάλαντα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, ο
Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο και παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ευαισθητοποίηση
και ένταξη παιδιών ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων με μέσο τη μουσική» του Ωδείου
«Φόρμιγξ».
Στην Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» στον

Το Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα
Αδελφοί μου και παιδιά
μου αγαπητά,
«Δι ἡμᾶς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων
Θεός» Πανηγυρίζει σήμερα
ολόκληρη η κτίση τη Γεννηση του Χριστού μας κι εμείς
όλοι καλούμαστε να συλλάβουμε μία νέα πραγματικότητα σε σχέση με την κατανόηση του ανθρώπου και
της ιστορίας του : «Χριστός
ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς
θεοποιηθώμεν», διακηρύσσει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ώστε να καταστήσει εμάς όλους
κατά χάριν θεούς. Γεννιέται ανάμεσά μας,
όπως κάθε άνθρωπος, με τη μορφη του νεογέννητου βρέφους.
Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός περιγράφει
τούτο το γεγονός στο εφύμνιο του Κοντακίου των Χριστουγέννων : «Παιδίον νέον, ο
προ αιώνων Θεός». Οι λέξεις αυτές, «παιδίον νέον» και «Θεός», είναι οι πλέον αποκαλυπτικές για το μυστήριο των Χριστουγέννων. Το παιδί που γεννιέται στον κόσμο μας
δεν είναι άλλο από τον «προ αιώνων Θεόν»,
δηλαδή τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Η ποιητική ευαισθησία του υμνωδού
δεν αρκείται στο να πει απλώς ότι ο Θεός
γεννήθηκε ως άνθρωπος. Προτάσσει τη
ισχυρότατη εικόνα του παιδιού εκείνου, του
νηπίου (που δεν εκφέρει έπος), που δεν
μπορεί να μιλήσει. Ο Θεός εισέρχεται στη
ζωή του ανθρώπου δίχως να στηρίζεται στη
δύναμη του κύρους και της εξουσίας διότι
η ενανθρώπηση του Θεού είναι προϊόν της
θείας αγάπης.Δυστυχώς, όμως, ο άνθρωπος, ακόμη και όταν ευρίσκεται σε οριακές
καταστάσεις στις οποίες συχνά ο ίδιος έχει
οδηγήσει τον εαυτό του, όπως είναι αυτές
των σύγχρονων καιρών, επιζητά διαρκώς
να έχει εξωτερική δύναμη και ισχύ. Θέλει
να στηρίζεται στο κύρος της όποιας θέσης
του και επιδιώκει την κάθε μορφής εξουσία,
χρησιμοποιώντας την ανάγκη και τον φόβο
με μοναδικό σκοπό να κυριαρχήσει στον
συνάνθρωπό του. Η τραγωδία του, όμως,
είναι αυτή ακριβώς : να ζει στην αυταπάτη
ότι η υποταγή του στη δύναμη του φόβου
και της ανάγκης, και η ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους εναντίον των άλλων ανθρώπων, μπορεί να τον κάνει παντοδύναμο. Και
δεν διστάζει να εκποιεί ο,τιδήποτε, ακόμη
και ιερό, γι αὐτήν την αυταπάτη, ακόμη κι
αυτήν την ίδια τη ζωή του και τη ζωή των
συνανθρώπων του.
Το «παιδίον Θεός», όμως, έρχεται για να
μας απελευθερώσει από κάθε απάτη και
αυταπάτη. Ο Ίδιος δεν αγωνίζεται να υπερασπισθεί το κύρος και την εξουσία Του :
«ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ»,
αλλά προσφέρεται και προσφέρει : «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών».

Δεν υπολογίζει κόστος και
γι αὐτό δεν παραμένει κλεισμένος και απομονωμένος
στην αποκλειστικότητα του
μεγαλείου της Θεότητός Του,
αλλά συγκαταβαίνει. «Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, τω
γένει των ανθρώπων», προσλαμβάνει την ανθρώπινη
φύση, την ανακαινίζει με τη
θεότητά Του, την αναπλάθει
και της χαρίζει «το περισσόν
της ζωής». Η θεία ταπείνωση λειτούργησε ως ισχυρό
αντίδοτο κατά της ανθρώπινης έπαρσης,
η οποία είναι η ρίζα της αμαρτίας. Συγκλονιστικός είναι ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου
του Θεολόγου, όταν περιγράφει αυτήν τη
συγκατάβαση ως άδειασμα – κένωση του
Θεού στο πρόσωπο του Χριστού : «Εκείνος
ο οποίος είναι γεμάτος αδειάζει• διότι αδειάζει από την δόξα του για λίγο καιρό, ώστε να
γευθώ εγώ την πληρότητά του». Χωρίς αυτήν την κένωση του Θεού, την ασύλληπτη
για τον πεπερασμένο ανθρώπινο νου, δεν
θα μπορούσε να συντελεσθεί η πλήρωση θέωση του ανθρώπου.
Αδελφοί μου και παιδιά μου,
Η θεία κένωση από το ταπεινό σπήλαιο της
Βηθλεέμ πρέπει ν’ αποτελεί το ασφαλές μας
πρότυπο στη σχέση μας με τους άλλους.
Χρειάζεται διαρκής αγώνας για προσφορά
αγάπης, θυσίας, αποδοχής του άλλου και
των αναγκών του, εκ - σταση από τον εαυτό
μας για χάρη των άλλων.
Ιδιαίτερα στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, στην ανασφάλεια, τον πόνο, τη θλίψη,
τον φόβο και τον θάνατο, ας μην παύσουμε
να παραμένουμε ο ένας δίπλα στον άλλον
με αγάπη, ελπίδα, κατανόηση και υπομονή,
στηρίζοντας, προσέχοντας και διαφυλάσσοντας «εαυτούς και αλλήλους», κυρίως
όμως, εναποθέτοντας την ελπίδα μας στον
Γεννηθέντα Κύριο.
Ας αγωνισθούμε για τη διαφύλαξη της μεταξύ μας ενότητος, παραμένοντας μακριά από
κάθε είδους ακρότητες και φανατισμούς και,
πρωτίστως, ας παραμένουμε ενωμένοι με
τον Προαιώνιο Θεό, τον Παλαιό των Ημερών, ο οποίος νηπιάζει για μας, παραμένει
μαζί μας και μας προσφέρεται μέσα από τη
συμμετοχή μας στο Πανάγιο Σώμα Του, την
Αγία Εκκλησία.
Μόνο έτσι θα εορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, προσεγγίζοντας το «καινό» και μέγα
μυστήριο και ανακαινίζοντας την ζωή μας.
Σας εύχομαι χρόνια πολλά, αγιασμένα και
πανευφρόσυνα,
γεμάτα από τη Χάρη του Σαρκωθέντος Χριστού μας.
Με πολλή πατρική αγάπη
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άλιμο, όπου φιλοξενούνται παιδιά που στερούνται οικογενειακής φροντίδας και προστασίας, βρέθηκε το πρωί της παραμονής
των Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με την υφυπουργό
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, και την κόρη του Δάφνη,
άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και
γιορτινά τραγούδια από τα παιδιά της μονάδας, τους μοίρασε δώρα και συζήτησε μαζί
τους για τις ανησυχίες τους, το σχολείο και
τα αγαπημένα τους αθλήματα.
Τα μικρότερα παιδιά της δομής δώρισαν
στον πρωθυπουργό ένα σπιτάκι φτιαγμένο
από μπισκότα και ζαχαρωτά και τα μεγαλύτερα του προσέφεραν μία ζωγραφιά.
Στη συνέχεια, τα παιδιά ξενάγησαν τον κ.
Μητσοτάκη στους χώρους της μονάδας, ενώ
ο πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Γιάννης Λιβανός, και η διευθύντρια της Παιδόπολης,
Μαρία Αποστολοπούλου, τον ενημέρωσαν
για τη δράση της.
Με παιδικές φωνές γέμισε το γραφείο
του Αλέξη Τσίπρα
«Και του χρόνου λεύτεροι, χωρίς μάσκες και
κορονοϊό», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρα στα παιδιά που έψαλαν σήμερα τα κάλαντα των Χριστουγέννων
στα γραφεία του κόμματος.
Τα παιδιά του συλλόγου Κρητών ΒύρωναΚαισαριανής-Παγκρατίου «Η Αλληλοβοήθεια» ήταν τα πρώτα τα οποία επισκέφτηκαν τον Αλ. Τσίπρα και τη σύζυγό του, και
τα οποία χόρεψαν επίσης παραδοσιακούς
κρητικούς χορούς.
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Στη συνέχεια, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα
έψαλαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ παιδιά
από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προσφέροντάς του το επετειακό μαντίλι των 110
χρόνων του Σώματος και μία σφυρίχτρα.
Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχτηκε τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
«VictorArtant»- ΝΙΚΗ.
Οι ευχές του Νίκου Ανδρουλάκη
Από τη μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος και τον Λαογραφικό Όμιλο «Ερωτόκριτος» - Κώστας Κυριακάκης, άκουσε τα
κάλαντα ο νέος προεδρος του Κινήματος
Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
«Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και χρόνια
πολλά, με υγεία και ευημερία για όλες τις
Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Είναι
πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε τηρώντας
τα υγειονομικά μέτρα προστασίας για να
προστατέψουμε τις οικογένειές μας και τους
συνανθρώπους μας», ήταν το μήνυμά του.
Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπά
«Χρόνια πολλά με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού γιατί τελικά μόνο
ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Καλές
γιορτές με υγεία και δύναμη σε όλους και
όλες» ευχήθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τις γιορτές.
Το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος
Βελόπουλος έστειλε θερμές ευχές σε όλους
τους Έλληνες. Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η
εορτή των Χριστουγέννων είναι η σημαντικότερη μέρα για τους Χριστιανούς και ευχήθηκε υγεία, ευτυχία και Καλά Χριστούγεννα.

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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Πολιτική ανασκόπηση 2021: Τα γεγονότα που άφησαν το στίγμα τους
Η πανδημία άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα
της και τη χρονιά που φεύγει, μία χρονιά
κατά τα άλλα που θα θυμόμαστε για την
ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις
σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις, τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν το
καλοκαίρι αλλά και την θλιβερή απώλεια της
Φώφης Γεννηματά.

ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελου Αποστολάκη να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
Εντέλει συστάθηκε νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό
τον Χρήστο Στυλιανίδη, ενώ ο Θάνος Πλεύρης έγινε Υπουργός Υγείας.

Η χρόνια που φτάνει στο τέλος της θα ταυτίζεται αναμφίβολα πάντα με την απώλεια
της Φώφης Γεννηματά, που συγκλόνισε το
πανελλήνιο και ένωσε τον πολιτικό κόσμο.

Ήταν η χρονιά των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση. Για πρώτη φορά στην
επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα συμμετείχαν ξένοι ηγέτες από τις συμμαχικές
χώρες και ο πρίγκιπας Κάρολος.

Στο πεδίο της πολιτικής, το 2021 σημαδεύτηκε και από δύο ανασχηματισμούς. Ο
πρώτος στις 13 Αυγούστου είχε πρωταγωνιστή τον Γιάννη Οικονόμου που αναβαθμίστηκε σε κυβερνητικό εκπρόσωπο
Οι μεγάλες ανακατατάξεις έγιναν στις 31
Αυγούστου, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών σε Εύβοια και Αττική.
Αυτός ο ανασχηματισμός σημαδεύτηκε
από το έντονο παρασκήνιο με την κατόπιν
εορτής άρνηση του πρώην υπουργού του

Καθοριστικός για το παρόν και το μέλλον
ήταν και ο Οκτώβριος, με την υπογραφή της
αναβαθμισμένης αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας της χώρας μας με τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής.

Η απώλεια της Φώφης
Γεννηματά

200 χρόνια ελληνική
επανάσταση

Κυβερνητικοί
ανασχηματισμοί

Αμυντική συνεργασία
Ελλάδας-ΗΠΑ

Εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ

Ελληνογαλλική συμφωνία
και προμήθεια Μπελαρά

Ο μήνας έκλεισε με μία κίνηση ματ που άλλαξε τις ισορροπίες στο Αιγαίο προκαλώντας τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Την υπογραφή της ιστορικής αμυντικής συμφωνίας
της Ελλάδας με τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης για πρώτη φορά ρήτρας αμοιβαίας
αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης και της προμήθειας υπερσύγχρονων φρεγατών Μπελαρά.

Το 2021 είναι σίγουρα συνυφασμένο πολιτικά και με την κούρσα διαδοχής της ηγεσίας
στο Κίνημα Αλλαγής. Έξι υποψήφιοι, αλληλοκαρφώματα, πρωτοφανής συμμετοχή
και νικητής της μονομαχίας με τον Γιώργο
Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που
εξελέγη 6ος Πρόεδρος της παράταξης.

Αίτημα Τσίπρα για εκλογές

Λίγο πριν ρίξει αυλαία το 2021 στο τραπέζι
έπεσε και το αίτημα για εκλογές, που διατύπωσε για πρώτη φορά καθαρά ο Αλέξης
Τσίπρας.

Σύνοδος Κορυφής στην
Αθήνα

Υψίστης διπλωματικής σημασίας ήταν και η
Σύνοδος Κορυφής των MED9 στην Αθήνα,
απ' όπου ο Πρωθυπουργός και οι ηγέτες
του Νότου εξέπεμψαν ηχηρό μήνυμα κατά
της τουρκικής παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη της Μέρκελ
στην Ελλάδα και το mea
culpa

Στα σημαντικότερα γεγονότα του 2021 συγκαταλέγεται επίσης η επίσκεψη της Άγκελα
Μέρκελ στην Αθήνα και το mea culpa που
είπε για τα σκληρά μέτρα λιτότητας.

Επίσκεψη Πάπα

Σπουδαία στιγμή για την Ελλάδα αποτελεί
και η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, που
συγκίνησε με το λόγο του και έβαλε στο επίκεντρο το μεταναστευτικό.

Θάνατος Κάρολου
Παπούλια

Το 2021 μας αποχαιρετά με τον θάνατο του
ευπατρίδη πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια.

Αλέξης Τσίπρας - 2022: Ζήτημα ζωής μια νέα αρχή
Ο Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρό του στην ΕΦΣΥΝ, υπογραμμίζει την ανάγκη μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα στρίψει το
τιμόνι προς την κοινωνική δικαιοσύνη.
«Το 2022 μπορεί και πρέπει να γίνει η χρονιά της αλλαγής», που «μια προοδευτική
κυβέρνηση θα στρίψει το τιμόνι προς την
κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους, την προστασία της
εργασίας, την προστασία των πολλών από
την ασυδοσία των λίγων», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο
Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», σημειώνοντας ότι
αυτός είναι ο στόχος του κόμματός του.
Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι το 2022 προδιαγράφεται δύσκολη χρονιά, «η μάχη με την
πανδημία θα συνεχιστεί, παρά τις καθησυχαστικές θριαμβολογίες της κυβερνητικής
προπαγάνδας» και «η ακρίβεια δεν πρόκειται να κοπάσει με τα ευχολόγια του κυρίου
Μητσοτάκη και τις σέλφι του κυρίου Γεωργιάδη». Υποστηρίζει ότι, όμως, «η επιταχυνόμενη και ανεπίστρεπτη φθορά της κυβέρνησης, η εντεινόμενη αντίθεση και αντίδραση
της κοινωνίας στις καθεστωτικές πρακτικές,
η κατάρρευση των μύθων της κυβερνητικής
προπαγάνδας, φέρνουν όλο και πιο κοντά
το τέλος του καθεστώτος τους. Και όλο και
πιο κοντά μια νέα αρχή προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης, με την κοινωνία και για
την κοινωνία».
Στο άρθρο του με τίτλο «2022: Ζήτημα ζωής
μια νέα αρχή», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
ασκεί δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, και την κυβέρνηση
και τονίζει πως «η πολιτική αλλαγή είναι
πια επιβεβλημένη ως αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από τον διαρκή εφιάλτη».

Επισημαίνει, δε, ότι «αυτή δεν μπορεί παρά
να είναι και η επιδίωξη όλων των δυνάμεων που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως
προοδευτικές και να εναρμονίζονται με τις
απαιτήσεις της κοινωνικής πλειοψηφίας».
Όπως προσθέτει, η βασική διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά, τη συντήρηση και την πρόοδο «συμπυκνώνεται στο εξής και μοναδικό αίτημα:
Εκλογές και πολιτική αλλαγή». Σύμφωνα
με τον ίδιο, ως όποιος αποφεύγει να πάρει σαφή θέση στο παραπάνω αίτημα, «θα
αδυνατεί να απαντήσει πειστικά στο διά
ταύτα της κοινωνικής ανάγκης».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι
«αν δεν είχαμε τον κ. Μητσοτάκη με την
τραγική -όπως αποδείχτηκε- κανονικότητά
του, που ασχημονεί πάνω στις πληγές της
κοινωνίας, μπορεί να μην είχαμε ξεμπερδέψει με την πανδημία, όπως ο ίδιος τρεις τουλάχιστον φορές πανηγύρισε, αλλά θα είχαμε μετριάσει και το δράμα και τον πόνο και
τον αριθμό των ανθρώπων που χάθηκαν,
ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί». Αν δεν
αντιμετώπιζε εξαρχής ο πρωθυπουργός την
πανδημία «ως ευκαιρία προσωπικής, κομματικής, ακόμα και οικονομικής κερδοσκοπίας», όπως αναφέρει. Αν δεν χειροκροτούσε «υποκριτικά γιατρούς και νοσηλευτές και
την ίδια στιγμή όχι μόνο άφηνε αβοήθητο,
αλλά συρρίκνωνε και υπονόμευε το δημόσιο σύστημα υγείας», αν δεν «μετέτρεπε
την αναγκαία επικοινωνία για τα μέτρα προστασίας και το εμβόλιο σε εργαλείο χρηματοδότησης των φίλων, της εικόνας, και του
καθεστώτος του», αν δεν "απέκρυπτε" την
έκθεση Λύτρα-Τσιόδρα κι όταν αυτή αποκαλύφθηκε δεν κατέφυγε στην προσφιλή του
πρακτική: Στις υπεκφυγές, στα ψέματα, στη

δολοφονία της αλήθειας». «Αν δεν έδινε εν
μέσω πανδημίας ασυλία στους τραπεζίτες»
και δεν «μοίραζε δισεκατομμύρια σε κολλητούς και φίλους με απευθείας αναθέσεις,
δεν καταργούσε το οχτάωρο, δεν κρατούσε καθηλωμένο τον βασικό μισθό, δεν θεσμοποιούσε το καθεστώς ζούγκλας ...»,
προσθέτει.
«Όχι, δεν ισχυρίζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι απλώς ανίκανος. Ισχυρίζομαι ότι
είναι αθεράπευτα δογματικός και προσηλωμένος στις αποτυχημένες συνταγές του
χθες», αναφέρει ο κ. Τσίπρας. Επίσης, χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «αθεράπευτα
κυνικό» και τον κατηγορεί ότι «αδυνατεί να
κατανοήσει την τραγωδία και τις επιπτώσεις
της, με τη σεμνότητα και την περίσκεψη που
απαιτεί ο ανθρώπινος πόνος» και πως «η
κρίση δεν είναι ευκαιρία να εφαρμόσει τις
αποτυχημένες συνταγές των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιαίτερα σε κομβικές υπηρεσίες για
τον πολίτη σε περιόδους κρίσης, όπως η
δημόσια Υγεία, η δημόσια Παιδεία, η Ενέργεια». Ακόμη, τον κατηγορεί ότι «αδυνατεί να
κατανοήσει» πως «τώρα αντί να αφήνει τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην τύχη τους,
είναι η ώρα να τις στηρίξει» και ότι πρέπει
να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και όχι να
απελευθερωθούν οι απολύσεις. «Και κυρίως», σημειώνει, «αδυνατεί να κατανοήσει
ότι κάποια στιγμή η πραγματικότητα είναι
τόσο ισχυρή που κανένα σύστημα επικοινωνίας, όσο δυνατό και να είναι, δεν αρκεί
για να τη διαψεύσει», συνεχίζει. Σχολιάζει
ότι τον πολίτη «δεν μπορεί να τον παραπλανήσει καμία προπαγάνδα» όταν βλέπει
«τις τραγικές παλινωδίες και τα ψέματα στη
διαχείριση των πυρκαγιών και της πανδημίας και ταυτόχρονα λαμβάνει τους λογαριασμούς του ρεύματος και ματώνει από

τις ανατιμήσεις στο σούπερ μάρκετ, όταν
συνειδητοποιεί ότι την 3η εβδομάδα δεν
υπάρχουν χρήματα για να βγει ο μήνας».
«Και χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορείς να διαχειριστείς καμία κρίση», συμπληρώνει.
Μιλώντας για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει ότι η
πράξη στη δύσκολη μάχη «για να μπει τέλος στη σημερινή καθεστωτική δυστοπία»,
απαιτεί:
•
«Το ευρύτερο δυνατό άνοιγμα του
κόμματος στις κοινωνικές δυνάμεις που
έχουν ανάγκη, θέλουν, και στηρίζουν την
αλλαγή.
•
Την ενιαία θέληση και την αποφασιστική δράση σε όλα τα μέτωπα πάλης
για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του
λαού, των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης
που δέχονται βάναυση επίθεση, για να κάνουμε κοινό τόπο της καθημερινότητας το
αίτημα και σύνθημα "Να Φύγουν!", χωρίς
τις αυταπάτες του ώριμου φρούτου.
•
Την πληθυντική ανάπτυξη του
κόμματος. Να ανοίξουμε τις πόρτες στις
πιο ζωντανές προοδευτικές δυνάμεις σε
κάθε περιοχή, πόλη, γειτονιά, χωριό, χώρο
δουλειάς, κοινωνικό στρώμα και κλάδο,
χωρίς στενότητες, κληρονομημένες από
το παρελθόν αντιπαλότητες, προσωπικές
στρατηγικές και επιφυλάξεις ιδεολογικής
καθαρότητας.
•
Την αποφασιστική ενίσχυση της
συλλογικότητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας και της εμπιστοσύνης του ρόλου
των μελών του κόμματος, χωρίς αποκλεισμούς και αστερίσκους, τόσο στη λήψη των
πιο σοβαρών αποφάσεων, όσο και στην
εκλογή της συλλογικής του ηγεσίας στο επικείμενο 3ο Συνέδριο του Κόμματος»
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Κάρολος Παπούλιας: «Ύστατο
χαίρε» με τιμές αρχηγού κράτους
Ο ήχος πένθιμου εμβατηρίου συνόδευσε
τον Κάρολο Παπούλια στον οποίο η μπάντα και άγημα της Προεδρικής Φρουράς
απέδωσαν τιμές αρχηγού κράτους. Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του πρώην
Προέδρου της Δημοκρατίας, στο Ιερό Ναό
του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Παγκράτι, ενώ η
ταφή του, όπως έχει γίνει γνωστό, θα γίνει
στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, τόπο
καταγωγής του εκλιπόντος.
Στην εξόδιο ακολουθία στην οποία χοροστάτησαν οι μητροπολίτες Ιωαννίνων Μάξιμος και Ναυπάκτου Ιερόθεος, παρέστη η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που άφησε ένα μπουκέτο
λευκά λουλούδια στη σορό του εκλιπόντος,
του οποίου η κηδεία έγινε με δημόσια δαπάνη. Τη σύζυγο, τις κόρες και τις εγγονές
του Κάρολου Παπούλια συλλυπήθηκε η κ.
Σακελλαροπούλου, ενώ τον αποχαιρέτησε
σχεδόν όλη η πολιτική ηγεσία της χώρας.
Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της
Βουλής Κώστας Τασούλας, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακόμη,
τον Κάρολο Παπούλια τίμησαν ο πρώην
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος
Κακλαμάνης, καθώς και ο στενός του φίλος, πρώην Πρόεδρος της Σερβίας, Μίλαν
Μιλουτίνοβιτς. Παρούσα ήταν και η ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η άφιξη της σορού του πρώην Προέδρου
της Δημοκρατίας, στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, έγινε υπό τους ήχους πένθιμου
εμβατηρίου από την μπάντα της Προεδρικής Φρουράς, ενώ άγημα ευζώνων απέδιδε
τιμές.
Κ. Σακελλαροπούλου: Σήμερα αποχαιρετάμε έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη
του τόπου μας

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη του τόπου μας. Τον
ευπατρίδη Ηπειρώτη, που δεν δελεάστηκε
ποτέ από τους πειρασμούς της εξουσίας.
Διέψευσε έτσι, με το παράδειγμά του, όλους
όσους εύκολα απαξιώνουν την πολιτική,
την εποχή του λαϊκισμού, κρατώντας αταλάντευτα στη ζωή του και διδάσκοντάς μας
τον δρόμο της αρετής». Με αυτά τα λόγια,
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αποχαιρέτισε σήμερα το
μεσημέρι τον Κάρολο Παπούλια, κατά τον
επικήδειό της στην εξόδιο ακολουθία του
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Η προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον
υπήρξε σταθερή και βιωματική» σημείωσε
η κα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας, αναφερόμενη στην πολιτική διαδρομή του Κάρολου Παπούλια, πως «πολιτεύτηκε πάντα
με την αποστασιοποιημένη αφοσίωση που
του έδινε το σπουδαίο πλεονέκτημα να διακρίνει καθαρά τη μεγάλη εικόνα της διπλωματίας και της πορείας της χώρας».
Ειδική αναφορά έκανε και στην θητεία του
στην Προεδρία της Δημοκρατίας κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, λέγοντας
πως «όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση,
αντέδρασε καίρια, με το σιωπηλό και διακριτικό του τρόπο, όπως λίγοι γνωρίζουν,
βοηθώντας τη χώρα να σταθεί όρθια», αλλά
και πως: «Τίμησε με το ήθος του και τη συμπεριφορά του τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό, προασπίζοντας με σθένος την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα».

Νέα μέτρα έως και τις 16 Ιανουαρίου
Την Πέμπτη στις 06:00, τέθηκαν σε ισχύ
τα νέα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να
ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής
παραλλαγής «Όμικρον» του SARS-CoV-2.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε την Τετάρτη ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης: Κυβερνητική σύσκεψη για τον αυστηρό έλεγχο
τήρησης των μέτρων αντιμετώπισης της
πανδημίας
- Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς μουσική, 6 άτομα ανά τραπέζι,
όχι όρθιοι και μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. Εξαίρεση η παραμονή της
Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η
λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2:00
τα ξημερώματα, με όλες όμως τις παραπάνω απαγορεύσεις. Μέσα στις απαγορεύσεις
είναι και η απαγόρευση διενέργειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο,
για να αποφευχθεί η μεταφορά τής διασκέδασης σε άλλους χώρους.
- Η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας
(FFP2/KN95) ή διπλής στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου
υπάρχει συνωστισμός, όπως και από
τους εργαζόμενους στην εστίαση, είναι
υποχρεωτική.
- Εφαρμογή τηλεργασίας σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα έως 50% και κυλιόμενο
ωράριο, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε

υπηρεσίας.
- Επισκεπτήριο μόνο με PCR test 48 ωρών
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και
νοσοκομεία, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύεται η είσοδος σε ιατρικούς
επισκέπτες.
- Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων
θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με πλαφόν θεατών τα 1.000
άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα οι αγώνες
θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.
Σημειώνεται πως η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε την Τετάρτη και εισηγήθηκε τα μέτρα περιορισμού να τεθούν
σε εφαρμογή από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 30 Δεκεμβρίου, και όχι από 3 Ιανουαρίου όπως είχε ανακοινωθεί.
Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα έως και 16
Ιανουαρίου.
Περαιτέρω, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο υπουργός Υγείας είπε ότι στο ΕΣΥ
κατά βάση νοσηλεύονται ασθενείς με τη
μετάλλαξη «Δέλτα» και βρίσκεται σε πίεση,
και υπολογίζοντας όλους τους παράγοντες,
όπως την υπερ-μετάδοση της «Όμικρον»
έχει επέλθει συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα να στηρίξει το σύστημα αν χρειαστεί.
Στην κοινότητα η μετάλλαξη «Όμικρον» είναι κυρίαρχη, σημείωσε ο κ. Πλεύρης και
κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εμβολιαστούν.

Πανδημία: Πώς σχολίασε η
αντιπολίτευση τις ανακοινώσεις
για τα νέα μέτρα
Τις ανακοινώσεις του Θάνου Πλεύρη για
τα νέα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση και επισπέυθηκε η εφαρμογή τους
ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον, σχολίασε η αντιπολίτευση.
ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ήξερε τι έρχειται, προσποιείται πως παίρνει μέτρα χωρίς
ωστόσο καμία ουσία και με μόνο κριτήριο το
πολιτικό του κόστος
Για «απίστευτες», όπως τις χαρακτηρίζει,
παλινωδίες του πρωθυπουργού κάνει λόγο
σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως προσποιείται ότι παίρνει μέτρα και έχει κριτήριο
το πολιτικό του κόστος.
Παράλληλα χαρακτηρίζει «ημίμετρα» τα
όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας ενώ
σχολίασε πως δεν ελήφθη κανένα μέτρο
για την ενίσχυση του ΕΣΥ που όπως λέει,
«καταρρέει».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο κ. Μητσοτάκης ήξερε τι έρχεται, όλοι οι ειδικοί και η αντιπολίτευση προειδοποιούσαν
και δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για να
αποτρέψει νέες εκατόμβες νεκρών και νέο
καταστροφικό lockdown, μόνο και μόνο για
να αποφύγει την απαιτούμενη οικονομική
στήριξη. Ακόμα και σήμερα, με περισσότερα από 60.000 κρούσματα τις τελευταίες
τρεις μέρες, ο εθνικός τουρίστας με απίστευτες παλινωδίες, μπρος πίσω και καπέλωμα των επιστημόνων, προσποιείται πως
παίρνει μέτρα, χωρίς ωστόσο καμία ουσία
και με μόνο κριτήριο το πολιτικό του κόστος.
Τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος μπροστά στην καταστροφή
δηλώνει «αισιόδοξος», και τα οποία είχαν
αρχικά προγραμματιστεί για τις 3 Γενάρη,
επιβεβαιώνουν ότι στην κυβέρνηση είτε
είναι εγκληματικά ανόητοι πέρα από ανίκανοι, είτε απλά ότι έχουν επιλέξει ανοσία
αγέλης και δεν τολμούν να το πουν ευθέως,
διότι το ΕΣΥ είναι ήδη υπό κατάρρευση εδώ
και 3 μήνες και έχουμε ήδη ξεπεράσει τους
20.500 νεκρούς.
Ούτε ένα μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ
που καταρρέει, ούτε κουβέντα για επίταξη
ιδιωτικών κλινικών, ούτε κουβέντα για δωρεάν παροχή ράπιντ τεστ σε όλους τους
πολίτες και ιχνηλάτηση - ειδικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ούτε αναφορά σε
Πρωτοβάθμια Φροντίδα και θεραπευτικά
σκευάσματα, ούτε ένα μέτρο για τις μεγάλες εστίες υπερμετάδοσης στα σχολεία με
το αδιανόητο πρωτόκολλο 50+1% και στα
ΜΜΜ με το καθημερινό πάστωμα δεκάδων
χιλιάδων πολιτών, ούτε κουβέντα για επανεκκίνηση του εμβολιασμού πόρτα πόρτα
και ειδική καμπάνια για τον εμβολιασμό των
παιδιών.
Μόνο αντιφάσεις, παλινωδίες και τελικά
άτυπο lockdown στην εστίαση χωρίς την
αυτονόητη οικονομική στήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν
είναι μόνο άχρηστος αλλά και επικίνδυνος
για τη ζωή.
ΚΙΝΑΛ: Τα μέτρα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί όταν υπήρχαν τα πρώτα δείγματα
της υπερμεταδοτικότητας της Όμικρον
Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής τα μέτρα
της κυβέρνησης για την έξαρση της πανδημίας από τη μετάλλαξη Όμικρον συνιστούν
«παλινωδίες και καθυστερήσεις και έπρεπε
να είχαν δρομολογηθεί όταν υπήρχαν τα
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πρώτα δείγματα της υπερμεταδοτικότητας
της Όμικρον στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
οι κυβερνήσεις των οποίων έδειξαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα από την ελληνική», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στο τρίπτυχο
εμβολιασμός - ενίσχυση του ΕΣΥ - μέτρα
προστασίας, που αφορά:
Χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου
χωρίς ραντεβού, σε επιπλέον από τα υπάρχοντα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου
να προχωρήσει τάχιστα η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.
'Αμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και των
στρατιωτικών νοσοκομείων για νοσηλεία
περιστατικών covid, εάν υπάρξει ανάγκη.
Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων και
αποσυμφόρησης των μέσων μαζικής
μεταφοράς.
Επιδημιολογική επιτήρηση με επέκταση
των σημείων όπου θα πραγματοποιούνται
δωρεάν pcr και rapid test.
«Το κριτήριο του πολιτικού κόστους που
καθοδηγεί τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
βλάπτει σοβαρά την κοινωνία και την οικονομία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του
ΚΙΝΑΛ.
ΚΚΕ-Κουτσούμπας: Εγκληματική η πολιτική της κυβέρνησης με τις παλινωδίες και
τα "μπρος- πίσω"
«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να μπει επιτέλους ένα τέλος στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης με τις παλινωδίες και τα
"μπρος- πίσω", αλλά κυρίως με την άρνησή
της να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας
και να πάρει μέτρα στους βασικούς χώρους
διασποράς;» τονίζει σε δήλωσή του ο γγ της
ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, και
επισημαίνει στη συνέχεια:
«Η απογείωση των κρουσμάτων, με ό,τι πιθανά ακολουθήσει σε νοσηλείες και θανάτους, από μόνη της επιβάλλει:
-Τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος
υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα
για να προστεθεί προσωπικό και υποδομές
στη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
-Μέτρα πρόληψης και προστασίας στους
χώρους δουλειάς, τα μέσα μεταφοράς, τα
σχολεία, τα οποία, παρά το ότι η εμπειρία
των δύο χρόνων της πανδημίας έχει αποδείξει την αναγκαιότητά τους, η κυβέρνηση
τα απορρίπτει ως περιττό κόστος.
-Τη διάθεση των ατομικών μέσων, όπως
είναι οι μάσκες αυξημένης προστασίας, με
ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας,
χωρίς την επιβάρυνση του λαού με επιπλέον κόστος».
«Η απουσία αυτών των μέτρων -κι όχι οι
έτσι κι αλλιώς αναμενόμενες μεταλλάξειςείναι που έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, με τα ρεκόρ κρουσμάτων και την
αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εμβολιασμός, όσο
αναγκαίος κι απαραίτητος είναι, άλλο τόσο
δεν αρκεί από μόνος του για την αντιμετώπιση της πανδημίας» προσθέτει στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας και υπογραμμίζει
καταλήγοντας:
«Κι αν τελικά, επιλογή της κυβέρνησης είναι
η ανοσία της αγέλης, "γιατί τα μέτρα είναι
πολυτέλεια", τότε η επιλογή των εργαζομένων, του λαού, είναι χωρίς καθυστέρηση να
δυναμώσει την πάλη για να επιβάλει ο ίδιος
μέτρα προστασίας της ζωής του».
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Canada Child Benefit still needed
alongside national daycare
system, minister says
The federal minister in charge of child-care
efforts says she still sees a need for the
government's cornerstone children's benefit
even in a Canada with a national daycare
system.
Families Minister Karina Gould says the
Canada Child Benefit was never designed
as a child-care program, but to help parents
defray the costs of raising a family and
reduce poverty rates.
Since the income-tested benefit was
introduced in 2016, the poverty rate for
children under 18 has fallen to 9.7 per cent
in 2019, the most recent year for which data
is available. That compared to 16.4 per cent
in 2015.
Gould says the push to build a national
daycare system is also aimed at easing cost
pressures for parents by lowering child-care
fees that in some cities can cost more than
a monthly mortgage payment.
But even when average fees reach the
government's goal of $10-a-day by 2026,
Gould says there will still be households that
will need the Canada Child Benefit to pay
the bills.
It's why Gould says she doesn't see the
benefit disappearing from the federal toolkit
for families.
"There are always going to be families
-- maybe it's a single parent, or a singleincome household, or there are reasons
why the other parent is unable or can't work
-- that are going to continue to need that
benefit," Gould said in an interview.
"I think it's going to continue to be a really
important way for us to fight child poverty in
Canada."
The government's economic update in
December forecasted spending on the child
benefit would fall for the second straight
fiscal year starting in April, dropping from
$26.4 billion to $25.5 billion, before climbing
to $28.2 billion by 2027.
The decline is the result of the end of a
temporary bonus paid to families with young
children.
Gould said there have been some families
that saw a reduction in CCB payments
because they received emergency incomesupport in 2020, but it was nowhere near
as dramatic a drop as seen for low-income
seniors who receive the guaranteed income
supplement.

As spending on the benefit rebounds, the
government will up its annual funding for
provincially run child-care systems. The
Liberals have inked deals with 11 provinces
and territories, with only Nunavut and
Ontario left.
On talks with Canada's most populous
province, Gould said there's political goodwill
on both sides of the bargaining table to get a
deal done, although she didn't say how soon
that might take.
Prime Minister Justin Trudeau named
Gould minister of families, children and
social development in October, after she
previously served as minister of democratic
institutions and, most recently, international
development.
For Gould, taking over her new position
helps merge her political and personal
lives: Her three-year-old son is in daycare
in Ottawa and her riding of Burlington on the
western edge of the Greater Toronto Area.
A pandemic parent herself, Gould said she's
keeping in mind that families, and children
in particular, need a bit more support than
usual "because life is just that much tougher."
A recent report by the government's poverty
advisory council noted that the pandemic
has been traumatic for children through
rounds of lockdowns that may have "longlasting impacts on general health and on
the educational attainment of a whole
generation."
Gould is being tasked with boosting mentalhealth services for children, and suggested
a way to do that would be to earmark the
money to provinces in health-care transfers.
She also has on her plate modernizing
Service Canada, which is responsible for
doling out billions in benefits annually.
The move to digitize the department's

Σας ευχόμαστε Ευτυχισμένο
το Νέο Έτος 2022!

CPP premiums are getting a bigger
bump than planned. Here's why.
Jan. 1 is going to feel like Groundhog Day
for all those paying into the Canada Pension
Plan. Like last year, contributions are going
up again by more than originally planned,
and the reason again lies with the unique
impacts of the pandemic on the labour
market.
Why CPP premiums are going up
The increase is part of a multi-year plan
approved by provinces and the federal
government five years ago to boost
retirement benefits through the public plan
by increasing contributions over time. The
rises started in 2019.
A KPMG note in November said the
maximum
employer
and
employee
contributions will hit $3,499 each in 2022,
an increase from the $3,166 this year. For
self-employed contributions, the maximum
amount will be $6,999, up from $6,332.
What makes 2022 different (or the same as
2021)
The pension plan requires contributions to
go up alongside the upper limit on earnings
that are subject to those premiums.
For next year, the earnings ceiling, known as
the yearly maximum pensionable earnings
or YMPE, was supposed to be $63,700, an
increase of $2,100 from the 2021 limit. But
the actual amount is going to be higher at
$64,900, for a 5.3 per cent increase that is
the largest in three decades.
The reason is due to the pandemic's
lingering effects on the labour market.
The formula to calculate the earnings limit
looks at what people are earning on average
each week, and compares changes between
12-month periods that end June 30.
What has happened during the pandemic is
that average weekly earnings have jumped
because there are fewer people working
in lower-paying jobs. Without them, the
average increase appears more dramatic
than what it is.
What happens next
systems has included automatically signing
up seniors for old age security and the
income supplement payments.
More work could better identify seniors who
still aren't getting benefits, she said, and
maybe provide unemployment benefits to
people faster by seeing payroll changes in

Federal Conservative Leader Erin O'Toole
had called on the government to push off this
year's bump, saying it wasn't the right time
for another premium increase with inflation
driving up the cost of living for consumers,
and many small businesses still trying to
build back their revenues.
Any changes to contribution rates or the
earnings ceiling where contributions top
out would need the approval of Parliament
and seven provinces representing at least
two-thirds of the national population — a
higher bar than what’s required to amend
the Constitution.
So premiums are going up.
The changes to the Canada Pension Plan
aren't done. Prime Minister Justin Trudeau
has asked Finance Minister Chrystia
Freeland to work with provinces to increase
by 25 per cent the amount paid out in CPP
benefits to widows and widowers.
EI premiums are going up as well once a
two-year federal freeze on increases thaws
next year. Premiums are set to rise thereafter
from $1.58 per $100 of insurable earnings,
to $1.83 by 2027. The yearly increases are
the maximum amount allowed by law and
need to go up to refill the EI fund after it was
drained by pandemic-induced demand.
The government's fall economic statement
projected that the EI account would come
back to balance by 2028.
real-time.
"There's just such a huge opportunity here
to service Canadians and provide support
to citizens in just a much more efficient and
effective way that will alleviate a lot of stress,
and really help provide those benefits to
them when they need them," Gould said.
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Απολαύστε την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς στο Τορόντο
Mε ασφάλεια στο σπίτι, διαδικτυακά με συναρπαστικές
παραστάσεις και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.
γράφει η Την Παρασκευή,
Δήμητρα 31 Δεκεμβρίου,
Κολοβός η πόλη του Τορόντο θα υποδεχτεί με ασφάλεια
το 2022 με μια ζωντανή ροή με
προηχογραφημένες παραστάσεις από εμβληματικούς χώρους
μουσικής του Τορόντο και άλλες
τοποθεσίες που οδηγούν σε πυροτεχνήματα στην προκυμαία.
Το φετινό πρόγραμμα επιτρέπει
στους κατοίκους του Τορόντο να
απολαύσουν τις γιορτές με ασφάλεια στο
σπίτι, συμβάλλοντας στην προστασία από
την εξάπλωση του COVID-19.
Τα μεσάνυχτα, εκθέσεις πυροτεχνημάτων
σε μεγάλο υψόμετρο θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στην προκυμαία του Τορόντο ως
μέρος της ζωντανής μετάδοσης. Τα πυροτεχνήματα θα είναι ορατά από οπουδήποτε
με θέα στη λίμνη Οντάριο. Λάβετε υπόψη
ότι δεν πραγματοποιούνται πυροτεχνήματα
στην πλατεία Nathan Phillips ή στον Πύργο
CN.
Η φετινή ζωντανή εκπομπή και τα πυροτεχνήματα γιορτάζουν την πρόοδο που
έχει σημειώσει η πόλη στην αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19 τους τελευταίους
21 μήνες και τιμά τους εργαζόμενους στην
πρώτη γραμμή, συμπεριλαμβανομένων
όλων των μελών της Ομάδας του Τορόντο
που εργάζονται ασταμάτητα για να βοηθήσουν τους κατοίκους να εμβολιαστούν.
Για να γίνει η ζωντανή μετάδοση όσο
το δυνατόν πιο ασφαλής παραγωγή, η

τηλεοπτική προσωπικότητα Devo Brown θα
την αποσπάσει από ένα κλειστό στούντιο.
Η ζωντανή ροή θα προσφερθεί στο κανάλι
του City of Toronto CultureTO στο YouTube
στο Livestream Concert & Fireworks της
Πρωτοχρονιάς που αρχίζει στις 10:30 μ.μ.
Ο εορτασμός της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και η επέκταση του προγράμματος
Cavalcade of Lights παρουσιάζονται σε συνεργασία με την ShowLoveTO και χρηματοδοτούνται εν μέρει από την κυβέρνηση του
Καναδά μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οικονομικής Ανάπτυξης για το Νότιο
Οντάριο και της κυβέρνησης του Οντάριο.
Επισκεφθείτε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Οικονομικής Ανάπτυξης για το Νότιο Οντάριο. Οι εγκαταστάσεις Cavalcade of Lights
στην πλατεία Nathan Phillips θα απενεργοποιηθούν στις 10 μ.μ. Την Πρωτοχρονιά.
Απαγορεύονται τα προσωπικά πυροτεχνήματα στα πάρκα της πόλης και στις παραλίες. Υπενθυμίζεται στους κατοίκους να μην
εκτοξεύουν πυροτεχνήματα στην ιδιοκτησία
τους χωρίς άδεια.
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Οι επαρχιακές εκλογές του
Οντάριο έχουν προγραμματιστεί
για τις 2 Ιουνίου
Οι επαρχιακές
εκλογές
του
Οντάριο πλησιάζουν γρήγορα
και ενώ η προεκλογική εκστρατεία έχει ήδη ξεκινήσει για τα καλά, η ίδια η διαδικασία βαδίζει σε πολλά άγνωστα
μονοπάτια.
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι του Οντάριο στις 2 Ιουνίου 2022, θα
είναι παρόμοια με προηγούμενες εκλογές.
Η κατάσταση της οικονομίας, ο χειρισμός
της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση
της οικονομικής προσιτότητας των κατοικιών είναι όλα ζητήματα που αναμένεται να
αποκτήσουν πολύ χρόνο ομιλίας. Αλλά
όπως όλα τα πράγματα στον κόσμο αυτές
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γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

τις μέρες, η πανδημία COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτήν είναι προορισμένη να επισκιάσει πολλά ζητήματα. Και ενδεχομένως,
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας
των ίδιων των προεκλογικών εκστρατειών.
Ο Καναδάς έχει ήδη περάσει από τις πρώτες ομοσπονδιακές εκλογές πανδημίας, για
να μην αναφέρουμε αρκετές επαρχιακές
εκλογές. Αλλά με την άφιξη της παραλλαγής Omicron, δεν είναι σαφές τι αντίκτυπο
θα έχει το COVID-19 στις ίδιες τις εκλογές.

Ontario's Vaccine QR Codes Are
Required Starting Next Week &
Here's What You Need To Know
If you've been using the vaccine certificate
you downloaded when Ontario first released
them, you may be in need of an upgrade.
As of January 4, 2022, the Ontario
government will only be accepting enhanced
vaccine certificates with QR codes in spaces
where proof of vaccination is required in pair
with the Verify Ontario app.
This means if you haven't made the move
to update, you might want to if you plan on
eating out, watching a movie in theatres or
doing a whole host of other activities in the
province.
You can download the new code by visiting
the Ontario government's website, or by
calling the Provincial Vaccine Contact
Centre at 1-833-943-3900.
What If I don't have a phone?
According to the Ontario government, the
code can be used on paper or digitally,
so if you don't have a phone or electronic
device to save your vaccine certificate on
you can go old school and print it out after
downloading it from the Ontario government

website.
What if I have an exemption?
If you have a medical or clinical trial
exemption, you will still need an enhanced
vaccine certificate that states your exception.
The Ontario government says they are
"strengthening the verification process" and
that "organizations and businesses that are
under the provincial proof-of-vaccination
system will be advised to no longer accept
physician notes as of January 10, 2022."
What do I need a vaccine certificate for?
Proof of full vaccination of a COVID-19
vaccine is currently required in Ontario for
indoor restaurants, bars, nightclubs, gyms,
pools, sporting events, casinos, bingo halls,
concert venues, cinemas, strip clubs, horse
racing tracks and more.
Outdoor spaces such as gyms, concert
venues, restaurants, bars, meeting spaces,
water parks, sporting events and more with
a regular capacity of 20,000 or more also
require proof of vaccination, according to
the Ontario government.
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Τα 5 μεγάλα πολιτικά γεγονότα
στην Κύπρο το 2021
Τα πολιτικά γεγονότα που κυριάρχησαν
την χρονιά που μας φεύγει

(0,01%) και ο Χρυσάνθου Σπύρο 39 ψήφους
0,01%.

Στο τέλος του φτάνει σιγά - σιγά το 2021 με
τους πολίτες να προχωρούν σε ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει σε κάθε τομέα
αλλά και τις προκλήσεις και τα γεγονότα
που φέρνει η νέα χρόνια.
Προκλήσεις που αφορούν την πολιτική,
την οικονομία αλλά και την πανδημία. Στο
παρόν άρθρο η Offsite θα ασχοληθεί με τις
πολιτικές εξελίξεις που είχαμε στην Κύπρο
την χρονιά που μας φεύγει και ουσιαστικά
τα πολιτικά γεγονότα που ξεχώρισαν το
2021 τόσο στο κομματικό σκηνικό της χώρας όπως επίσης και στο Κυπριακό.
Συγκεκριμένα αν και την χρόνια που μας
φεύγει η πανδημία ήταν αυτή που απασχόλησε την επικαιρότητα πιο έντονα οι
Βουλευτικές του περασμένου Μαϊού αλλά
και η Πενταμερής για το Κυπριακό στην Γενεύη απασχόλησαν την επικαιρότητα με την
ιστοσελίδα μας να παρουσιάζει τις 3 πιο σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στην χώρα.

Η εκλογή γυναίκας στην Προεδρία της
Βουλής
Την χρονιά που μας φεύγει είχαμε για πρώτη φορά και την εκλογή γυναίκας στην Προεδρία της Βουλής με την Αννίτα Δημητρίου
να είναι η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου από
τον περασμένο Μάϊο.
Την Αννίτα Δημητρίου υποστήριξαν στον
δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας τα
κόμματα ΔΗΣΥ με 17 ψήφους, ΔΗΠΑ με 4
ψήφους καθώς και το ΕΛΑΜ με 4 ψήφους.
Με την έναρξη της διαδικασίας εκλογής του
νέου Προέδρου υποψηφιότητα έθεσαν όλοι
οι Αρχηγοί των 6 κοινοβουλευτικών κομμάτων πλην του ΔΗΣΥ του οποίου υποψήφια
ήταν η Αννίτα Δημητρίου.
Στη διαδικασία του πρώτου γύρου σχηματίστηκε και το πρώτο μπλοκ μεταξύ των
κομμάτων με ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ να αλληλοψηφιζονται και να συγκεντρώνουν τόσο ο
Νικόλας Παπαδόπουλος όσο και ο Μαρίνος
Σιζόπουλος από 13 ψήφους.
Κατά τον δεύτερο γύρο σχηματίστηκε και
δεύτερο μπλοκ συμμαχίας με τους Οικολόγους να ψηφίζουν τον Άντρο Κυπριανού ο
οποίος έλαβε 18 ψήφους.
Ακολούθως κατά την ψηφοφορία για την
Αννίτα Δημητρίου, σχηματίστηκε το τρίτο μπλοκ συμμαχίας με ΔΗΣΥ , ΔΗΠΑ και
ΕΛΑΜ να δίνουν με 25 ψήφους την Προεδρία στην υποψήφια του ΔΗΣΥ αφού ο νικητής σε αυτό το γύρο χρειαζόταν τουλάχιστον 22 ψήφους.

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και κομμάτων
Κάνοντας αρχή από τις Βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου καταγράφονται ως
οι εκλογές που είχαμε ρεκόρ συμμετοχης
κομμάτων καθώς συμμετείχαν συνολικά 15
πολιτικά κόμματα και πέραν των 650 υποψηφίων. Μάλιστα η προεκλογική χαρακτηρίστηκε από πολλούς πολιτικούς αναλύτες
ως προεκλογική τοξική χωρίς να μπαίνουν
στο τραπέζι ουσιαστικές προτάσεις αλλά να
κυριαρχούν οι αλληλοκατηγορίες.
Συγκεκριμένα στις Βουλευτικές του Μαϊου
ψήφισαν 366.608 από τους 557.836 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ή ποσοστό
65,72%. Η αποχή ανήλθε στις 191.228 ψήφους ή στο 34,28% . Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 357.714 (97,57%), τα άκυρα 6.824
(1,86%) και τα λευκά 2.070 (0,56%).
Είσοδο στον Βουλή πέτυχαν επτά κόμματα
και συγκεκριμένα ο Δημοκρατικός Συναγερμός που εξασφάλισε ποσοστό 27,77% ή
99.332 ψήφους, το ΑΚΕΛ ποσοστό 22,34%
ή 79.910 ψήφους, το ΔΗΚΟ ποσοστό
11,29% ή 40.392 ψήφους. Τέταρτο κόμμα
αναδείχθηκε το ΕΛΑΜ με ποσοστό 6,78%
ή 24.255 ψήφους, 5ο η ΕΔΕΚ με ποσοστό
6,72% ή 24.025 ψήφους, 6η δύναμη η Δημοκρατική Παράταξη με ποσοστό 6,10% ή
21.834 ψήφους, ενώ είσοδο πέτυχε και το
Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών
με ποσοστό 4,41% ή 15.761 ψήφους.
Εκτός Βουλής έμειναν οι Ενεργοί Πολίτες
– Κίνημα Εν. Κυπ. Κυνηγών με ποσοστό
3,27% ή 11.711 ψήφους, η Αλλαγή Γενιάς
με 2,82% ή ποσοστό 10.096, η Αλληλεγγύη
με 2,31% ή 8.254 ψήφους, η Αμμόχωστος
για την Κύπρο με 1,56% ή 5.596 ψήφους,
η Αφύπνιση με 1,35% ή 4.839 ψήφους, η
Πνοή Λαού με 1,28% ή 4.585 ψήφους, το
Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου με 1% ή 3.593
ψήφους. Όπως επισης οι ανεξάρτητοι
υποψήφιοι Ευάγγελος Πουργουρίδης, με
0,44% ή 1.571 ψήφους και ο Ανδρέας Χρίστου με 0,30% ή 1.078 ψήφους. Ο Πατριωτικός Συνασπισμός εξασφάλισε 0,11% ή
376 ψήφους, ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους 246
ψήφους ή 0,07%, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου 0,03% ή 105 ψήφους και ο Μαρδαπήττας Χρύσανθος με 74 ψήφους ή 0,01%.
Επίσης ο Σπάρος Φοίβος έλαβε 42 ψήφους

Για πρώτη φορά στο τραπέζι η λύση δύο
Κρατών
Ως χρόνια στασιμότητας μπορεί να χαρακτηριστεί το 2021 στο Κυπριακό μετά και
την εκλογή το τέλος του 2020 στην ηγεσία
των Τουρκοκυπρίων του Ερσίν Τατάρ.
Συγκεκριμένα σε αδιέξοδο κατέληξαν οι
διαπραγματεύσεις της Πενταμερούς του
περασμένου Απρίλη στην Γενεύη αφού η
ενέργεια των Τ/κ και της Τουρκίας να καταθέσουν την θέση τους για λύση 2 κρατών,
δεν έδινε ουσιαστικά και περιθώριο άλλης
κατάληξης. Αυτό που κατάφερε ο ΓΓ ΟΗΕ
ήταν να συμφωνήσουν τα 5 μέρη για νέα
Πενταμερή διάσκεψη που θα γινόταν σε 2 3 μήνες κάτι που ωστόσο δεν συνέβει.
Μάλιστα παρά την συνάντηση Αναστασιάδη - Τατάρ με τον Αντόνιο Γκουτέρες τον
περασμένο Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη
δεν έγινε κατορθωτό μέχρι και σήμερα να
υπάρξει διορισμός νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό.
Γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ
Την ίδια ώρα πάρα τις Τουρκικές προκλήσεις η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε
το περασμένο διάστημα στην επανέναρξη
των γεωτρήσεων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και συγκεκριμένα στο τεμάχιο 10.
Με τη γεώτρηση αξιολόγησης Glaucus_2
επαναρχίζει το γεωτρητικό πρόγραμμα σε
ΑΟΖ Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παράλληλα στις αρχές Δεκεμβρίου η κυπριακή Κυβέρνηση και η κοινοπραξία
ExxonMobil και Qatar Energy υπέγραψαν
το Συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού
Καταμερισμού Παραγωγής και την Άδεια

Για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, σας εύχομαι από
την καρδιά μου προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Σε μια εποχή δύσκολη, κάθε μήνυμα
ελπίδας γίνεται πηγή αισιοδοξίας για έναν
καλύτερο κόσμο. Καλά Χριστούγεννα!

Νουρής - Οι νέες μεταρρυθμίσεις
που προωθεί η Κυβέρνηση
Η Κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη άμεσα
στις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες,
προωθεί σειρά Μεταρρυθμίσεων με στόχο
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ εκπόνησε σχέδια για προώθηση των επενδύσεων
ώστε να δημιουργηθούν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας με στόχο τη μετάβαση στη
νέα εποχή με αναβάθμιση του χωρικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, πάντα με
γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη, είπε ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε
χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των
βραβείων Φοιτητών Αρχιτεκτονικής του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για το
έτος 2021  Το Υπουργείο Εσωτερικών, σαν
το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό Υπουργείο, έχει
προσαρμόσει τις πολιτικές του απόλυτα με
αυτή τη νέα θεώρηση, είπε, προσθέτοντας
ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών και των μελετητών, «μεταρρυθμίσαμε και απλοποιήσαμε τις διαδικασίες αδειοδότησης».  Συνεχίζοντας ανέφερε
πως πλέον παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για γρηγορότερες, αποτελεσματικότερες και πιο διαφανείς διαδικασίες χορήγησης πολεοδομικής
και οικοδομικής άδειας σε 10 μόλις μέρες
για οικιστικές αναπτύξεις σε εγκεκριμένο οικόπεδο.  Σημείωσε πως ήδη με αυτή τη νέα
διαδικασία έχουν εκδοθεί 2.500 νέες άδειες,
ενώ από την 1/6/2022 η ταχεία αδειοδότηση
θα επεκταθεί και στις μεγαλύτερες και πιο
σύνθετες αναπτύξεις.  Η ολοκλήρωση της
μεταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας θα
επέλθει με την ψήφιση του Νομοσχεδίου
που αφορά στην διαδικασία αδειοδότησης
των λεγόμενων Στρατηγικών επενδύσεων
και η οποία προνοεί παραχώρηση όλων
των αδειών κατά μέγιστο εντός 12 μηνών.  Πρόσθετα, και πέραν της παρέμβασής μέσω σειράς σχεδίων παραχώρησης

πολεοδομικών κινήτρων, τα πλείστα από τα
οποία τερματίζονται με το τέλος του 2022, το
Υπουργείο Εσωτερικών μελετά και το θέμα
του αστικού αναδασμού.  Διευκρίνισε ότι ο
σκοπός είναι η μείωση της αστικής επέκτασης και η ορθολογική αξιοποίηση των υφιστάμενων οικιστικών ζωνών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περαιτέρω επέκτασή τους και
να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, με ξεκάθαρη θέση για περιορισμό του φαινομένου της μεμονωμένης
κατοικίας.  Αναφερόμενος στο ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ανάπλαση και
Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, είπε ότι στοχεύει στην προσέλκυση
νέων κατοίκων και νέων επενδύσεων, με
την παροχή γενναιόδωρων κινήτρων, για
την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, την αναγέννηση και την αναζωογόνηση
μιας περιοχής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Είπε περαιτέρω ότι προγραμματίστηκε
με τον Υπουργό Οικονομικών εντός Ιανουαρίου, η εξαγγελία «αυτού του μεγαλεπήβολου έργου που εκτιμούμε ότι μπορεί να
αλλάξει ολοκληρωτικά το κέντρο της Λευκωσίας, μαζί με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό που το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στο χώρο της Αρχιγραμματείας με την
ανέγερση των τριών κτιρίων στέγασης του
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Μεταφορών, μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τη
Λεωφόρο Σεβέρη σε άξονα υπηρεσιών της
κεντρικής κυβέρνησης».  Απευθυνόμενος
στους νέους αρχιτέκτονες, τους κάλεσε να
στηρίξουν έμπρακτα με τη δημιουργικότητα
αυτή την προσπάθεια. «Για αναβάθμιση του
φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.
Εφαρμόζοντας τις σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες σας. Με εφόδια την κατάρτιση και
την τεχνογνωσία σας», είπε

Έρευνας Υδρογονανθράκων για το τεμάχιο
5 στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ).
Αναβολή Δημοτικών εκλογών
Υπο κανονικές συνθήκες σήμερα η συζήτηση θα στραφόταν γύρω από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών

Εκλογών(ηταν προγραμματισμένες για τις
12 Δεκεμβρίου) οι οποίες ωστόσο αναβλήθηκαν με τα υφιστάμενα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια να παίρνουν παράταση
θητείας μέχρι και τον Μάϊο του 2024 εξαιτίας
και της συζήτησης που διεξάγεται για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για την εορτή των Χριστουγέννων
Χάρις ὑμῖν καὶ Εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ
τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα γεγονότα τοῦ
κόσμου, ἀλλὰ τὸ μέγιστο γεγονὸς ποὺ καθόρισε καὶ διαμόρφωσε τὴν Ἱστορία, ἀφοῦ
«εἰς κεφαλὴν γωνίας» τῆς μοναδικῆς αὐτῆς
καμπῆς, ἐτέθη «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ
ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς» Θεός.
Εἶναι τὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖο προσέδωσε νόημα στὸ παρελθὸν καὶ δημιούργησε τὸ πιὸ
ἐλπιδοφόρο μέλλον τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν
αἰώνια σωτηρία του.
Τὰ ἱερὰ κείμενα ἀλλὰ καὶ ἡ θύραθεν γραμματεία μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε ὅτι
ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι
ἕνας συμβολισμός, ὅπως οἱ ἐνσαρκώσεις
τῶν διαφόρων «θεοτήτων» τῆς μυθολογίας,
ἀλλὰ μία ἱστορικὴ πραγματικότητα, ἡ ὄντως
νέα πραγματικότητα, «τὸ μόνον καινὸν
ὑπὸ τὸν ἥλιον» κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν
Δαμασκηνό.
Ἔγινε σὲ συγκεκριμένη ἱστορικὴ στιγμή, ἐπὶ
τοῦ αὐτοκράτορος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου,
σ’ ἕνα συγκεκριμένο λαό, τὸν Ἰουδαϊκό, «ἐξ
οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ», καὶ σὲ συγκεκριμένο τόπο, στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Δίκαια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
ὀνομάζει τὰ Χριστούγεννα «μητρόπολιν
πασῶν τῶν ἑορτῶν», δηλαδὴ μητέρα, πηγὴ
καὶ ἀρχὴ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν.
Ὅλα τὰ γεγονότα, ποὺ συνέβησαν μέσα
στὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπινου

γένους, ἔχουν ὡς βάση καὶ θεμέλιο αὐτὸ «τὸ
ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καὶ παράδοξον Μυστήριον» ὅτι, δηλαδή, ὁ «Θεὸς ἐφανερώθη
ἐν σαρκί».
Μόνον ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς
μποροῦσε νὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα ποὺ
δημιούργησε ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ τὸν
ἄνθρωπο ἡ πτώση καὶ ἡ παρακοή. Μόνον ὁ
ἴδιος ὁ Δημιουργός, «δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο» θὰ μποροῦσε νὰ πραγματώσει τὸ ἔργο
τῆς σωτηρίας τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου.
Πολὺ ἁπλᾶ ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ οὐσιαστικὰ
λόγια διατυπώνει τὸ μέγα τοῦτο Μυστήριο ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος: «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν,
ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὁ Χριστὸς ἔγινε
μέτοχος τῆς δικῆς μας ἀνθρώπινης φύσεως, γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς μέτοχοι τῆς θείας· ὁ
Κύριος ἔγινε Υἱὸς ἀνθρώπου, γιὰ νὰ γίνει ὁ
ἄνθρωπος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
Τώρα ἀπομένει νὰ ἐκπληρώσουμε ἐμεῖς
τὸ δικό μας χρέος. Μᾶς τὸ ὑποδεικνύει μὲ
σαφήνεια ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:
«Γενώμεθα ὡς Χριστός, ἐπεὶ καὶ ὁ Χριστὸς
ὡς ἡμεῖς· γενώμεθα θεοὶ δι᾿ αὐτόν, ἐπειδὴ
κἀκεῖνος δι᾿ ἡμᾶς ἄνθρωπος». Ἂς γίνουμε
σὰν τὸν Χριστό, ἀφοῦ καὶ ὁ Χριστὸς ἔγινε σὰν καὶ μᾶς. Ἂς γίνουμε θεοὶ γιὰ χάρη
Του, ἀφοῦ καὶ Κεῖνος ἔγινε γιὰ χάρη μας
ἄνθρωπος.
Μὲ ταπείνωση, ἀλλὰ καὶ εὐγνωμοσύνη ἐνώπιον τῆς θείας συγκατάβασης καὶ οἰκονομίας, ἂς λατρεύσουμε τὸν ἀρχηγὸ τῆς σωτηρίας μας. Μὲ μετάνοια, ἂς ἀποθέσουμε στὰ
πόδια Του ἀντὶ δώρων τὶς ἁμαρτίες μας. Μὲ

Εάν δεν τολμήσουμε δεν
θα λυθεί το Κυπριακό
Γιατί δεν επιλύεται το Κυπριακό; Η βασική αιτία είναι η στάση της Τουρκίας,
η οποία προχωρεί ανενόχλητα για να πετύχει το
μέγιστο των επιδιώξεών
της. Υπάρχει παράλληλα
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ μια σειρά και από άλλους
λόγους- διαπιστώσεις.
Η πρώτη διαπίστωση και τούτο προκύπτει
εκ του αποτελέσματος, είναι πως η ακολουθούμενη πολιτική όχι μόνο δεν απέδωσε
αλλά αντίθετα έχει επιδεινώσει τα δεδομένα
στο Κυπριακό. Η πολιτική του εξευμενισμού
έχει αποθρασύνει την κατοχική Τουρκία, η
οποία αναβαθμίζει συνεχώς τις απαιτήσεις
της και απομακρύνει τη λύση.
Δεύτερη διαπίστωση είναι πως οι στόχοι
έχουν σχεδόν από την αρχή «νοθευτεί» και
η ακολουθούμενη πολιτική εγκλωβίσθηκε
στους τουρκικούς σχεδιασμούς σε μακρόσυρτες διαδικασίες του λεγόμενου διακοινοτικού διαλόγου.
Τρίτη διαπίστωση είναι πως δεν εξετάζονται εναλλακτικά σχέδια δράσης, καθώς
στη Λευκωσία το θέμα αυτό είναι ταμπού.
Επιμένει στις ταμπέλες και σε αποδειγμένα
αδιέξοδες πορείες. Στην Κύπρο, θεωρούν
πως οι επιλογές της δεκαετίας του ‘70 δεν
αλλάζουν και δεν επηρεάζονται από το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
Τέταρτη διαπίστωση είναι πως ενώ προωθείται ένας γεωστρατηγικός σχεδιασμός με
συνεργασίες στην περιοχή και τη σύναψη
συμμαχιών, με έρευνες για υδρογονάνθρακες, την ίδια ώρα στο Κυπριακό υπάρχει μια
«θρησκευτική προσήλωση» σε πεπατημένες αποτυχημένες μεθόδους. Θεωρείται
αμαρτία ακόμη και η σκέψη να εγκαταλειφθούν αποδεδειγμένα αναποτελεσματικές
πολιτικές.

Εισερχόμαστε σε λίγες ημέρες στο 48ο
χρόνο κατοχής και δεν υπάρχει προοπτική ανατροπής των κατοχικών δεδομένων.
Η κυρίαρχη προσέγγιση οδηγεί σε μεγάλο
βαθμό στη νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της εισβολής. Αυτό συζητείται εδώ και
τέσσερις και πλέον δεκαετίες. Λένε οι οπαδοί της ακολουθούμενης πολιτικής, πως
δεν μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε καθώς θα
βρεθούμε απέναντι από τη λεγόμενη διεθνή
κοινότητα. Ως και οι διάφοροι τρίτοι κοιμούνται και ξυπνούν με το άγχος να μην αλλάξει
οτιδήποτε στην Κύπρο. Αντί να κρύβονται
πίσω από τους τρίτους, θα μπορούσαν να
προσπαθήσουν να τους πείσουν πως μια
λύση στη βάση των όσων συζητούνται θα
οδηγήσει σε νέες περιπέτειες, ότι θα καταρρεύσει η συμφωνία. Είναι προφανές πως
για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και
εφαρμόσουμε μία μακράς πνοής στρατηγική, πρέπει να ξεπεράσουμε εαυτούς. Και να
θέσουμε στόχους, που να ανατρέπουν τα
κατοχικά δεδομένα.
Για να γίνει τούτο πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι είναι αυτό που επιδιώκει η κατοχική
Τουρκία. Ο μόνιμος στόχος της Τουρκίας
είναι ο πλήρης στρατηγικός έλεγχος της
Κύπρου. Ο στόχος αυτός δεν έχει ποσώς
διαφοροποιηθεί διαχρονικά, και αυτό που
εν πολλοίς επιδιώχθηκε είναι όπως αυτή
η στρατηγική διασφαλισθεί μέσα από τις
συνομιλίες. Αυτό που κατάφερε η Άγκυρα
μέσα από τις αλλεπάλληλες διαδικασίες
των διαπραγματεύσεων και τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, με κορυφαία στιγμή
το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, ήταν η
διασφάλιση των συμφερόντων της στο νησί
μέσα από ένα τουρκοκυπριακό συνιστών
κρατίδιο. Αυτή είναι η ατζέντα σήμερα. Αυτό
συζητείται.
Τι μπορεί να γίνει, ώστε ο Ελληνισμός να
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πίστη, ἂς τὸν ἱκετεύσουμε, οὕτως ὥστε τὸ
φῶς τῆς γνώσεώς Του καταυγάζει τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὰ ἐκπηγάζοντα
ἀπὸ τὸ πάνσεπτο σπήλαιο δῶρα Του: τὴν
εἰρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴ συγχώρηση, τὸν
ἁγιασμὸ καὶ τὴν πολυπόθητη σωτηρία.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐφέτος, εἶναι ἡ τεσσαρακοστὴ ἕβδομη χρονιά, ποὺ γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ
μοιρασμένη τὴν πατρίδα μας, μὲ ξεριζωμένο τὸ ἕνα τρίτο τοῦ λαοῦ μας ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες καὶ μὲ πολλοὺς ἀδελφούς
μας νὰ ἀναμένουν τὰ ἀγαπημένα τους πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ
ἀγνοοῦνται.
Το γεγονός, ὅμως, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε στὴ
γῆ γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ἀδικημένο καὶ
νὰ βοηθήσει ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ
τὴ δικαιοσύνη, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ χάνουμε τὶς ἐλπίδες μας, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ
συνεχίζουμε τὸν ἀγώνα μας. Γι’ αὐτό, μὲ τὰ
μάτια τῆς ψυχῆς στραμμένα πρὸς Ἐκεῖνον
καὶ μὲ πίστη ἀκλόνητη στὴν ἀκαταμάχητη
δύναμη τῶν δικαίων μας, ἂς συνεχίσουμε
τὴν ἀγωνιστική μας πορεία.
Ἂς μὴν ἀφήσουμε τὶς ψευδαισθήσεις νὰ
χαλαρώσουν μέσα μας τὸ ἀγωνιστικό μας
φρόνημα. Ἡ μέχρι σήμερα συμπεριφορὰ
τοῦ εἰσβολέα δὲν μᾶς ἐπιτρέπει κανένα
ἀπολύτως ἐφησυχασμό.
Πρέπει νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι καὶ ἀμετακίνητοι στὴ διεκδίκηση τῶν δικαίων μας,
ἄκαμπτοι καὶ ἀνυποχώρητοι στὴν ἀπαίτησή
μας γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν στρατευμάτων κατοχῆς, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων στὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ
παράλληλα ἕτοιμοι ἀμυντικά, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο δυναμικῆς ἀναμέτρησης, ἀφοῦ ὅσο
καὶ ἂν τὸ ἀπευχόμαστε, μιὰ τέτοια ἀναμέτρηση, δὲν θὰ διστάσει νὰ μᾶς τὴν ἐπιβάλει ἡ βουλιμία καὶ τὰ ἐπεκτατικά σχέδια τοῦ
εἰσβολέα.
Μὲ πίστη ἀκράδαντη πρὸς τὸν Θεό, ποὺ
ἦλθε στὴ γῆ γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὲ πεποίθηση στὴν τελικὴ κατίσχυση τῶν δικαίων μας,
ἐκφράζουμε τὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μας,
κατὰ τὴ μεγάλη τούτη ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης. Ἂς ἀφήσουμε τὴν ἀκτινοβολία τοῦ

Ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ νὰ φωτίζει
τὴ ζωή μας καὶ ἂς γίνουμε ἐμεῖς δοχεῖα καὶ
ἀγωγοὶ ἀγάπης πρὸς τοὺς συνανθρώπους
μας.
Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεὸς «ἐπτώχευσε
δι’ ἡμᾶς πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου
πτωχείᾳ πλουτήσωμεν» (Β' Κορ. 8, 9). Συνεπῶς, ἂς πλουτίσουμε καὶ ἐμεῖς τὶς ψυχὲς
τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας μὲ τὴ χαρὰ
ποὺ δίνει τὸ αἴσθημα τῆς ἀγάπης. Ἔτσι θὰ
μπορέσουμε νὰ προσφέρουμε τὶς ψυχές
μας ὡς κατάλυμα στὸν Χριστὸ καὶ νὰ μετάσχουμε στὴ χαρὰ τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεώς Του.
Τέλος, ἀπευθύνουμε χαιρετισμὸ ἀγάπης καὶ
εὐλογίας πρὸς ὅλο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα, πρὸς
τοὺς πρόσφυγες, τοὺς ἐγκλωβισμένους
καὶ πρὸς τὶς οἰκογένειες ποὺ ἀναμένουν
τὰ ἀγνοούμενα παιδιά τους. Εὐχόμαστε
ἐκ βάθους ψυχῆς, ὅπως ὁ ἐνανθρωπήσας
Χριστὸς στηρίζει ὅλους. Ἰδιαίτερες εὐχὲς
ἀπευθύνουμε καὶ πρὸς τὴν ἡγεσία τῆς
πατρίδας μας, ὥστε νὰ χειρίζεται τὸ ἐθνικό μας θέμα μὲ πνεῦμα ὁμοψυχίας καὶ
ἀγωνιστικότητας.
Ἂς ἔχουμε τὰ βλέμματα τῶν ψυχῶν μας
ἐστραμμένα πάντοτε πρὸς τὸν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα
Κύριο, καὶ ἂς τὸν παρακαλοῦμε μὲ θέρμη
ψυχῆς γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ γιὰ τὴ δικαίωση τῶν ἀγώνων τοῦ λαοῦ μας, ὥστε σύντομα νὰ ἠχήσουν οἱ καμπάνες καὶ στοὺς
σκλαβωμένους, σήμερα, ἱεροὺς ναούς μας.
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
Χριστούγεννα 2021.
Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης

ξεφύγει μέσα από τον ασφυκτικό κλοιό της
τουρκικής επιθετικότητας;
Το υπό συζήτηση μοντέλο της ΔΔΟ έχει
χωριστικά χαρακτηριστικά και στοχεύει στη
λειτουργία μιας νέας κατάστασης πραγμάτων, που θα αναδεικνύει τον διαχωρισμό
στη βάση της εθνικής προέλευσης. Είναι
προφανές πως αυτό θα παράγει εθνικισμό
και συγκρούσεις.
Η διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής δεν
είναι ένα εύκολο εγχείρημα, αλλά είναι επείγον να γίνει καθώς διαφορετικά δεν θα προλάβουμε να αποτρέψουμε τους τουρκικούς
σχεδιασμούς ( προσάρτηση/ενσωμάτωση
κατεχομένων, αναβάθμιση, ταβαϊνοποίηση). Η νέα στρατηγική θα πρέπει να αξιοποιήσει τα εργαλεία πολιτικής που έχει
αποκτήσει η Λευκωσία από το 1974 και
εντεύθεν, εξισορροπώντας την στρατιωτική
ήττα: Πρώτο, τη διατήρηση και ενίσχυση
του αναγνωρισμένου κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις υπονομεύσεις
από την Τουρκία καθώς κι άλλους διεθνείς
παράγοντες. Δεύτερο, την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτο, η
ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ και η εμπλοκή διεθνών κολοσσών
που δραστηριοποιούνται στα θέματα υδρογονανθράκων. Όπως και η αναβάθμιση
των συνεργασιών με χώρες της περιοχής.

Οι τρεις αυτοί βασικοί άξονες αποτελούν
τα πλεονεκτήματα που απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία παράγουν
στρατηγική υπεραξία. Αυτούς θα πρέπει να
αξιοποιήσουμε για να διαμορφωθεί μια νέα
στρατηγική στο Κυπριακό. Αυτοί οι άξονες
πρέπει απαραιτήτως να αντανακλώνται και
στο περιεχόμενο μιας συμφωνίας στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, οι Τουρκοκύπριοι θα
πρέπει να επιλέξουν: Είτε μαζί με τους Ελληνοκύπριους θα κτίσουν ένα κοινό μέλλον
εντός της Ε.Ε., είτε θα παραμείνουν αιχμάλωτοι των τουρκικών επιδιώξεων στην Κύπρο και στην περιοχή. Το μέλλον τους είναι
στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι με την
Τουρκία. Κι αυτό πρέπει να το αντιληφθούν.
Λύση δεν είναι ο διαχωρισμός.
Η αποκατάσταση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, περνά μέσα και από την
αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών. Να ισχύει ό,τι και σε όλες τις
ανεξάρτητες και δημοκρατικές χώρες. Θα
πρέπει να τεθεί ο στόχος και να αξιοποιηθούν πολιτικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων,
εναλλακτικών στρατηγικών, δεν μπορεί να
είναι ταμπού για την ελληνοκυπριακή ελίτ.
Υπάρχουν δυνατότητες, το θέμα είναι να
υπάρξει και πολιτική βούληση.
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Κλεισμένος στο σπίτι αυτή τη φορά από τον
φόβο του κοβιτ-19 αλλά και από ένα ξαφνικό κρύο που συνοδεύεται από χιόνια διαβάζω, ότι πέφτει στα χέρια μου και ακούω ότι
μας σερβίρουν από την τηλεόραση. Μετά
από ένα εγκεφαλικό πανικό που με πιάνει,
κλείνω την τηλεόραση πετάω την εφημερίδα και σκέφτομαι. Τα πράγματα είναι πολύ
σοβαρά κινδυνεύει η Ελλάς. Όλοι οι ηγέτες
στις Χριστουγεννιάτικες ευχές μιλάνε για
τους κινδύνους. Οι επιστήμονες για την
απειλή εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός
και που είναι εντελώς διαφορετική από τις
προηγούμενες. Ένας ιός που αντιμετωπίζεται με αστυνομία και πρόστιμα και όχι με
σοβαρή ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
μας φέρνει το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
της: «Η χώρα μας αντιμετωπίζει, εκτός από
την πανδημία και τις επιπτώσεις της, το μεταναστευτικό ζήτημα, την κλιματική κρίση,
αλλά και ένα ταραγμένο και πολλές φορές
απειλητικό περιβάλλον. Συγκρούσεις και
έντονες αναταράξεις καταγράφονται στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ επικρατεί αβεβαιότητα σε διεθνές
επίπεδο».
Η Ιεραρχία της εκκλησίας μιλάει και αυτή
για τους κινδύνους και μας παραπέμπει
στην μετάνοια και προσευχή. Οι κάθε λογής
ηγετίσκοι μιλάνε για τους κινδύνους που
έχουμε σαν Ελληνισμός.
Άλλοι έγκριτοι δημοσιογράφοι αναγγέλλουν: Απειλείται η Ελλάς. «Η Ελλάδα μας,
σαν γεωγραφικός χώρος, αλλά και το Έθνος

Ευτυχισμένο
το Νέο Έτος
2022!
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Σώστε μας από τους Σωτήρες μας
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
σαν σύνολο, βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μεγάλους
κινδύνους και περνά κρίσιμες
ώρες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα.
Δεν είναι καιρός για αδράνεια
και εφησυχασμό. Ήρθε η ώρα
να ακουστούν φωνές που
να ανακινήσουν λιμνασμένα
νερά και να ζωντανέψουν ψυχές. Ήρθε η ώρα τής ενωποίησης των όπου γης ζωντανών
δυνάμεων τού έθνους».
«Το ζήτημα της εισβολής και
της απαράδεκτης τουρκικής
στρατιωτικής κατοχής της
αδελφής Κύπρου συνεχίζει,
παραμένει η πιο μεγάλη πληγή του ελληνισμού η έκταση της οποίας δεν επιτρέπεται
να αφήνει ανεπηρέαστη την ΕΕ. Με συνεργασία και αφοσίωση στη διεθνή νομιμότητα, συνεχίζουμε τον αγώνα για συνολική
και συμφωνημένη επίλυση του Κυπριακού,
στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του
ευρωπαϊκού κεκτημένου».
Οι ιεράρχες και αυτοί εν χωρώ μας λένε ότι
είμαστε όλοι αμαρτωλοί και πρέπει να σωθούμε με προσευχή: Ο Θεός και ο καθένας
για τον εαυτό του γνωρίζει τι είδους χριστιανός είναι. Μα όποιος δεν ζει το μυστήριο,
για αυτόν το μυστήριο δεν είναι σωτηρία.

proutis0107@rogers.com

Μπορεί να είναι μωρία ή σκάνδαλο ή οτιδήποτε άλλο, αλλ’ όχι σωτηρία. Έχει γίνει της
μόδας (sic) τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο
να μιλούμε για την ειρήνη, για την δικαιοσύνη, για ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά
προβλήματα, ηθικά ζητήματα. Αυτά όμως
είναι τα προϊόντα του βιώματος του μυστηρίου. (αλήθεια λέτε ότι της μόδας είναι αυτά
κύριε της εκκλησίας); Και καταλήγει: Πόσοι
μιλούν για το μυστήριο;
Με τέτοια ζοφερή κατάσταση με τον Κόβιτ-19 αλλά και με ότι γίνεται γύρω μας, μου
προκαλεί μία έντονη ανησυχία και πολλά
ερωτήματα. Με όλους αυτούς του ηγέτες να
μιλάνε για τις απειλές που δεχόμαστε σαν
άνθρωποι που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη
και σαν Έλληνες που μας απειλούν θα την
βγάλουμε και τον καινούργιο χρόνο ή ποιο
από όλα αυτά τα κακά και τα ανάποδα θα
πέσουν στα κεφάλια μας;;
Προσπαθώντας να κάθομαι αναπαυτικά
στον καναπέ έφερνα στο μυαλό μου τα παλιά και συλλογιζόμουν. Αυτά που γίνονται
σήμερα δεν είναι καινούργια τα έχουμε ξαναζήσει, είναι σαν να λέμε ξαναζεσταμένο
φαγητό που σερβίρετέ σε καινούργια έκδοση. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου
άκουγα την φράση «απειλείτε η ΕΛΛΑΣ, ο
πολιτισμός μας». Παλαιότερα η απειλή ερχόταν από τον Βορρά, ήταν τότε η κομμουνιστική απειλή, όλοι μαζί λοιπόν οι ηγετίσκοι
της εποχής μιλούσαν για την απειλή.
Δώστου λοιπόν τα εμβατήρια, άντε και οι
ομιλίες των καθηγητών στα σχολεία, οι παπάδες στις εκκλησίες και ο κάθε παράγοντας που έπιανε ένα μικρόφωνο θα μιλούσε
για τον κόκκινο κίνδυνο που μας απειλούσε
από τον Βορρά. Τότε θυμήθηκα τον εθνικό
μας ποιητή τον Οδυσσέα Ελύτη που έγραψε: «Χρόνους πολλούς μετά την Αμαρτία
που την είπανε Αρετή μέσα στις εκκλησίες
και την ευλόγησαν»…». Ναι, Αρετή είπανε
την Αμαρτία τους οι πάσης Αρχής και εξουσίας, εντός και εκτός Ελλάδας, εξουσιολάγνοι Άρχοντες και την ευλόγησαν μέσα στις
εκκλησίες των (Κυβερνητικά Συμβούλια,
Ευρωκοινοβούλια, Κοινοβούλια, Δικαστικά,
Διπλωματικά και Ηγουμενοσυμβούλια)! Όλα
τα εργαλεία που είχε το σύστημα δούλευαν
για αυτούς.
Ο γυμνασιάρχης στον Κυριακάτικο υποχρεωτικό εκκλησιασμό από το βήμα της εκκλησίας μιλούσε με το μίσος ενάντια στην
κόκκινη αρκούδα από τον Βορρά που απειλούσε την θρησκεία και την πατρίδα μας.
Την δεκαετία του ’50 οι βασιλείς μαζί με ένα

τσούρμο αυλικούς έκαναν περιοδείες στον
ακριτικό Βορρά και μοίραζαν παπούτσια
και ρούχα στα ξυπόλητα παιδιά των ακριτικών χωριών. Είχαμε την απειλή από τον
«Βούλγαρο» από τον Βορρά αλλά γιατί τα
παιδάκια της επαρχίας δεν είχαν παπούτσια και ρούχα; δεν το εξηγούσαν. Αλλοίμονο και αν κάποιος έκανε αυτή την ερώτηση,
ήξερε την μοίρα του, τα ξερονήσια ήταν ο
προορισμός για να τους «υποδεχτούν προς
συμμόρφωσιν».
Στην δεκαετία του ’60 με πρόφαση πάλι
την κομμουνιστική απειλή, ο παρανοϊκός
Παπαδόπουλος έκανε την χούντα πριν την
κάνει ο νεαρός βασιλιάς Κωνσταντίνος. Την
επταετή περίοδο της χούντας έδρασε ο χαφιεδισμός και γέμισαν πάλι τα ξερονήσια με
αγωνιστές και κομμουνιστές κάθε ηλικίας.
Το 1968 με μία ηλιθιώδη απόπειρα πραξικοπήματος που το ξεσκέπασαν έφυγε ο βασιλιάς και όλη η βασιλική ακρίδα από την
Ελλάδα.
Με αυτά και με άλλα που συνέβησαν, πέρασε η προπαγάνδα του κινδύνου από
τον Βορρά αλλά θα έπρεπε να βρεθεί κάτι
που να χειραγωγεί τον κόσμο, κάτι που να
φοβίζει για να υπάρχει και ο κατάλληλος
σωτήρας στην δοσμένη στιγμή. Οι αστικές
κυβερνήσεις πρόβαλαν το ΝΑΤΟ σαν εγγύηση της ειρήνης και την ΕΕ σαν την εγγύηση προόδου των κρατών μελών. Τα όργανα
της αστικής τάξης επέλεξαν να ρίχνουν το
βάρος του εθνικού σωτήρα στις ένοπλες
δυνάμεις. Μέχρι και από το βήμα της εκκλησίας πάλι, το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων απασχόλησε τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο στο
φετινό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του στο
ναό της Ζωοδόχου Πηγής στη Δάφνη. Υπογράμμισε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι τα
αξιόμαχα παιδιά του έθνους, στα οποία έχει
εμπιστευτεί η πατρίδα την ασφάλεια, την
ακεραιότητα και την υπερηφάνεια της». Ο
αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι «όλα τα Σώματα
πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, γιατί όταν ο διπλανός σου δε σε
σέβεται, καλό είναι να σε φοβάται!!!!!» και
πρόσθεσε ότι «πρέπει όλοι να τιμούμε τις
Ένοπλες Δυνάμεις, που μας επιτρέπουν να
κοιμόμαστε ήσυχοι στα κρεβάτια μας (ξέρει
αυτός)». Απειλές όπως αυτή ήταν μία καλή
ευκαιρία για την επίσημη εκκλησία εμμέσως πλην σαφώς να υποστηρίξει το κυνηγητό των εξοπλισμών για την σωτηρία της
πατρίδας.
Θα με ρωτήσετε εύλογα: Και τι μπορεί να
κάνει η Ελλάδα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
με τις απειλές που δέχεται, οι σωτήρες δεν
θα μας σώσουν; Όχι, μη με ρωτήσετε όμως,
θα μου χαλάσετε την ησυχία στην ζέστη και
στην θαλπωρή, που έχω βρει εδώ μέσα
βλέποντας το χιόνι που πέφτει έξω. Είμαι
χουχουλιασμένος στον καναπέ μου σε αυτό
που νομίζω είναι το καταφύγιο μου. Μη με
ξυπνάτε, είχα κλείσει τα μάτια και με είχε
πάρει ο ύπνος και τότε είδα το όνειρο…
Ένα όνειρο πως ο νέος χρόνος που έρχεται
δεν έχει τις απειλές του αληθινού κόσμου.
Ο κόσμος του ονείρου είναι ειρηνικός, όλα
τα παιδιά, σε όλη τη γη παίζουν και δεν πεινάνε. Οι γονείς δουλεύουν για την κοινωνία
τους και ο κόσμος δεν απειλείται αλλά χαίρεται την ειρήνη, την πρόοδο και την φύση.
Αρχίζει μία νέα εποχή τον καινούργιο χρόνο
που όλοι θα θέλαμε. Αυτή την ευχή έχω για
όλους τους συνανθρώπους μας στον πλανήτη γη. Για ένα κόσμο που ο ποιητής θα
ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποιήματα,
όλα τα υπόλοιπα ήταν ένα κακό όνειρο.
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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}

WWW.SELECTBAKERY.CA

Call: 416-421-2400
Σας ευχόμαστε
Ευτυχισμένος
ο Νέος Χρόνος
2022!

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

MONDAY – SUNDAY
9 AM – 6 PM

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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We wish all
of our GTA
members a
Happy Holidays
and a Happy New
Year 2022!
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δυνατό αποτέλεσμα!
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 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

17

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
Ελλάδα…..
Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
Μαυρομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών, με
δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει
να σας συμβουλεύσει
skype: vasiliki.anyfanti
• E-mail:
anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:









Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
Την Ελληνική Ιθαγένεια
ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
Real
Estate (αγοραπωλησίες
μισθώσεις
και
να διευθετήσει
υποθέσεις σας–στην
Ελλάδαακινήτων)
που αφορούν:

Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές

υποθέσεις
Στρατολογικές
Την Ελληνική
Ιθαγένεια
διεκδικήσεων
ακινήτων
• Κτηματολόγιο
Υποθεσεις
Real Estate
(αγοραπωλησίες
– μισθώσεις
ακινήτων)
διαζυγίου •υποθέσεις
Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
διαζυγίων
Αγωγές
Κληρονομικές
• Διαθήκες
• Γονικές
παροχές στην Ελλάδα
υποθέσειςυποθέσεις
 Ποινικές
Στρατολογικές

Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Στόχος
είναι ηδιαζυγίου
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
που διαζυγίων
της ανατίθενται,
με το καλύτερο
 τηςΑγωγές
• Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
στην Ελλάδα
 αποτέλεσμα!
Ποινικές υποθέσεις
δυνατό
Στόχοςόλων
της είναι
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
τηςκαθυστέρηση
ανατίθενται, με το καλύτερο
 Έναρξη
των ηαπαραίτητων
ενεργειών,
χωρίς που
καμία
δυνατό
αποτέλεσμα!
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
είναιεπιδίωξη
παρόντες!
Εκπροσωπεί
τα συμφέροντά
σας, τόσο
ενώπιον
τωνπου
ελληνικών
είναι
οι πελάτες της
να ενημερώνονται
για κάθε
ενέργεια
γίνεται για
Δικαστηρίων
όσο
και
ενώπιον
των
ελληνικών
Διοικητικών
Αρχών.
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών

Επικοινωνήστε
μαζίκαι
μας,
και αφήστε
εμάς Διοικητικών
να μιλήσουμε
για εσάς στην
Δικαστηρίων όσο
ενώπιον
των ελληνικών
Αρχών.
Ελλάδα…..
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην

Μαυρομματαίων
Ελλάδα….. 39 - Αθήνα 10434 • Τηλ.: +30 2130226779 – Κινητό: +30 6972051063
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com

Μαυρομματαίων 39 - Αθήνα 10434 • Τηλ.: +30 2130226779 – Κινητό: +30 6972051063
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com

Κορυφαία Ποιότητα Αριστα
αποτελέσματα Από το 1975
SPECIALIZING IN UNI-BODY FRAMES

Οι ιδιοκτήτες, Νέαρχος Χατζηνικολάου
και Αθανάσιος Παναγόπουλος το
προσωπικό και οι συνεργάτες τους
εύχονται σε όλη την Ομογένεια
και την Εκλεκτή Πελατεία τους
Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2022!

123 Laird Dr, East York Tel: (416) 421-7121 Email: laird@lairdautobody.com
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Oasis Donation Center
60 Carnforth Road
Toronto, ON, M4A 2K7
(416) 751-0553

416.751.8467

info@clothingbank.ca

Πολλές θερμές ευχές για μια
Νέα Χρονιά γεμάτη υγεία και
χαρά! Καλή Χρονιά!

Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό
του Αρτοζαχαροπλαστείου
«Elite» σας εύχονται Ευτυχισμένο
το Νέο Έτος 2022!

1961 Kennedy Rd, Scarborough, ON M1P 5A2 Phone: (416) 754-7857 email: elite.bakery.scar@gmail.com
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Η στήλη του Μέτοικου

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
Τι είναι ο χρόνος;
Ποιος και πώς αποφάσισε ότι κάπου
τελειώνει και κάπου
πάλι αρχίζει; Συμβατικά πράγματα όλα
αυτά για να καθορίζουν οι άνθρωποι το
πώς και πότε συνέβη
ένα γεγονός και ποια
στιγμή θα κάνουν κάτι. Για τον άθρωπο, ουσιαστική σημασία έχει ο χρόνος κυρίως για να
μετρά τις μέρες και τις ώρες τΉς παρουσίας
του πάνω στη γη. Ο χρόνος ούτε αρχή, ούτε
μέσο, ούτε τέλος έχει. Αρχή έθεσε και τέλος
θα θέσει αυτός που δημιούργησε και ρύθμισε
τα της λειτουργίας του Σύμπαντος.
Όμως κατά τη διάρκεια της συνεχούς αυτής
ροής του χρόνου συμβαίνουν γεγονότα, άνθρωποι και λαοί προβαίνουν σε πράξεις, δημιουργούν έργα πνευματικά και υλικά, που
σημαδεύουν εποχές που κάθε επόμενη γενεά ανθρώπων πρέπει να γνωρίζει, να περηφανεύεται ή και καμιά φορά να ντρέπεται.
Σαν άτομα και σαν ομάδες, σ’αυτή τη συμβατική σημαδιακή εποχή που έχει καθοριστεί ως τέλος και αρχή χρόνου, καλό είναι να
αναλογισθούμε αλλά και να οραματισθούμε.
Τι κάναμε, τι παραλείψαμε και τι θα πρέπει να
κάνουμε στην πορεία του χρόνου που είναι
μπροστά μας.
Σαν άτομα, ο κάθε ένας μόνος θα μετρήσει, θα αξιολογήσει και θα προγραμματίσει.
Σαν Ομάδα, όμως, σαν Κοινότητα, σαν
Οργανωμένα Σύνολα πρέπει ομαδικά, να
γυρίσουμε το βλέμμα στο παρελθόν και με

αποφασιστικότητα να προδιαγράψουμε τις
ενέργειες και τα έργα του μέλλοντος.
Η Παροικία μας, η Κοινότητά μας, έχει μια
ιστορία και ένα λαμπρό παρελθόν του οποίου
το μέλλον μπορεί και πρέπει να είναι πιο δυναμικό, πιο παραγωγικό για το οποίο κάποιοι
μεταγενέστεροι να μας θυμούνται αν όχι με
περηφάνεια, τουλάχιστον με ικανοποίηση.
Αυτή η Παροικία έχει δημιουργήσει πολλά
σ’αυτόν εδώ τον τόπο και πολλά και σημαντικά έχει προσφέρει και στην Μάνα - Πατρίδα
εκεί κάτω.
Τα νιάτα που βγαίνουν τώρα μπροστά,
αντλώντας από την πείρα και τη γνώση τών
πιο παλιών, τους οποίους πάντα πρέπει να
έχουν από κοντά,θα πρέπει να προγραμματίσουν και κυρίως να δημιουργήσουν.
Οι καιροί είναι χαλεποί. Πρέπει να κρατηθούμε γερά από τα κρικέλια τής Ιστορίας και της
Παράδοσης τού έθνους μας. Είμαστε ένας
λαός που αγαπάει τη ζωή και τη δημιουργία,
ακόμα κι΄όταν βρίσκεται μέσα στην οδύνη.
Προερχόμαστε από ένα Έθνος του οποίου η
Ιστορία είναι ένας ανεξάντλητος αγώνας για
ελευθερία και δημιουργία.
’Οσο κι’ αν βρισκόμαστε μακρυά, όσο κι’αν
ριζώσαμε σ’αυτό τον όμορφο τόπο, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπε σε ομιλία του
κατά τα εγκαίνια της πρώτης φωταγώγησης
τής Ακρόπολης το 1959, ο μεγάλος Αντρέ
Μαλρώ. ‘‘ Έλκουμε την καταγωγή μας από
την Ελλάδα που είναι πάντα η σκεπτόμενη
Αθηνά, που ακουμπάει στο δόρυ της.‘‘
Σας εύχομαι καλή και παραγωγική Νέα
Χρονιά

Σε οκτώ διακεκριμένους Έλληνες
του εξωτερικού απονεμήθηκαν
τα βραβεία ΑΡΓΩ 2021

Απονεμήθηκαν την περασμένη Πέμπτη,
16 Δεκεμβρίου, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τα
ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ 2021, σε οκτώ διακεκριμένους Έλληνες του Εξωτερικού. Η ειδική
τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο
Μπενάκη.
Τα βραβεία ΑΡΓΩ απονέμονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελούν πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, η οποία αποσκοπεί στην επιβράβευση της εξωστρέφειας,
της δημιουργίας, των ανοιχτών οριζόντων
και στην ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για
την επιτυχία των παιδιών της στο εξωτερικό.
Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ 2021 απονεμήθηκαν
στους εξής:
• Βραβείο Επιστημών: Κύπρος Νικολαΐδης,
Καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου (Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ).

• Βραβείο Πολιτισμού και Τεχνών: Jeffrey
Eugenides, Συγγραφέας (Η.Π.Α.).
• Βραβείο Επιχειρηματικότητας: Γιώργος
Γιανκόπουλος, Πρόεδρος και Διευθυντής
της Επιστημονικής Ομάδας, Regeneron
Laboratories (Η.Π.Α.).
• Βραβείο Καινοτομίας: Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών
(ΕΛΒΕΤΙΑ).
• Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς: Αρχιμανδρίτης Δρ. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως
Γουινέας (ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).
• Βραβείο Προσφοράς στα Κοινά: Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΒΕΛΓΙΟ).
• Βραβείο Αθλητισμού: Λευτέρης Πετρούνιας, Δις Ολυμπιονίκης Ενόργανης Γυμναστικής (Ρίο ντε Τζανέιρο – Τόκιο)
• Βραβείο Γαστρονομίας: Κώστας Σπηλιάδης, Ιδρυτής εστιατορίων MILOS
(ΚΑΝΑΔΑΣ)

Η Διεύθυνση και το
προσωπικό του γνωστού
κρεοπωλείου Mr. Greek
Meat Market, εύχονται
σε όλη την ομογένεια
και τους Απανταχού
Έλληνες Ευτυχισμένο
το Νέο Έτος 2022!
801 Danforth Ave Toronto Ontario M4J 1L2,

Phone : (416) 469-0733 Fax : (416) 462-1564 E-mail: info@mistergreekmeatmarket.com
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Πάει και αυτή η χρονιά. Να μην ξαναγυρίσει, γεμάτη απρόοπτα, εκπλήξεις
και δυσάρεστες ειδήσεις, όλο για την πανδημία, και στον Καναδά και στα
νέα απ’ την Ελλάδα. Στην πατρίδα, ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και
ο γάιδαρος. Εννοώ πως ήταν η δεκαετής λιτότητα και πτώχευση της
Ελλάδας, έκανε την κουτουράδα και ο Ρωμιός να ψηφίσει τον κούλη
που αποτελεί την ντροπή της πολιτικής και γενικώς των πολιτικών
Τάσος
της ακροδεξιάς, ελπίζοντας πως θα “σώσει την πατρίδα” απ’ τους
Θεοδωρίδης “κατσαπλιάδες”. Μετά, μας βρήκε και η πανδημία, οι αλλεπάλληλες
μεταλλάξεις (κάτι που ΟΛΕΣ οι πανδημίες έχουν), αλλά για κακή μας τύχη,
και η κυβέρνηση-τσίρκο των μαθητευόμενων ατζαμήδων του “να δούμε πρώτα και μετά
κάνουμε”. Στο μεταξύ, τα μέσα συσκότισης -μούγκα στη στρούγκα- όλα τα βρίσκουν όμορφα
και ωραία, επειδή πληρώθηκαν 50+ εκατομμύρια Ευρώ για τον λόγο αυτό από τα χρήματα
των φορολογούμενων. Τα θύματα από την πανδημία έχουν ξεπεράσει τις 20 χιλιάδες, και
η κυβέρνηση – τσίρκο πάει για διακοπές, ενώ τα κρούσματα από την μετάλλαξη Ομικρον
έχουν πάρει την ανηφόρα. Ας ευχηθούμε λοιπόν άλλο κακό να μην βρει την χαροκαμένη
μας πατρίδα και καλή λευτεριά από την νέα αυτή δικτατορία των επιτελικών…
“Τέλος χρόνου” στα ιδιωτικά κανάλια όταν η είδηση δεν τους συμφέρει…
Γιώργος Παυλάκης από τις
ΗΠΑ. Γιατρός-ερευνητής που
εμφανίζεται
τακτικά
στην
τηλεόραση και λέει την πολύτιμη
άποψή του για τον κορονοϊό και τις
διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.
Τον έβγαλαν σε ιδιωτικό κανάλι
που έχει πάρει χιλιάδες Ευρώ των
φορολογούμενων πολιτών (μέσω
της λίστας Πέτσα...) δήθεν για να
πληροφορεί τον κόσμο καλύτερα
για τις εξελίξεις της πανδημίας.
Του ζήτησε σε ζωντανή μετάδοση
ο σπήκερ Ευαγγελάτος την
άποψή του, και επειδή δεν του άρεσαν αυτά που του έλεγε… τον έκοψε στη μέση.
Προσφιλής τακτική για τα λαμόγια των ιδιωτικών καναλιών, όχι όμως όταν τους πληρώνει ο
Ελληνικός λαός για να τον πληροφορούν ΣΩΣΤΑ. Πολλά πράγματα στο Ελλαδιστάν έχουν
παρεξηγήσει μερικοί “βαρόνοι” της δήθεν ενημέρωσης της Κολομβίας της Ευρώπης…
Βαριά καταγγελία για το κανάλι του
Μαρινάκη: Τον έκοψε σε LIVE μετάδοση
ο Ευαγγελάτος αφού είχε ασκήσει
κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ο γιατρός - ερευνητής Γιώργος Παυλάκης
από τις ΗΠΑ με ανάρτησή του κατήγγειλε
ότι τον έκοψε το Mega στη μέση των όσων
έλεγε κι ενώ ετοιμαζόταν να αναφέρει το τι
πρέπει να γίνει από δω και πέρα, έχοντας
προηγουμένως ασκήσει κριτική στην
Κυβέρνηση.
«Δεν χάσατε και πολλά στο Mega, με
κόψανε στη μέση, ενώ ρώτησαν τι να
κάνουμε από δω και πέρα, ξαφνικά
τέλειωσε η ώραααα…», έγραψε ο
κ.Παυλάκης, οι απόψεις του οποίου
βέβαια δεν είναι άγνωστες: κλείσιμο των
πάντων και αποκλεισμός των πάντων.
Περίπου 30000 + κρούσματα του κορονοϊού, ο κούλης “έκοψε” τις τριήμερες διακοπές
του στα Ζαγόρια, η κυβέρνηση-τσίρκο διστάζει να πάρει τα σωστά μέτρα
Έφυγε ο “ανέμελος” να πάει στα
Ζαγόρια για τριήμερο. Οι επιστήμονες
είχαν προβλέψει έκρηξη των
κρουσμάτων διότι η μετάλλαξη
όμικρον
είναι
πολλαπλά
πιο
μεταδοτική απ’ την προηγούμενη.
Ως και οι “δικοί” του νευρίασαν με την
“ανεμελιά” του κούλη. Είναι σαν να
αρχίζει ο πόλεμος και ο στρατηγός
να φωτογραφίζεται στην πισίνα να
“χαλαρώνει” είπε κάποιος ενδεικτικά.
Η έλλειψη ενσυναίσθησης, όπως
λέγεται, του κούλη είναι πια γεγονός
και συνοδεύει τα ‘έργα’ και ημέρες του.
Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Ακόμη και αν το μόνο που ενδιαφέρει τον “Θεόσταλτο”
της χαλαρής ανεμελιάς είναι οι δημόσιες σχέσεις, δεν θα έπρεπε να δείξει πως στις
κρίσιμες στιγμές που η χώρα έχει προβλήματα, αυτός βρίσκεται στο πλευρό τους; Σιγά
τα ωά θα μου πείτε. Η έκρηξη των κρουσμάτων ήταν αναμενόμενη, αλλά ο κούλης τον
χαβά του. Δεν θέλησε να “κλείσει την οικονομία” με ημίμετρα. Όλοι περίμεναν κάποια
αυστηρά μέτρα, αλλά αυτές οι γελοιότητες που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Πλεύρης
με το “κλείσιμο” της μουσικής, και τον περιορισμό των ορθίων σε κέντρα διασκέδασης
δεν πρόκειται να περιορίσουν την έκταση της μετάδοσης. “Θα έπρεπε να κλείσουν τα

πάντα” φωνάζουν οι πραγματικοί επιστήμονες. Ο κούλης με το επιτελείο των αχρήστων και
ατζαμήδων βρίσκονται σε πανικό αλλά δεν θέλουν να το δείξουν. Φαίνεται άλλωστε από
τις πράξεις τους και τα άλλα αντί άλλων “μέτρα”. Δεν έχουν το σθένος να επιβάλλουν ένα
λοκντάουν στην κοινωνία, τα σχολεία – εκτός εκπλήξεων- θα αρχίσουν κανονικά, τα σελφ
τεστ, οι μάσκες και οι εξετάσεις κοστίζουν μια μικρή περιουσία για τον κόσμο εφόσον είναι
υποχρεωτική η χρήση τους, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βρίσκεται πλέον στα όριά του.
Να μην τα επαναλαμβάνουμε εδώ, η κυβέρνηση-τσίρκο αποδείχθηκε εντελώς ανεπαρκής
να καθοδηγήσει τους συμπατριώτες μας και να τους προσφέρει κάποια αίσθηση ασφάλειας.
Δύσκολες εποχές να ζει κανείς στην Ελλάδα του σήμερα…
Διώκεται η ελευθερία του τύπου στο ελλαδιστάν; Μπα, ιδέα σας… Νο1
Θυμάστε την αμαρτωλή Νοβάρτις, τις αποκαλύψεις,
τους διάφορους συμβιβασμούς που έχει κάνει η
εταιρεία στην Αμερική για να μην φτάσουν οι πιθανές
ατασθαλίες της στη δικαιοσύνη; Θυμάστε που στο
κομμάτι της έρευνας για τη διαφθορά στην Ελλάδα,
η έρευνα περιλάμβανε και τον Εβρέ Φαλτσιάνι η
μαρτυρία του οποίου μπήκε στην δικογραφία για
την περιβόητη έρευνα; Τότε λοιπόν οι αρμόδιοι
εισαγγελείς είχαν πάει στο Παρίσι για να πάρουν
κατάθεση απ’ τον μάρτυρα, και η Γιάννα Παπαδάκου,
στα πλαίσια της ερευνητικής δημοσιογραφίας πήγε
και αυτή και μάλιστα πήρε και συνέντευξη από τον εν λόγω μάρτυρα και έκανε ρεπορτάζ
για το σκάνδαλο το οποίο προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης. Τώρα λοιπόν, η κυβέρνησητσίρκο που φαίνεται να έχει άμεσο συμφέρον να κουκουλωθούν τυχόν σχέσεις βουλευτώνπρώην υπουργών με το σκάνδαλο Νοβάρτις ψήφισε μαζί με την ουρά του πρώην Πασοκ
(εδώ φαίνεται η ΣΥΝΕΝΟΧΗ της ουράς του πρώην Πασοκ στο σκάνδαλο της Νοβάρτις)
να κληθεί απ’ τους ανακριτές η δημοσιογράφος ως ΕΝΟΧΗ για την πράξη της να κάνει
ερευνητική δημοσιογραφία!!! Ούτε στη Τουρκία του Ερντογάν δεν γίνονται αυτά! Ελευθερία
του τύπου στην Ελλάδα; Τί είναι αυτό; Πιο κάτω διαβάστε τα ανάλογα άρθρα από τον
ελεύθερο τύπο της Ελλάδας (πώς λέγαμε στη χούντα ακούμε Deutchewelle για να μάθουμε
την αλήθεια) για το θέμα:
Καλείται για απολογία στην ανακρίτρια χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση της για
έγγραφες εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης
Μετά από απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση
Παπαγγελόπουλου-Μιωνή καλεί τη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου σε απολογία ως
κατηγορούμενη. Πρόκειται για μία πρωτόγνωρη κίνηση, όπως σημειώνουν οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι της δημοσιογράφου Δημήτρης Τσοβόλας και Λυδία Τσοβόλα καθώς καλείται
μετά από απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής σε απολογία «με μοναδικούς λόγους,
όπως αναφέρονται στο κατηγορητήριο, ότι μετέβη στο Παρίσι όταν πήγαν και οι αρμόδιοι
εισαγγελείς για να πάρουν μαρτυρική κατάθεση από τον Ερβέ Φαλτσιάνι για την λίστα
Λαγκάρντ. Επίσης, διότι ασκώντας ερευνητική δημοσιογραφία, πήρε συνέντευξη από τον
ανωτέρω βασικό μάρτυρα Ερβέ Φαλτσιάνι, και έκανε ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης που
εργάζονταν με το οποίο αποκάλυψε σημαντικές πτυχές του μεγαλύτερου σκανδάλου της
Novartis».
Δημήτρης Τσοβόλας και Λυδία Τσοβόλα τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο «διώκεται
το ρεπορτάζ και η ερευνητική δημοσιογραφία που αποτελούν συστατικά στοιχεία της
ελευθερίας της ενημέρωσης η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα. Μάλιστα καλείται για
απολογία στην ανακρίτρια χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση της για έγγραφες εξηγήσεις κατά
τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία (κλήση) κατά τον νόμο προβλέπεται για
όλους τους πολίτες και χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της από τον αρμόδιο
Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η συμπεριφορά αυτή της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ που ψήφισαν χωρίς
στοιχεία την παραπομπή της ανωτέρω αλλά και άλλων δημοσιογράφων, και μάλιστα παρά
την αντίθετη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, πλήττει ευθέως τη
δημοκρατία, την ελευθερία του τύπου και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και
την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων, αλλά και παραβιάζει το δικαίωμα ακρόασης
πριν ασκηθεί δίωξη. Κατά τα άλλα υπάρχει στη χώρα μας νόμος, τάξη και δημοκρατία».
Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ, η οποία τονίζει ότι δεν μπορεί να εγκαλείται
το ρεπορτάζ και η ερευνητική δημοσιογραφία. Συγκεκριμένα, «το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τον προβληματισμό του για την κλήση της δημοσιογράφου Γιάννας
Παπαδάκου ως κατηγορούμενης, όπως ενημερωθήκαμε από την ίδια, από την ανακρίτρια
που ερευνά την υπόθεση Παπαγγελόπουλου-Μιωνή.
Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την συμπαράστασή της στη Γιάννα Παπαδάκου, μέλος της Ενώσεως,
και τονίζει ότι δεν μπορεί να εγκαλείται το ρεπορτάζ και η ερευνητική δημοσιογραφία, που
αποτελούν συστατικά στοιχεία της ελευθερίας της ενημέρωσης, η οποία προστατεύεται
από το Σύνταγμα».
Παράλληλα σημειώνει ότι πριν από ενάμιση χρόνο είχε γίνει απόπειρα να κληθεί ως
ύποπτη, από την Ειδική Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής, εξέλιξη που απετράπη μετά
την σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.
Κώστας Αρβανίτης: Όχι στην Ποινικοποίηση της Ερευνητικής Δημοσιογραφίας – Να
πάρει θέση η Κομισιόν για την κλήση Παπαδάκου ως κατηγορούμενης
Η πρωτοφανής κλήση της Δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου σε απολογία ως
κατηγορούμενης για την ερευνητική της Δημοσιογραφία στην υπόθεση ΠαπαγγελόπουλουΜιωνή, πέρα από τα προφανή δικονομικά της προβλήματα συνιστά ευθεία αντικειμενική
προσβολή κατά της Ελευθερίας του Τύπου. Η κατηγορία σε βάρος Δημοσιογράφου
επειδή επέλεξε να ασκήσει το λειτούργημά της και όχι να σιωπήσει, επειδή
επέλεξε το δρόμο του δημοσιογραφικού
καθήκοντος και όχι της ακμάζουσας τα
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
τελευταία χρόνια Δημοσιογραφίας των
Δημοσίων Σχέσεων και του Ξεπλύματος
ισχυρών παραγόντων, είναι μια κίνηση
εκφοβισμού κατά των επαγγελματιών
της Ενημέρωσης που επιλέγουν
να υπηρετήσουν την Ερευνητική
Δημοσιογραφία.
Η Ερευνητική Δημοσιογραφία, δεν
απειλεί τη νομιμότητα, αλλά προστατεύει
τη νομιμότητα από αυθαιρεσίες ισχυρών,
είναι αναγκαίο συστατικό του αγαθού της
Ενημέρωσης που προστατεύεται από το Σύνταγμα.
Απειλή για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου συνιστά κάθε απόπειρα ποινικοποίησης
της Δημοσιογραφικής Έρευνας, κάθε απόπειρα εκφοβισμού Δημοσιογράφου, που θα μας
βρει σταθερά απέναντι, όπως θα βρει τελικά και την ίδια τη Δικαιοσύνη.
Αυτοί που συνέβαλαν στην αποκάλυψη κρίσιμων πτυχών του σκανδάλου της Novartis
πρέπει να προστατευτούν από την εκδικητική μανία μιας πολιτικής εξουσίας που
συμπεριφέρεται ως καθεστώς.
Είναι χρέος της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας να πάρει θέση για ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα
του Κράτους Δικαίου, να καταδικάσει αυτήν την προσβολή της Ελευθερίας του Τύπου,
να βάλει φρένο σε κάθε μεθόδευση εκφοβισμού κατά Δημοσιογράφου, απ’ όπου κι αν
προέρχεται. Με αυτό το σκεπτικό θα φέρουμε την πρωτοφανή αυτή εξέλιξη ενώπιον των
Ευρωπαϊκών Οργάνων.
Διώκεται η ελευθερία του τύπου στο ελλαδιστάν; Μπα, ιδέα σας… Νο2
Εμείς τα γράφουμε, με
κίνδυνο να μας πουν
γραφικούς. Αν δεν μας
πιστεύετε πως το Ελλαδιστάν
τα τελευταία 2,5 χρόνια
βρίσκεται στην λίστα των
χωρών με τις περισσότερες
αντιδημοκρατικές
επεμβάσεις στην ελευθερία
του τύπου δείτε το παρακάτω
σχεδιάγραμμα. Όχι μόνο η
Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα
στις πρώτες χώρες που
διώκουν
την
ελεύθερη
έκφραση αλλά η κυβέρνησητσίρκο με τα καμώματά της
κατάφερε να μας βάλει πιο
πάνω και απ’ την Ρωσία
του Πούτιν!!! Είπατε τίποτε
για δογματισμό, για χούντες
και δεν συμμαζεύεται; Το
περίεργο είναι πως πολλοί
στο ελλαδιστάν, συμπεριλαμβανομένων και των “πετσωμένων” μέσων συσκότισης δεν
βρίσκουν τίποτε το κακό στην λογοκρισία και την αυθαιρεσία εναντίον της ελεύθερης
έκφρασης. Και να μην επαναλάβω το γνωμικό, που λέει για εκείνους που δεν αντέδρασαν
όταν ήρθαν και πήραν τον διπλανό τους διότι όταν ήρθαν να πάρουν αυτούς δεν υπήρχε
κανείς να διαμαρτυρηθεί…
Έρευνα: Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στις δημοκρατικές ελευθερίες εν καιρώ
πανδημίας
Δεν κολακεύει την Ελλάδα η έρευνα που δημοσίευσε την Τετάρτη ο Guardian για την
παραβίαση των δημοκρατικών ελευθεριών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η έρευνα, που διενεργήθηκε από το Iνστιτούτο Varieties of Democracy αφενός αναδεικνύει
το σχετικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης (οι όροι είναι
απολύτως γεωγραφικοί) και αφετέρου δείχνει ότι στην Ελλάδα οι δημοκρατικές ελευθερίες
παραβιάστηκαν ουκ ολίγες φορές από το Μάρτιο του 2020 και μετά. Πιο συγκεκριμένα
στο σχετικό χάρτη, οι χώρες με τις λιγότερες παραβιάσεις απεικονίζονται με μπλε και οι
χώρες με τις περισσότερες με κόκκινο. Η Ελλάδα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και
εσείς, βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο μεταξύ 12 χωρών για τις οποίες μελετήθηκαν στοιχεία
και καταγράφει χειρότερες επιδόσεις από τη γειτονική Βουλγαρία που δεν είναι πρότυπο
φιλελεύθερου κράτους.
Οι χειρότερες παραβιάσεις παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν στη Σερβία, όπου μεταξύ
άλλων, στοχοποιήθηκαν πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Σ’ αυτές τις
κατηγορίες πληθυσμού απαγορεύτηκε η έξοδος από τα κέντρα κράτησης για πολύ μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Η έρευνα ανέδειξε επίσης το γεγονός ότι κάποιες από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης με
ιστορικό προηγούμενο στις παραβιάσεις δημοκρατικών ελευθεριών η πανδημία αποτέλεσε
πρόφαση για περαιτέρω αντιδημοκρατικά μέτρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σλοβενία, η κυβέρνηση της οποίας έσπευσε
να αλλάξει επί τα χείρω την περιβαλλοντική νομοθεσία της και να βάλει περιορισμούς,
νομικούς και οικονομικούς, στη δράση αναγνωρισμένων ΜΚΟ

μπανανιές που μαράθηκαν απ’ την έλλειψη
ποτίσματος! Μετά ήταν κάτι μηχανήματα
καθαρισμού του αέρα στις κολώνες, αντί για
δέντρα τα οποία έγιναν … περιστερώνες.
Τώρα η διασπάθιση δημόσιου χρήματος
συνεχίζεται με τη συναυλία χωρίς
κοινό, όπου θα τραγουδήσει ο γνωστός
τραγουδιστής Ρουβάς, και θα κοστίσει
για 17 λεπτά του διάσημου βάρδου, κάτι
χιλιάδες ευρώ. Τι να λέμε τώρα. Σπατάλη;
Πού την είδατε;
«Ο Ρουβάς θα πάρει σε 17 λεπτά όσα δεν θα πάρει ένας γιατρός του ΕΣΥ σε όλα τα
χρόνια του εργασιακού του βίου» – Οργή στο Twitter για τον Μπακογιάννη
17λεπτη συναυλία χωρίς κοινό με κόστος 215.000 ευρώ τη στιγμή που το ΕΣΥ καταρρέει
Δημόσια κατακραυγή έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 17λεπτη συναυλία
του Σάκη Ρουβά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, χωρίς κοινό, που διοργάνωσε ο Δήμος
Αθηναίων με κόστος 215.000 ευρώ!
Χρήστες του twitter «κατακεραυνώνουν» τον Κώστα Μπακογιάννη και τον κατηγορούν για
απίστευτη σπατάλη, την ώρα που το ΕΣΥ «γονατίζει» παραγκωνισμένο, χωρίς προσωπικό
και υποδομές.
Σημειώνεται ότι έργο δόθηκε με απευθείας ανάθεση ύψους 215.000 στην εταιρεία Carousel
η οποία θα βιντεοσκοπεί την εκδήλωση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, συνεργάτες του δημάρχου υποστηρίζουν ότι στο
αστρονομικό ποσό συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του Ρουβά αλλά και το συνολικό κόστος
της εκδήλωσης.
«Πυρά» από Νίκο Φίλη
Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης κάνει λόγο για «αχρείαστη και
προκλητική σπατάλη»: «Η απόφαση του δημάρχου της Αθήνας να διαθέσει το ποσό των
215.000 € ως αμοιβή για μια 17λεπτη πρωτοχρονιάτικη παράσταση γνωστού καλλιτέχνη,
με μοναδικό θεατή τον ίδιο τον κ. Μπακογιάννη (!) και με απευθείας ανάθεση, συνιστά
αχρείαστη και προκλητική σπατάλη. Ακόμα περισσότερο, αποκαλύπτει μια νοοτροπία,
δηλωτική των προτεραιοτήτων και του «γούστου» μιας τάξης που ζει πολύ μακριά από τα
προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας, αλλά που επίσης θέλει αυτή την απόσταση να
την προβάλλει και να την δείχνει, ως οικόσημο υπεροχής» σημείωσε ο Νίκος Φίλης.

«Κεραυνοί στο Twitter»
Παράλληλα,
χρήστες
του
Twitter
σημειώνουν οργισμένοι ότι το ποσό αυτό
δεν θα μπορέσει να το συγκεντρώσει ένας
εργαζόμενος γιατρός του ΕΣΥ σε όλη του
τη ζωή!
Ποιο σκοπό έχει η κατάργηση των φορέων
προστασίας περιοχών Natura; Θα είναι
πολύ αργά όταν μάθουμε.
Έχει πολύ καιρό που οι φορείς διατήρησης
των περιοχών Νatura υποφέρουν από
υποχρηματοδότηση και μικρή στελέχωση.
Από πρώτο χέρι ο γράφων έχει επισκεφθεί τους Εθνικούς Δρυμούς την τελευταία 30ετία
και είναι φανερή η σκόπιμη παραμέληση των φορέων που τους φροντίζουν. Πρώτη η
Τρόικα και κατόπιν τα νεοφιλελεύθερα ζόμπι της εποχής Σαμαρά-Βενιζέλου, και τώρα επί
κούλη, η καταστροφή ολοκληρώνεται. Διότι τι πιο φυσικό για μια φιλελεύθερη κυβέρνηση
να μπορεί να εκμεταλλεύεται τον πλούτο μιας περιοχής άσχετα απ’ τον χαρακτηρισμό της
ως “προστατευόμενης”; Είναι αφελής αυτός που νομίζει πως η κατάργηση των επιτόπιων
φορέων διαχείρισης έγινε για να περάσουν όλα σε κεντρικό φορέα που από την Αθήνα θα
φροντίζει για ‘το καλό τους’. Η μόνιμη έγνοια των πουλημένων λαμόγιων της ακροδεξιάς
δοσιλογικής φατρίας που διαδέχεται την εξουσία αυτής της χώρας είναι πώς θα εξάγουν
το μεγαλύτερο κέρδος ξεπουλώντας περιουσία, πλουτοπαραγωγικές πηγές και την προίκα
που με το αίμα τους και τον μόχθο τους πότισαν οι προηγούμενες γενιές. Στα ‘μουλωχτά’
πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων την κατάργηση των εξής φορέων Natura:
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Σχινιά, Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής
Αττικής, Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –
Σουφλίου, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Αγράφων, κοιλάδας
Αχελώου και Μετεώρων, Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. Δηλαδή κατάργησαν την εποπτεία /
διαχείρισή τους από τους τοπικούς φορείς που τους γνωρίζουν και τους ζουν, και οι
πέρασαν τις αρμοδιότητες σ' έναν νέο κεντρικό στην Αθήνα υπό τον υπουργό, που θα
τα διαχειρίζεται όπως μπορείτε να υποθέσετε - σαν asset προς εκμετάλλευση ή πώληση.
Δυστυχώς είναι η εφαρμογή των διατάξεων του περιβόητου (αντί) περιβαλλοντικού νόμου
4685/2020. Οι Φυσικοί Δρυμοί λοιπόν "περνούν" πλέον στο νέο φορέα με την ονομασία
ΟΦΥΠΕΚΑ. Είναι ξεκάθαρο πως στόχος είναι να περιοριστεί η συμμετοχή των τοπικών
φορέων στη λήψη αποφάσεων με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατό λιγότερο ελεγχόμενη
διάθεσή τους. Είτε πρόκειται για ενοικίαση, πώληση ή εκμετάλλευση (είπατε τίποτε για
ανεμογεννήτριες;). Είναι πολύ λυπηρό, να μεθοδεύεται τέτοιο ξεπούλημα της πατρίδας απ’
τους κερδοσκόπους πολιτικάντηδες για κάποιες μίζες ή ψηφαλάκια ντόπιων λεφτάδων.
Αλλά αυτοί είναι οι ακροδεξιοί διαχειριστές της χώρας. Κάθε φορά που έρχονται στην
εξουσία, ξεπουλάνε και ένα κομμάτι της χώρας, ένα κομμάτι της αξιοπρέπειας και της
περηφάνειας της πατρίδας μας, για ένα μπαχτσίς, ένα ντενεκέ λάδι, ένα διαμερισματάκι,
καταθέσεις σε οφσόρ, φοροαπαλλαγές, προνόμια και όποια άλλη εξυπηρέτηση μπορούν
να αρπάξουν. Αρπακτικά. Κατάρα της Ελλάδας. Προδότες και επίορκοι της εμπιστοσύνης
Οι προκλήσεις συνεχίζονται: Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία του Δήμου Αθηναίων των (παραπλανημένων) ψηφοφόρων τους.
Καλή Χρονιά από τον δημιουργό του “ου ψευδομαρτυρήσεις” να προσέχετε την Όμικρον
όπου 17 λεπτά κοστίζουν όσο παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ σε 10 χρόνια!!!
Πρώτα ήταν ο “μεγάλος περίδρομος”, όπου ο κ. Μπακογιάννης ήθελε να ομορφύνει την και να θυμάστε πως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και δεν φτάνει παντού, αλλά όταν φοράει
Αθήνα δίνοντας απευθείας ανάθεση σε κολλητούς την αγορά τσίγκινων ζαρτινιέρων με ξυλοπόδαρα κάνει άλματα. Στο χέρι μας είναι να του κόψουμε τον βήχα- ή τα ξυλοπόδαρα-...
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Λάρισα: Η κυρά της Θεσσαλίας
Μια ζωντανή πόλη στην καρδιά του κάμπου, σάς καλεί σε
ένα ταξίδι στην παράδοση, τη
φύση και την αυθεντική της
ιστορία.
Λάρισα. Ένα ήσυχο απέραντο
μωσαϊκό από χωράφια και χρώΓιάννης
ματα της γης σάς υποδέχεται στο
Κακαγιάννης
νομό. Μόλις φτάσετε μέσα στην
πόλη, όμως, με τρένο ή αυτοκίνητο, το σκηνικό ζωντανεύει αμέσως. Πεζόδρομοι,
καφέ και μπαρ, ουζερί και εστιατόρια, καταστήματα, ιστορικά αξιοθέατα, που περιμένουν να τα ανακαλύψετε... Μπήκατε ήδη στο ρυθμό της Λάρισας.
Λίγο πιο έξω, θα θαυμάσετε εκστατικοί την κοιλάδα
των Τεμπών. Θα συναντήσετε την παράδοση και
την αυθεντία της Θεσσαλίας στα Αμπελάκια. Και
εκεί, στο στενό πέρασμα ανάμεσα σε δυο βουνά,
την Όσσα και τον Όλυμπο, με δέος θα αναγνωρίσετε την ανωτερότητα της φύσης.

Αξίζει να δείτε στη Λάρισα

Λάρισα, η νύμφη του Πηνειού
Ποια είναι η ιστορία πίσω από το όνομα αυτής της πόλης,
που υπήρξε πάντα το επίκεντρο στην Θεσσαλία; Απλωμένη
στις όχθες του ποταμού Πηνειού, έδωσε αφορμή στο θρύλο
που λέει ότι πήρε το όνομά της από την νύμφη Λάρισα, που
πνίγηκε στα νερά του ποταμού, παίζοντας με την μπάλα της.
Στην πραγματικότητα, η λέξη «λάρισα» -που σημαίνει λίθινη
οχυρωμένη πόλη- αποδόθηκε στην πόλη από τους πρώτους
μόνιμους κατοίκους της, τους Πελασγούς, οι οποίοι την όρισαν πρωτεύουσά τους, όταν κυριάρχησαν στη Θεσσαλία. Το
ταξίδι σας μόλις άρχισε!
Μικρά μυστικά της Λάρισας
Μυστικά που αξίζει να ανακαλύψετε: η Ακρόπολη, στο λόφο
του Αγίου Αχιλλείου, με τη μεγάλη σκεπαστή αγορά, το μπεζεστένι του 15ου αιώνα. Το τμήμα του Α΄ Aρχαίου Θεάτρου,
το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Το αναστηλωμένο μικρό Β΄ Aρχαίο Θέατρο, στη συμβολή των οδών
Εργατικής Πρωτομαγιάς και Ταγματάρχου Βελισσαρίου. Το
μνημείο-μουσείο του Ιπποκράτη απέναντι από το Αλκαζάρ.
Μικρά αξιοθέατα μιας μεγάλης ιστορίας.

κτήρια σε όλη τη Μακεδονία. Τη βιώνετε
στους παραδοσιακούς ξενώνες και στο πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Λάρισας

Στάση σε ένα μαγικό σκηνικό: τα Τέμπη
Ένα στενό πέρασμα ανάμεσα σε δυο βουνά. Η στάση απαραίτητη. Καθώς περνάτε τη στενή γέφυρα πάνω από τον Πηνειό, μαγεμένοι θα σηκώσετε το βλέμμα ψηλά, για να αντικρίσετε τους υποβλητικούς βράχους της κοιλάδας των Τεμπών.
Στη Θεσσαλία, ανάμεσα στον Όλυμπο και στην Όσσα, ένα
θαύμα της φύσης. Μπείτε όσο πιο βαθιά μπορείτε στη φυσική σπηλιά του ναού της Αγίας Παρασκευής του 1910, για
να πάρετε αγίασμα που αναβλύζει από τους βράχους - εδώ
λέγεται πως προϋπήρχε ένας ναός της Αφροδίτης. Στην προβλήτα, κάτω από το εστιατόριο, το πλοιαράκι σάς περιμένει:
μια βόλτα στον Πηνειό, μέχρι τη γέφυρα της Ραψάνης, είναι
ό,τι πρέπει, για να σας μείνει η εμπειρία αξέχαστη.
Ιστορία και παράδοση δίνουν ραντεβού στα γραφικά
Αμπελάκια
Πέτρινα σπίτια με κεραμιδένιες στέγες κρέμονται στη δασωμένη πλαγιά του Κισσάβου, πάνω από τα Τέμπη. Όταν
φτάσετε κοντά, νιώθετε πως βρίσκεστε στην πηγή της παράδοσης. Τη βλέπετε στην πανέμορφη πλατεία με τα πλατάνια
και τις ταβέρνες. Τη νιώθετε με μια βόλτα στις γειτονιές της
Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Αθανασίου, καθώς αντικρίζετε τα σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής, τον ιστορικό ναό
του Αγίου Γεωργίου και τον Άγιο Αθανάσιο. Τη θαυμάζετε στο
εντυπωσιακό αρχοντικό Σβαρτς, ένα από τα πιο σπουδαία

Το αρχοντικό Σβαρτς
Ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας για τα αξιοθέατα της εποχής, το επιβλητικό τριώροφο
αρχοντικό του Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς),
προέδρου της «Κοινής Συντροφιάς» των
Αμπελακίων, το ξεπερνάει. Θεμελιώθηκε το
1787 και αποπερατώθηκε το 1798. Χρειάστηκαν, δηλαδή, 8 χρόνια για να κτιστεί και
3 για να ζωγραφιστεί και να διακοσμηθεί
ολόκληρο! Το αποτέλεσμα είναι ένα μίγμα
αμπελακιώτικης αρχιτεκτονικής, ευρωπαϊκού μπαρόκ και επιρροών από το Μαρόκο
και τη Μικρά Ασία, που όμοιό του δεν έχετε

ξαναδεί.
Στον τεκέ του Χασάν Μπαμπά
Επισκεφθείτε το χωριό Τέμπη: εδώ βρίσκεται ο τεκές του Χασάν Μπαμπά. Είχε τζαμί με μιναρέ, τεκέ, ξενώνα και μαγειρείο. Εδώ λειτουργούσε το φιλοσοφικό τάγμα των μπεκτασήδων δερβίσηδων (φτωχών μοναχών), των οποίων επίσκοπος
ήταν ο Χασάν Μπαμπάς, που τον προσκυνούσαν ως άγιο και
θεραπευτή.
Το κάστρο της Ωριάς
Βρίσκεται πάνω από το χωριό Αμπελάκια και το σημείο προσφέρει πανοραμική θέα σε όλη την περιοχή των Τεμπών. Το
ταξίδι στο μύθο μπορεί να αρχίσει: Στο κάστρο της Ωριάς, ένα
από τα ωραιότερα αξιοθέατα της περιοχής, ο μύθος θέλει
την όμορφη βασιλοπούλα, την «Ωραία», να πέφτει στο κενό
από τα κατακόρυφα βράχια του φαραγγιού, του «λάκκου της
Ωριάς», για να γλιτώσει από τους Τούρκους. Στο σημείο που
έπεσε, φύτρωσε μια ροδιά, η οποία βγάζει κάθε χρόνο τρία
κούφια ρόδια… Η αλήθεια είναι ότι το λεγόμενο «κάστρο της
Ωριάς» είναι ένας ερειπωμένος πύργος-παρατηρητήριο, κτισμένος πάνω σε κάθετα βράχια, 270 μέτρα πάνω από το στενότερο σημείο της κοιλάδας των Τεμπών. Το παρατηρητήριο
είναι στρατηγικής σημασίας, αφού κοιτάζοντας από εδώ δεν
σου ξεφεύγει τίποτα.

Τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2022 από το περιοδικό Conde Nast Traveller
Ποια νησιά ξεχωρίζουν στους 200 προορισμούς που αναφέρει το τουριστικό περιοδικό Conde Nast Traveller
Την πρώτη επίσημη λίστα με τα καλύτερα
ελληνικά νησιά για το 2022 ανακοίνωσε το
περιοδικό Conde Nast Traveller.
Ανάμεσα στους 200 τουλάχιστον νησιωτικούς προορισμούς που ανακαλύπτει κανείς στην Ελλάδα, το δημοφιλές ταξιδιωτικό
περιοδικό προτείνει τη Σύρο για την τοπική
κουλτούρα, την Ύδρα για αποδράσεις τα
Σαββατοκύριακα, τους «ισορροπημένους»
Παξούς, τη Σαντορίνη για μήνα του μέλιτος,
τη Μήλο για τη φωτογένεια της, την Κεφαλονιά για οικογενειακές διακοπές, την Κέρκυρα για τα ειδυλλιακά τοπία και την Ιθάκη ως
τη μυθική πατρίδα του Οδυσσέα.
Η λίστα ολοκληρώνεται με την πολυτέλεια
της Μυκόνου, την αυθεντική Φολέγανδρο,
την Τήνο με τα παραδοσιακά χωριά της, την
Κρήτη της δράσης και της περιπέτειας, τη
Σύμη με το γραφικό λιμανάκι, τη Ζάκυνθο με
τη νεανική ενέργεια, τη Ρόδο για ένα ταξίδι
στο χρόνο, τη Σκιάθο για χαλαρό διάβασμα
στην παραλία και τη Λευκάδα για τους φίλους της ιστιοπλοΐας και της ιστιοσανίδας.
Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO
Στη λίστα ξεχωρίζουν η Πάτμος για τη
μυστηριακή ατμόσφαιρα και τα μνημεία

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η
Αστυπάλαια για τον διαφορετικό και ευγενικό τρόπο ζωής και τις διακοπές μακριά από
τα πλήθη, η Νάξος για τις απέραντες αμμώδεις παραλίες της και την άγρια φυσική
ομορφιά και η Σίφνος για τα παραδοσιακά
και χορταστικά πανηγύρια της. Στα στοιχεία
που θα ξεχωρίσουν οι ταξιδιώτες κατά τη
νέα σεζόν, αναφέρονται οι εκπρόσωποι ορισμένων προορισμών που διακρίθηκαν στην
πολύ-αναμενόμενη λίστα:
«Με πυλώνες τον τουρισμό, την

θρησκευτικότητα, τον πολιτισμό και τα
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO, ενημερώνουμε τα διεθνή ΜΜΕ,
αναλαμβάνουμε οικολογικές πρωτοβουλίες
και δρομολογούμε νέα έργα όπως η βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και η
αναγέννηση της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής σχολής, του ιστορικότερου σχολείου
της Ελλάδας», τονίζει σε δήλωση του ο δήμαρχος Πάτμου, Λευτέρης Πέντες.
«Η πεταλούδα του Αιγαίου επιχειρεί να
συνδέσει με μοναδικό τρόπο την ποιότητα,

την αυθεντικότητα και τον “πράσινο” τρόπο
ζωής, προάγοντας ταξιδιωτικές εμπειρίες
χωρίς κοσμοσυρροή. Οι ενέργειες μας για
τη νέα ταυτότητα της Αστυπάλαιας εμπνέουν τα ταξιδιωτικά μέσα και εδραιώνουν τη
θέση του προορισμού ως νέο διεθνές πρότυπο διακοπών βασιζόμενο στις αρχές της
αειφορίας», δήλωσε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.
«Οι πανέμορφες παραλίες του προορισμού
αποτελούν το “διαβατήριο” ώστε να συστήσουμε στο ταξιδιωτικό κοινό όλες τις διαστάσεις του τουριστικού μας “προϊόντος”.
Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργούμε νέα
εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα ως ένα
“ζωντανό” ημερολόγιο για τις εκδηλώσεις,
τα μουσεία και τα τουριστικά αξιοθέατα»,
τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης
Κατσαράς.
«Η Σίφνος σταδιακά κερδίζει το “στοίχημα” της εξωστρέφειας. Αναδεικνύουμε το
γαστρονομικό πλούτο μας ως κομμάτι της
παράδοσης, της κουλτούρας και της φιλοξενίας των ντόπιων. Μονοπάτια, αγγειοπλαστική, φύση, τοπική κουζίνα, δραστηριότητες και πολιτισμός αποτελούν το συγκριτικό
μας πλεονέκτημα», αναφέρει η δήμαρχος
Σίφνου, Μαρία Ναδάλη.
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Η 'Όμικρον' ακυρώνει χιλιάδες
πτήσεις παγκοσμίως
Αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον
κόσμο ακύρωσαν πάνω από 4.500
εμπορικές πτήσεις το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, καθώς το
αυξανόμενο κύμα κρουσμάτων της
COVID-19, κυρίως της παραλλαγής
“Όμικρον”, δημιούργησε μεγαλύτερη
αβεβαιότητα και δυσκολίες για τους
ταξιδιώτες των εορτών.
Όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν τουλάχιστον 2.401 πτήσεις,
παραμονή Χριστουγέννων, που τυπικά
είναι μια ημέρα με μεγάλη κίνηση στα αεροδρόμια, σύμφωνα με την καταμέτρηση του
ιστότοπου FlightAware.com. Σχεδόν 10.000
ακόμα πτήσεις είχαν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 1.779 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλο τον κόσμο την ημέρα των
Χριστουγέννων, όπως και 402 ακόμα που
είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή.
Η αεροπορική κίνηση εντός των ΗΠΑ καθώς και προς ή από τη χώρα αντιστοιχεί σε
πάνω από το 1/4 όλων των πτήσεων που
ακυρώθηκαν για το Σαββατοκύριακο αυτό,
σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.
Μεταξύ των πρώτων αμερικανικών εταιρειών που ανακοίνωσαν “κύμα” ακυρώσεων
για το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων ήταν η United Airlines και η Delta Air
Lines, που μαζί ματαίωσαν σε μια ημέρα
σχεδόν 280 πτήσεις, επικαλούμενες ελλείψεις προσωπικού εν μέσω έξαρσης των

κρουσμάτων της COVID-19.
Τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα
COVID-19 στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί λόγω
του ιδιαιτέρως μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον, που πρώτη φορά
εντοπίστηκε τον Νοέμβριο και τώρα αντιστοιχεί σχεδόν τα 3/4 των μολύνσεων στις
ΗΠΑ, ακόμα και στο 90% των περιστατικών
σε κάποιες περιοχές. Ο μέσος όρος των
νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ έχει
αυξηθεί κατά 45% στα 179.000 ανά ημέρα
την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.
Ο International Air Transport Association
(IATA) , σε μια προσπάθεια θα καθησυχάσει
τις ανησυχίες, διευκρίνησε ότι η καμπίνα του
αεροσκάφους παραμένει “περιβάλλον πολύ
χαμηλού ρίσκου μόλυνσης από COVID-19”,
ακόμη και με την εμφάνιση της “Όμικρον”, η
οποία είναι πολύ πιο διαδεδομένη από άλλες μεταλλάξεις.

Στο 85% – 90% η πληρότητα για το
τριήμερο της Πρωτοχρονιάς – Ποιοι
είναι οι δημοφιλείς προορισμοί
Αντίθετα για τα Θεοφάνεια οι κρατήσεις δεν ξεπερνούν το 60% καθώς οι ταξιδιώτες περιμένουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή
για την κράτησή τους.
Στο 85%-90% κυμαίνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία για το τριήμερο
της Πρωτοχρονιάς, στους δημοφιλείς
προορισμούς της χώρας, σύμφωνα
με όσα δηλώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
(ΠΟΞ), Γρηγόρης Τάσιος. Με βάση
τις κρατήσεις, οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να αποχαιρετήσουν το
2021 και να υποδεχτούν το 2022 στο νομό
Ιωαννίνων, το Πήλιο, την ορεινή Αρκαδία,
την Αράχωβα, τα Λουτρά Πόζαρ αλλά και
στις πόλεις όπου έχουν στηθεί χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα.
Ανάλογη με την πληρότητα του τριημέρου
της Πρωτοχρονιάς ήταν η εικόνα στα ξενοδοχεία και το τριήμερο των Χριστουγέννων,
ενώ αντίθετα για τα Θεοφάνεια οι κρατήσεις
δεν ξεπερνούν το 60% καθώς οι ταξιδιώτες περιμένουν κυριολεκτικά την τελευταία
στιγμή για την κράτησή τους, σύμφωνα με
όσα είπε ο κ. Τάσιος, σε συνέντευξή του στο
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 Fm».
Οι εορταστικές κρατήσεις προέρχονται από
Έλληνες, αφού λόγω της πανδημίας και
των μέτρων, το ποσοστό του εισερχόμενου
τουρίστα δεν ξεπερνά το 5%. «Τις γιορτές
του 2019, ο εισερχόμενος τουρισμός ήταν
30%. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά και από το Ισραήλ,
στη δε Αθήνα από χώρες της Ευρώπης. Στη

βόρεια Ελλάδα ήταν στο “παιχνίδι” επίσης
η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Φέτος, ο
εισερχόμενος τουρίστας δεν ξεπερνάει το
5% κι αυτό οφείλεται στην πανδημία και τα
μέτρα που ισχύουν παντού», υπογράμμισε
ο κ. Τάσιος.
Ο πρόεδρος της ΠΟΞ σημείωσε πως το
2021 «κλείνει στα ξενοδοχεία με πληρότητα
περίπου 50%-60% σε σχέση με το 2019»
και με αφορμή τους μήνες που ακολουθούν
μετά τις γιορτές, συμπλήρωσε πως «έχει
ανοίξει ένας διάλογος με την κυβέρνηση
για μέτρα στήριξης. Το βασικότερο είναι το
ενεργειακό που εκτοξεύτηκε και δεν βοηθά
για να κάνουμε και καλύτερες τιμές».
Ο κ. Τάσιος εξέφρασε, ωστόσο, την αισιοδοξία ότι το νέο έτος τα πράγματα θα πάνε
καλύτερα από τον Απρίλιο και μετά: «Το
2021 ήταν μια χρονιά ορόσημο σε σχέση με
την επιβίωσή μας. Δείξαμε τη δυναμική και
την ενότητα του κλάδου. Ανοίξαμε τον Μάιο
με απόλυτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και έμεινε ο κόσμος ευχαριστημένος. Μπαίνουμε στο 2022 με μια αισιοδοξία,
ευελπιστούμε ότι θα πάει καλύτερα από τον
Απρίλιο και μετά».
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Σολομός με πατζάρια και ούζο
•
•

Βασιλόπιτα
•
•
•
•
•
•

1 φλιτζάνι (250 γρ.) ανάλατο βούτυρο
1 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη
1 φλιτζάνι απλό γιαούρτι
3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο
1 πρέζα αλάτι
6 μεγάλα αυγά (διαχωρισμένα λευκά
και κρόκοι)

•
•
•
•
•

1 δόση λικέρ πορτοκαλιού
1 κουταλιά της σούπας μπέικιν
πάουντερ
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
Στρογγυλό ταψάκι 10 ιντσών
Προθερμάστε τον φούρνο στους
350F

1.
Κτυπήστε στο χέρι τα ασπράδια αυγού σας ώσπου να γίνουν μαρέγκα και κρατήστε στο πλάι. Σε ένα μεγάλο μπολ, χρησιμοποιήστε ένα μίξερ
για να ανακατέψετε το βούτυρο, τη ζάχαρη και προσθέστε τους κρόκους, ένα
Πήτερ
ένα κάθε φορά.
Μινάκης
2.
Προσθέστε το γιαούρτι, το λικέρ και το ξύσμα προσθέστε το αλεύρι,
το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Αργά διπλώστε τη μαρέγκα στο μείγμα.
3.
Τοποθετήστε ένα νόμισμα τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο κάπου στο μίγμα του κέικ στην τύχη.
4.
Ψήστε το στη μεσαία σχάρα για 40 λεπτά ή μέχρι να βγει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που βάζετε στο
κέντρο. Αφήστε να κρυώσει για μια ώρα.
5.
Κόψτε το νούμερο του νέου έτους ένα χαρτί στένσιλ, τοποθετήστε το στο κέικ και
σκορπίστε ζάχαρη άχνη στο πάνω μέρος του. Αφαιρέστε το στένσιλ και φυλάξτε το για να
το κόψετε το νέο έτος.

Γαρίδες Καταΐφι
•
•
•
•
•
•

24 μεσαίου μεγέθους γαρίδες, αποφλοιωμένες με προσαρτημένες τις
ουρές
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
ξύσμα 1 λεμονιού
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο
3/4 κουτ. αλάτι
1/4 κουτ. μαύρο πιπέρι

•
•
•
•
•

1 πρέζα πιπέρι καγιέν
περίπου 1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
1 αυγό και λίγο γάλα, χτυπημένα με
ένα πιρούνι
8 oz./1 φλιτζάνι ζύμης Καταΐφι
Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

1.
Κόψτε περίπου μια χούφτα κατεψυγμένο φύλλο – καταΐφι από το πακέτο (επανασφραγίστε και τοποθετήστε πίσω
στην κατάψυξη) και τραβήξτε το με τα χέρια σας να απλώσει
και να ξεδιαλύνει. Θα πρέπει να έχετε αρκετό για να γεμίσετε
1 φλιτζάνι. Απλώστε το καταΐφι σε ένα δίσκο και αφήστε το να
στεγνώσει για 30 λεπτά.
2
Εν τω μεταξύ, προσθέστε τις γαρίδες σε ένα μπολ
όπου έχετε ανακατέψει το ελαιόλαδο, το ξύσμα, το σκόρδο,
το πιπέρι και το καγιέν και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το στην
άκρη.
3
Προετοιμάστε τα εξής: 1 μπολ με αλεύρι για όλες τις
χρήσεις, ένα άλλο με το αυγό και ένα τρίτο μπωλ με το καταΐφι
επίσης μια μεγάλη πιατέλα για να τοποθετήσετε γαρίδες.
4
Μόλις το καταΐφι είναι ξηρό στην αφή, μπορείτε να αρχίσετε να το συναρμολογήσετε: βυθίζουμε τις γαρίδες στο αλεύρι, επικαλύψτε με το αυγό, στη συνέχεια, καλύψτε με
το καταΐφι και στη συνέχεια τοποθετήστε σε μια πιατέλα.
5
Χύστε αρκετό λάδι σε ένα μεγάλο, βαθύ δοχείο / για να φτάσετε περίπου 1 ½
ίντσες και θερμαίνετε σε 375F.
6
Τοποθετήστε προσεκτικά τις γαρίδες σας στο καυτό λάδι και τηγανίζετε για 1 1/2
λεπτό ή μέχρι να πάρουν ένα όμορφο χρυσό χρώμα, τις αφαιρούμε και τις βάζουμε πάνω
σε χαρτοπετσέτα για να απορροφηθεί το έξτρα λάδι.
7
Σερβίρετε με σάλτσας Louis ή κάνετε μια σάλτσα με μέλι και λάιμ ή σάλτσα τσίλι
ή βουτήχτε τες στο ούζο! Επίσης ταιριάζουν ωραία με λεμόνι ή λάιμ.

Στριφτάρια με μαύρη επικάλυψη ελιάς
•
•

( 32 στριφτάρια)
1 πακέτο «PC Butter Puff Pastry»
ή όποια άλλη σφολιάτα προτιμάτε,
που αποψύχθηκε κατά τη διάρκεια

•
•

της νύχτας στο ψυγείο σας
περίπου. 1/4 φλιτζάνι κρητικού μαύρου ελαιολάδου
1 αυγό, χτυπημένο

•
•
•

(περίπου 20 ορεκτικά)
1 1 φιλέτο νωπού σολομού, χωρίς
κόκκαλα
2 κουταλιές της σούπας χοντρό
αλάτι
2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
2 κουτ. σπασμένο μαύρο πιπέρι

•
•
•
•

1 μεσαίο παντζάρι, τριμμένο με τρίφτη (δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί το
δέρμα)
ξύσμα από 1/2 πορτοκαλί
1 ποτηράκι ούζο
1 ματσάκι φρέσκο άνηθο

1.
Σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλάτι, τη ζάχαρη,
το μαύρο πιπέρι, τα παντζάρια και ανακατεύουμε. Περιχύστε το μίγμα στο σολομό. Στο τέλος σβήστε το με το
ποτηράκι ούζο.
2.
Ραντίστε με τον ψιλλοκομένο άνηθο το σόλομο.
(Εάν έχετε 2 φιλέτα, τοποθετήστε τη δεύτερη πλευρά με
τη σάρκα κάτω στην κορυφή του άλλου δημιουργώντας
ένα σάντουιτς).
3.
Τυλίξτε καλά τον σολομό με ειδική μεμβράνη και
τοποθετήστε το σε ένα βαθύ ταψί.
4.
Τοποθετήστε ένα βαρύ σκεύος πάνω στο σολομό και φυλάξτε το στο ψυγείο για 3 – 4 μέρες. Όσο περισσότερο το αφήνετε στο ψυγείο τόσο πιο γευστικό θα είναι.
5.
Ξετυλίξτε τον σολομό, αφαιρέστε το μείγμα
παντζαριού, τον άνηθο και ξεπλύνετε το μείγμα αλατιού και στη συνέχεια στεγνώστε με
χαρτοπετσέτες.
6.
Χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι για να κόψετε με λεπτό τρόπο τον σολομό
σας. Σερβίρετε ως σάντουιτς, ως ορεκτικό ή ως πρώτο πιάτο σε κυρίως γεύματα.

Μπάλες τυριών Κανταΐφι
•
•

(περίπου 24 τεμάχια)
περίπου 2 φλιτζάνια ζαχαροπλαστικής Κανταΐφι
Για τις μπάλες τυριών
• 1 φλιτζάνι θρυμματισμένο τυρί φέτα
• 1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί γραβιέρα (ή
Gruyere ή Gouda)

•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
2 μεγάλα αυγά
φυτικό λάδι για τηγάνισμα
Γαρνιτούρα
μέλι

1.
Κόβουμε περίπου 2 χούφτες από το παγωμένο
κανταΐφι από τη συσκευασία (σφραγίζουμε ξανά και το
τοποθετούμε ξανά στον καταψύκτη) και το θρυμματίζουμε με τα χέρια. Θα πρέπει να έχουμε αρκετό για να γεμίσουμε 2 φλιτζάνια. Απλώνουμε το κανταΐφι σε ένα δίσκο
και το αφήνουμε να στεγνώσει για 30 λεπτά.
2.
Σε ένα μεσαίο μπολ, προσθέτουμε τα τυριά, το
αλεύρι και σπάμε το αυγό στο μπολ και ανακατεύουμε με
τα χέρια μέχρι να ενσωματωθούν. Πλάθουμε το μείγμα σε
μπάλες και το τοποθετούμε στο ψυγείο για 15 λεπτά για
να σφίξει.
3.
Βγάζουμε τις μπάλες από το ψυγείο και τις ρίχνουμε στο κανταΐφι μέχρι να καλύψουμε καλά το τυρί.
4.
Προσθέστε περίπου 1 ίντσα λαδιού σε μια βαθιά κατσαρόλα σε περίπου 350 Φαρενάιτ. Τοποθετούμε
τις μπάλες τυριού στο καυτό λάδι και τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές.
5.
Αφαιρούμε με μία τρυπητή κουτάλα και τα τοποθετούμε σε ένα δίσκο με χαρτί.
Επαναλαμβάνουμε με τις υπόλοιπες μπάλες τυριού.
6.
Περιχύνουμε με λίγο μέλι και σερβίρουμε ζεστά.
1.
Πασπαλίστε λίγο αλεύρι στην επιφάνεια εργασίας σας και απλώστε ένα φύλλο ζύμης. Τοποθετήστε περίπου 1/4 φλιτζάνι πάστα ελιάς πάνω στη ζύμη
και απλώστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με μια
σπάτουλα.
2.
Τώρα τοποθετήστε το δεύτερο φύλλο σφολιάτας πάνω από το άλλο και πιέστε ελαφρά προς τα
κάτω.
3.
Πάρτε ένα κόπτη πίτσας και κόψτε 16 (1 cm)
κορδέλες στην πλατιά πλευρά της ζύμης. Τώρα χωρίστε αυτές τις κορδέλες στο μισό και έχετε 32.
4.
Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 425F
και τοποθετήστε μέσα στο ταψί χαρτί ψησίματος. Ξεχωρίστε προσεκτικά τις κορδέλες και στρίψτε τις άκρες
σε αντίθετες κατευθύνσεις για να σχηματίσουν μια σπείρα και τοποθετήστε τες στο ταψί.
5.
Αλείψτε τις κορδέλες με το αυτό και τοποθετήστε στον προθερμασμένο φούρνο
(μεσαίο ράφι) για 13-15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.
6.
Σερβίρετε ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου (ή μπορείτε να τα κάνετε νωρίτερα
εκείνη την ημέρα και να ξαναζεσταίνετε πριν από το σερβίρισμα).
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Πρωτοχρονιάτικα ήθη και έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας
Από το βάθος του χρόνου τα πρωτοχρονιάτικα ήθη και έθιμα, οι προλήψεις, το
ποδαρικό και τα γούρια κυριαρχούν την
πρώτη μέρα του νέου έτους.
Πρόκειται για έθιμα άμεσα συνδεδεμένα
με την καθημερινότητα, σε μια κατεξοχήν
κτηνοτροφική περιοχή, όπου ειδικά στα
χωριά, τηρούνται «ευλαβικά».
Στο Πωγώνι, οι «βασιλοκουλούρες» του
Αη-Βασιλιού ζυμώνονται από τις νοικοκυρές από την παραμονή. Άλλοτε ζυμώνονταν τρεις, η πιο μεγάλη για την οικογένεια,
και δύο μικρότερες, για τον τσομπάνο και
τον γελαδάρη.
Παλιότερα, το βράδυ της παραμονής στα
καφενεία των χωριών οι άνδρες «για το
καλό του χρόνου», έπαιζαν με λίγα χρήματα
«τριάντα μία».
Νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς όλοι
ήθελαν τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσουν να είναι «καλός», πήγαιναν να ταΐσουν τα ζώα με άχυρο, κρεμούσαν στα γιδοπρόβατα ένα κλαδάκι και πήγαιναν στην
εκκλησία.
Στα χωριά της Κόνιτσας οι νοικοκυρές
την ημέρα της Πρωτοχρονιάς έπρεπε να
φτιάξουν τη Βασιλόπιτα με τα φύλλα που είχαν ετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα.
Στο Κεράσοβο έκτος από το φλουρί, στόλιζαν τη βασιλόπιτα με διάφορα σύμβολα.
Στο κέντρο της πίτας τοποθετούσαν ένα
σταυρό, που συμβόλιζε τον Χριστό. Όποιος
το έβρισκε θα είχε τύχη και ευλογία τη νέα
χρόνια.
Επίσης, για καλή σοδειά έβαζαν ένα στάχυ,
ενώ για το τσίπουρο και το κρασί ένα μικρό
κομμάτι κληματόβεργας.
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς όλη η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία για να είναι
ευλογημένος ο νέος χρόνος. Ο νοικοκύρης
έχει μαζί του ένα ρόδι, το οποίο σπάει στην
πόρτα του σπιτιού, μόλις επιστρέψουν από
τη Θεία Λειτουργία.
Μπαίνει μέσα στο σπίτι με το δεξί πόδι,
σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα και
λέει, «με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος
κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να
έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά».
Τηρώντας τις παραδόσεις και τα έθιμα,
γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά σε όλα τα νησιά

της Δωδεκανήσου. Σε κάθε νησί όμως και
κάθε χωριό, ισχύουν διαφορετικά ήθη και
έθιμα, αρκετά εκ των οποίων διατηρούνται
αναλλοίωτα έως και σήμερα.
Την Πρωτοχρονιά ένα από τα έθιμα το οποίο
διατηρείται μέχρι σήμερα στα Δωδεκάνησα
είναι το έθιμο της «μπουλουστρίνας». Τα
μικρά παιδιά, την πρώτη μέρα του χρόνου,
επισκέπτονται τους συγγενείς και παίρνουν
από αυτούς χρηματικό ποσό.
Σε χωριά της Ρόδου, αλλά και σε πολλά
νησιά τηρούν το έθιμο να αφήνουν αποβραδίς κοντά στο εικονοστάσι ένα ποτήρι
νερό κι ένα πιάτο με τρία κομμάτια μπακλαβά. Αφήνουν επίσης κομμάτια εφτάζυμου ή
βασιλόπιτας, το ένα του Χριστού, το άλλο
του Άη Βασίλη και το τρίτο του φτωχού.
Σε όλα τα νησιά προσέχουν πολύ το «ποδαρικό». Δίνουν σημασία στο ποιός θα πατήσει πρώτος το δεξί του πόδι στο κατώφλι
του σπιτιού, για να φέρει «γούρι» στη νέα
χρονιά.
Στην Κάλυμνο παραδοσιακά γλυκά αποτελούν οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, φοινίκια όπως λέγονται στο νησί.
Το κόψιμο της βασιλόπιτας γίνεται με την
αλλαγή του χρόνου.
Φυσικά αποτελεί ακόμα μια ευκαιρία για να
τρανταχθεί το νησί από τους δυναμίτες και
τις τουφεκιές.
Στη Σύμη
Οι Συμιακιές νοικοκυρές την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς ετοίμαζαν το φαγητό και
έστρωναν το τραπέζι με το καλό τους το
σερβίτσιο και τα κεντητά τραπεζομάντηλα
της προίκας τους. Το φαγητό ήταν σούπα
από αρνάκι ή κατσικάκι. Μετά την εκκλησία
και ειδικά με το που χτυπούσαν οι καμπάνες
(στις 3 π.μ.) πήγαιναν να ανάψουν τα καντήλια στις εκκλησίες και στα εξωκκλήσια που
δεν λειτουργούσαν και παρέμενα κλειστά.
Παλιά δεν έφτιαχναν βασιλόπιτα. Αντ’ αυτού παρασκεύαζαν το παραδοσιακό συμιακό γλύκισμα, τα ακούμια. Αποβραδίς,
λοιπόν, τα ζύμωναν και την αυγή τα τηγάνιζαν. Όλη η Σύμη μοσχοβολούσε! Έριχναν
άχνη ζάχαρη, κανέλα και μέλι. Τα στόλιζαν
σε ένα μεγάλο πιάτο («σουπιέρα») και κρατούσαν τόσο για την οικογένεια όσο και
για την πεθερά τους. Μέσα σε ένα από τα
ακούμια έβαζαν μια λίρα χρυσή ή ένα «ναπολεόντειο» ή ένα «κωνσταντινάτο» ή μια
«κοσμάρα» («το φλουρί»). Το τι θα έβαζαν
εξαρτιόταν από την οικονομική κατάσταση
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της κάθε οικογένειας (από το «πουγγί»
της).
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, επίσης, πήγαιναν στο «Βρυσί» για να πάρουν νερό
από την πηγή για το καλό του σπιτιού.
Ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς έπαιρναν
την εικόνα της Παναγίας από το εικονοστάσι και με αναμμένο το κερί κατέβαιναν
από το ανώι του σπιτιού και πήγαιναν στο
κατώι. Το έκαναν αυτό για να κάνει, λέει,
ποδαρικό η Παναγία.
Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς χτυπούσε το
κανόνι. Το κανονάκι από την Παναγιά του
Κάστρου. Χτυπούσε στις «μεγάλες» μέρες.
Σήμερα δεν υπάρχει. Κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξαφανίστηκε.
Αντάλλασσαν ευχές και ο νονός («τατάς»)
και η νονά («ναννά») έδιναν λεφτά ή ρούχα
ή παιχνίδια στα βαφτιστικά τους («έκαναν
την μπουλιστρίνα»). Λόγω του ότι δεν μπορούσαν όλοι να κάνουν δώρο παιχνίδια, κάποιες νονές έπαιρναν τα κουκουνάρια από
τα κυπαρίσσια και τα έντυναν με το χρυσό
χαρτί από το πακέτο των τσιγάρων.
Στην Κω
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι νέοι της
Κω κρατώντας μεγάλα ομοιώματα εκκλησιάς ή καραβιού, κατάλληλα στολισμένα και
φωτισμένα, ψάλλουν εκτός από τα γνωστά
στο πανελλήνιο κάλαντα: «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψιλή μου δεντρολιβανιά…» και τα
ακόλουθα κώτικα κάλαντα:
Εις αυτό το Νέον Έτος Βασιλείου εορτή,
ήρθα να σας χαιρετήσω με την πρέπουσα ευχή.
Εύχομαι, λοιπόν, να ζείτε πολλούς χρόνους ευτυχείς,
τον Βασίλειο τον Μέγα να’ χετε
συνδρομητή.
Κι όσους έχετε στα ξένα να δεχθείτε με
καλό,
με υγεία κι ευτυχία τον Θεό παρακαλώ.
Κ’ εις έτη πολλά κι ένα κομμάτι
μπακλαβά!
Την Πρωτοχρονιά όλες οικογένειες της Κω
συνηθίζουν να φτιάχνουν τον «μπακλαβά» από φύλλα ζύμης που ανοίγουν με το
«πιτθαριόξυλο» και τα απλώνουν στο ταψί
με σησάμι καβουρδισμένο και καρύδι ή
αμύγδαλο.
Οι οικογένειες, που έχουν κορίτσια αρραβωνιασμένα και τα πλουσιόσπιτα κάνουν δυο
ταψιά μπακλαβά, τον «καλό» δηλ. το μεγάλο
ταψί και τον «κέλη» δηλ. το παρακατινό μικρό ταψί, για να φαγωθεί την παραμονή της

Πρωτοχρονιάς. Τον καλό θα τον χαλάσει, θα
πάρει, δηλαδή, το πρώτο κομμάτι από το
ταψί, που βάζουν μπροστά του, ο γαμπρός
ή παλαιότερα ο παπάς, που έβγαινε στα
χωριά και αγίαζε για το καλό του χρόνου.
Στο νησί της Λέρου μόλις γυρίσει ο χρόνος ένας που βρίσκεται έξω από το σπίτι
έρχεται κρατώντας ένα δοχείο με νερό
και μια πέτρα. Είναι το ποδαρικό του σπιτιού. Με το νερό ραντίζουν στα τέσσερα
καντούνια (γωνιές) μέσα στο σπίτι μέχρι να
‘ρθει τον επόμενο χρόνο η καινούργια πέτρα
και εύχονταν «όπως η πέτρα είναι γερή έτσι
να ναι και η υγειά σας όλο το χρόνο».
Ο αρχηγός της οικογένειας σπάει το ρόδι.
Μπαίνει τρία βήματα μέσα και λέει: «ένα,
δύο, τρία μέσα τα καλά», κάνει τρία βήματα
πίσω και λέει «ένα, δύο, τρία έξω τα κακά».
Σπάει μετά το ρόδι σε μια γωνιά της πόρτας
και αφήνει σαράντα κούνια μέσα στο σπίτι
για σαράντα ημέρες.
Πολλές φορές το νερό το φέρνουν το πρωί
της Πρωτοχρονιάς. Σηκώνονται πολύ πρωί
πριν βγει ο ήλιος και το νερό το λένε αμίλητο, γιατί καθώς το φέρνουν δεν μιλάνε
καθόλου.
Ρίχνουν στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού
νερό και λένε «όπως τρέχει το αθάνατο
νερό, έτσι να τρέχουν και τα καλά και τα
πλούτη στο σπίτι».
Όταν γυρίσει ο χρόνος κόβουν τη βασιλόπιτα. Αυτού που θα του τύχει το φλουρί θεωρείται τυχερός και το φυλάει.
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη Λέρο σφάζανε έναν μαύρο πετεινό που τον φυλάγανε
όλο το χρόνο για αυτή την ημέρα. Έπρεπε
να είναι οπωσδήποτε μαύρος. Γυρίζανε ανατολικά το κεφάλι του, τον σφάζανε και τον
κάνανε σούπα.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Αθλητική ανασκόπηση: Οι Έλληνες αθλητές στον
κόσμο και τα σπορ στην Ελλάδα το 2021
Εικόνες, στιγμές, γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή
λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, μεγάλα
ρεκόρ, επιτυχίες, καθώς
επίσης απογοητεύσεις και
Ντίνος
διακρίσεις χαρακτήρισαν
Μέλλιος
το 2021 στην «αθλητική»
Ελλάδα.
Σίγουρα ο ελληνικός αθλητισμός δεν έμεινε
χωρίς θριάμβους. Στιγμές μοναδικές, τρόπαια, μετάλλια, κορυφαίες εμφανίσεις που
γράφτηκαν και συζητήθηκαν στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσμο.
«ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ» ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Τεράστια επιτρυχία της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο, αφού κατέκτησε το «παρθενικό» μετάλλιό της στο κορυφαίο αθλητικό
ραντεβού. Στον τελικό ηττήθηκε με 13-10
από τη Σερβία και αρκέστηκε στο δεύτερο
σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το δεύτερο
μετάλλιο της Ελλάδας σε ομαδικό άθλημα
στην ιστορία των Αγώνων, μετά το ασημένιο
της αντίστοιχης εθνικής γυναικών, το 2004
στην Αθήνα. Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την
εθνική): 3-6, 4-2, 2-2, 1-3. ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης 2, Καπότσης, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος,

Μουρίκης 1, Κολόμβος 1, Γκιουβέτσης 1,
Βλαχόπουλος 2. Στον αγώνα για την 3η
θέση, η Ογγαρία νίκησε με 9-5 την Ισπανία.
ΜΕΓΑΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ «ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ
ΤΟΚΙΟ
Μέγας Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο, καθώς αναδείχθηκε νικητής στον
τελικό του μήκους με άλμα στα 8,41 μέτρα,
επίδοση που σημείωσε στο 6ο και τελευταίο
άλμα του ανατρέποντας όλα τα δεδομένα,
καθώς μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τέταρτος
στην κατάταξη. Ο Έλληνας πρωταθλητής
επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τον τίτλο του κορυφαίου άλτη, με τον οποίο πήγε
στο Τόκιο, μετά το 8,60 που είχε φέτος ως
καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Ο Τεντόγλου άφησε στην δεύτερη θέση τον Κουβανό Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία με 8,41 μέτρα
(σ.σ. ο Έλληνας άλτης είχε καλύτερο δεύτερο άλμα στα 8,15 μέτρα, έναντι 8,09 μέτρα
του Ετσεβαρία), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε
ο Κουβανός Μέικελ Μάσο με 8,21 μέτρα.
«ΧΡΥΣΟΣ» Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ, 5ες ΟΙ ΚΥΡΙΔΟΥ/
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ
«Χρυσός» Ολυμπιονίκης του απλού σκιφ
στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο αναδείχθηκε ο Στέφανος Ντούσκος τα ξημερώματα της 30ής
Ιουλίου. Ο 24χρονος Γιαννιώτης -του ΝΟ

“Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ” Ένας νέος χρόνος ανοίγεται μπροστά
μας! “Καλή χρονιά!” και άλλες ευχές ακούγονται, καθώς τσουγκρίζουμε τα
ποτήρια μας. Το ερώτημα είναι, “έχουμε αποφασίσει αυτή τη χρονιά να
αφήσουμε στην άκρη τις κακίες μας και τις αμαρτίες μας; Επιθυμούμε να
έχουμε καλές σχέσεις με τη γυναίκα μας, τον άνδρα μας, τα παιδιά μας, τους
γονείς μας;” Πολλές οικογένειες σήμερα έχουν μεγάλα προβλήματα. Πολλά
δάκρυα χύνονται και η ζωή κατάντησε μια πραγματική κόλαση.
Δίπλα μας υπάρχει η ελπίδα, υπάρχει ο γιατρός που θεραπεύει και την ψυχή
και το σώμα. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Στο νέο
χρόνο, ας καλέσουμε το Χριστό να έρθει και να θρονιαστεί στην ψυχή
μας. Όπου κυβερνά ο Χριστός υπάρχει συνεννόηση, ειρήνη και, πάνω απ’
όλα, αγάπη. Αν έχεις χαλασμένες σχέσεις με συγγενικά σου πρόσωπα,
ευκαιρία είναι στο νέο χρόνο να τις διορθώσεις. Αρκετοί είναι που δε
μιλιούνται για χρόνια μεταξύ τους. Πάρε τηλέφωνο σήμερα κάποιον με τον
οποίο δεν τα πας καλά. Ζήτησέ του συγνώμη και άρχισε το χρόνο αυτό με
καινούργια καρδιά. Ο αναμάρτητος Χριστός ήρθε και πέθανε στη θέση
μας. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα Του. Η δουλειά του διαβόλου είναι
να καταστρέφει. Ο Χριστός θέλει το καλό μας. Ποιανού φωνή θ’
ακολουθήσουμε;
Ευχόμαστε ολόψυχα στο νέο χρόνο να κάνουμε ότι μας λέει ο Χριστός. Αν
ως τώρα δεν έκανες τον Χριστό Σωτήρα σου, γιατί δεν τον καλείς σήμερα να
έρθει και να γίνει ο Σωτήρας σου; Πες του: Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε και
μένα τον αμαρτωλό!

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

Ιωαννίνων- σκιφίστας χάρισε στην ελληνική κωπηλασία το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό
μετάλλιο στην Ιστορία. Με χρόνο 6:40.45
και μία απίστευτη κούρσα, ο Ντούσκος έκανε και Ολυμπιακό ρεκόρ, καταρρίπτοντας
αυτό του Μάχε Ντρίσντεϊλ (6:41.34) από
τους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο
το 2016. Ο «ασημένιος» Νορβηγός Κγιέτιλ
Μπορτς χρειάστηκε περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο εν συγκρίσει με τον Έλληνα
σκιφίστα για να περάσει δεύτερος τη γραμμή του φίνις (6:41.66), ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κροάτης Νταμίρ Μαρτίν
(6:42.58). Στην πρώτη παρουσία τους σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Μαρία Κυρίδου και
Χριστίνα Μπούρμπου κατέλαβαν στο Τόκιο
την 5η θέση στον τελικό της δικώπου, με
χρόνο 6:57.11. Επίσης, η Κυρίδου κατετάγη
στη 10η θέση στο μονό σκιφ.
ΜΥΘΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ
ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
Μυθικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού
πρώτα οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς για
πρώτη φορά μετά το 1974 στους τελικούς
του ΝΒΑ, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο,
δεύτερο στην ιστορία των «ελαφιών» μετά
από μισό αιώνα, επικρατώντας 4-2 των
Φοίνιξ Σανς. Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
σημείωσε 50 πόντους στη νίκη 105-98, ενώ
αναδείχθηκε MVP των τελικών. Δακτυλίδι
πρωταθλητή πήρε φυσικά και ο Θανάσης
Αντετοκούνμπο. Για να προκριθούν στους
τελικούς και να διεκδικήσουν το δεύτερο
πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από
αυτό του 1971, οι Μπακς απέκλεισαν τους
Μαϊάμι Χιτ (4-0), τους Μπρούκλιν Νετς (4-3)
και τους Ατλάντα Χοκς (4-2).
ΧΑΛΚΙΝΟΣ» Ο «ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΚΩΝ» ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
Μία μικρή αστάθεια στην έξοδο στέρησε
από τον Λευτέρη Πετρούνια ένα δεύτερο
διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ο Έλληνας γυμναστής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους των
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, καθώς
βαθμολογήθηκε με 15.200, ενώ στο πρώτο
σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Κινέζος Γιανγκ
Λιού (15.500β.) και στο δεύτερο ο συμπατριώτης του, Χάο Γιου (15.300). Ο Λευτέρης
Πετρούνιας υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση
ώμου τον Οκτώβριο.
Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΤΣΙΠΑ
ΚΑΙ ΣΑΚΚΑΡΗ
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη χάρισαν ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά στους
Έλληνες φιλάθλους. Ο Τσιτσιπάς επικράτησε στο τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, έγινε
ο πρώτος Έλληνας που κατακτά Masters
1000, έπαιξε τελικό στην Βαρκελώνη και
πανηγύρισε το 250αρι της Λιόν, έφτασε στα
ημιτελικά του Australian Open, αλλά κυρίως
στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, όπου σε ένα
παιχνίδι πέντε σετ ηττήθηκε από τον Σέρβο
No1 στην παγκόσμια κατάταξη, Νόβακ Τζοκοβιτς. Ακολούθησαν τα ημιτελικά σε Τορόντο και Σινσινάτι, προημιτελικά στο Indian
Wells, αλλά οι ενοχλήσεις στο χέρι του τον
ανάγκασαν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αγκώνα το Νοέμβριο.
Έκλεισε τη χρονιά στο Νο 4 της παγκόσμιας
κατάταξης, ενώ πέρασε αρκετές εβδομάδες
στο Νο 3. Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε, για

πρώτη φορά στην καριέρα της, στο Top-10
της παγκόσμιας κατάταξης. Κατάφερε να
παίξει ημιτελικο σε Μαϊάμι και Μόσχα, τελικό στην Οστράβα της Τσεχίας και δύο ημιτελικούς σε τουρνουά γκραν σλαμ, στο Ρολάν Γκαρός και το US Open. Συμμετείχε για
πρώτη φορά στα WTA Finals, όπως φυσικά
και ο Τσιτσιπάς στα ATP Finals. Έκλεισε τη
σεζόν στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Και οι δυο αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και αποκλείστηκαν
-στο μονό- στους «16», ενώ στο διπλό που
έπαιξαν μαζί, έφτασαν έως τα προημιτελικά.
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΑ ΣΑΡΩΣΑΝ ΟΛΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Τα σάρωσε όλα η γυναικεία ομάδα πόλο
του Ολυμπιακού, αφού κατέκτησε όλους
τους τίτλους που διεκδίκησε σε Ελλάδα και
Ευρώπη: πρωτάθλημα και Κύπελλο εντός
συνόρων, φυσικά την Euroleague και τελευταία, στις 18 Δεκεμβρίου, το ευρωπαϊκό
Super Cup, νικώντας 14-11 στο «Παπαστράτειο» τη ρωσική Κίνεφ Κίρισι (κάτοχο
του LEN Trophy), που δέχτηκε 14 γκολ για
πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 6-2, 3-3, 2-2
Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Διαμαντοπούλου, Ε. Πλευρίτου 1, Σλίκινγκ 1, Ελευθεριάδου 1, Τριχιά, Ξενάκη 2, Σιούτη, Μ. Πλευρίτου 1, Ράνεϊ 4, Β. Πλευρίτου 2, Κρίστμας 2,
Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου
Ήταν το δεύτερο ευρωπαϊκό Super Cup
για τις γυναίκες του Ολυμπιακού, μετά από
εκείνο του 2015 απέναντι στην Πάντοβα,
και ο 5ος ευρωπαϊκός τίτλος τους (δύο
Euroleague το 2015 και το 2021, ένα LEN
Trophy το 2014 και ακόμη ένα ευρωπαϊκό
Super Cup το 2015).
Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του
Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια
Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία
της, νικώντας 7-6 την ουγγρική Ντουναουιβάρος στον τελικό του φάιναλ φορ της
Euroleague που διεξήχθη στη Βουδαπέστη,
και επέστρεψε στην κορυφή μετά το 2015.
Στον «μικρό τελικό» η ουγγρική Ουίπεστ
επιβλήθηκε 15-10 της ρωσικής Ντιναμό Ουραλότσκα και κατέκτησε την τρίτη θέση στο
φάιναλ φορ της Euroleague.
ΕΞΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Έξι μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο 35ο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, στη
Βουδαπέστη. Τα τρία από αυτά ήρθαν από
την κολύμβηση, όπου η Άννα Ντουντουνάκη
έγινε η πρώτη Ελληνίδα που αναδεικνύεται
πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατακτώντας την
πρώτη θέση στα 100μ. πεταλούδα (57.37),
ενώ από ένα χάλκινο προσέθεσαν στη
συλλογή τους ο Κριστιάν Γκολομέεβ (μετά
το ασημένιο του 2018) στα 50μ. ελεύθερο
(21.73) και ο Απόστολος Χρήστου (για τρίτη
σερί διοργάνωση) στα 100μ. ύπτιο (52.97),
ο οποίος μάλιστα είχε μία τέταρτη θέση και
τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα.
Τα υπόλοιπα τρία ελληνικά μετάλλια ήρθαν
στην καλλιτεχνική κολύμβηση, που είχε την
πλέον επιτυχημένη παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με την Ευαγγελία

συνεχίζεται στη σελίδα 27
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Αθλητική ανασκόπηση: Οι Έλληνες αθλητές στον κόσμο και τα σπορ στην Ελλάδα το 2021
συνέχεια από τη σελίδα 26
Πλατανιώτη να κατακτά ασημένιο στο τεχνικό σόλο και χάλκινο στο ελεύθερο και την
εθνική ομάδα του κόμπο να ανεβαίνει στο
δεύτερο σκαλί του βάθρου.
ΕΜΕΙΝΕ 4η Η ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, 8η Η
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η Κατερίνα Στεφανίδη κατετάγη τέταρτη
στον τελικό του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και δεν κατάφερε να
υπερασπιστεί τον τίτλο της από το 2016 στο
Ρίο. Η Στεφανίδη είχε καλύτερη προσπάθεια στα 4,80 μέτρα, ύψος που πέρασε με
την δεύτερη προσπάθεια.
Η Νικόλ Κυριακοπούλου πήρε την όγδοη
θέση μαζί με ακόμη τέσσερις αθλήτριες,
αφού πέρασαν όλες τα 4,50 μέτρα με τη
δεύτερη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε
να υπερβεί τα 4,70 μέτρα.
Ο ΚΑΡΑΛΗΣ 4ος ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγη στην τέταρτη θέση στον τελικό του επί κοντώ μαζί
με τον Αμερικανό Κέισι Λάιτφουτ, στους
Ολυμπιακούς του Τόκιο.
Στην πρώτη συμμετοχή του στην κορυφαία
διοργάνωση, ο Έλληνας άλτης υπερέβη τα
5,80 μέτρα.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το μεγάλο
φαβορί και παγκόσμιος ρέκορντμαν του
αγωνίσματος, Άρμαντ Ντουπλάντις, με 6,02
μέτρα, που ήταν και το πρώτο του στη διοργάνωση. Το ασημένιο πήρε ο Αμερικανός
Κρίστοφερ Νίλσεν με 5,97 μέτρα και το χάλκινο ο Βραζιλιάνος «χρυσός» Ολυμπιονίκης
του Ρίο, Τιάγκο Μπραζ, με 5,87 μέτρα.
ΟΙ 5ες ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΑΚΗ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
Ο Κριστιάν Γκολομέεβ κατέλαβε την πέμπτη
θέση στα 50μ. ελεύθερο με χρόνο 21.72,
ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε
ο Άλκης Κυνηγάκης στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων ανοιχτής θάλασσας (Μαραθώνια
Κολύμβηση), με τον Έλληνα κολυμβητή να
καλύπτει την απόσταση σε 1:49:29.2, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στην πρώτη
συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
8οι
ΜΑΝΤΗΣ-ΚΑΓΙΑΛΗΣ,
9η
Η
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Στην 8η θέση της κατηγορίας σκαφών 470
της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο κατετάγησαν οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής.
Την 9η θέση στην τελική κατάταξη των Laser
Radial κατέλαβε η Βασιλεία Καραχάλιου.
Επίσης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βάρνας.
Ο Βύρωνας Κοκκαλάνης ήταν 11ος στο Τόκιο στην κλάση RSX, ενώ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
που διεξήχθη στο Κάντιθ.
Ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης κατέκτησε το
ασημένιο μετάλλιο στη διεθνή κλάση Λέιζερ
4,7 (γενική) και χρυσό στην κατηγορία U16,
για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ ήταν
1ος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16.
Ο Μελέτιος Καλπογιάννης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη διεθνή κλάση TECHNO
293 του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ Ο ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Συγκλόνισε με τις δηλώσεις του ο Θεόδωρος
Ιακωβίδης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Μετά το τέλος του αγώνα του, όπου
πήρε την 11η θέση στην κατηγορία των 96
κιλών, με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωνε ότι

ΕΚΤΗ ΣΤΟ WORLD LEAGUE
Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Στην έκτη θέση του World League
κατετάγη η εθνική υδατοσφαίρισης
των γυναικών, αφού ηττήθηκε 12-9
από την Ισπανία σε αγώνα για τις
θέσεις 5-6, στην τελική φάση της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο
κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 3-2, 4-4, 1-4.
ΕΛΛΑΔΑ (Τεό Λοράντος): Σταματοπούλου, Τσουκαλά 1, Τριχά,
Ελευθεριάδου 1, Μαργ. Πλευρίτου,
Ξενάκη 3, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη,
Β. Πλευρίτου, Ελευθ. Πλευρίτου 2,
Μυριοκεφαλιτάκη 1, Σωτηρέλη

θα σταματούσε, λόγω οικονομικών προβλημάτων:
«Η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθειά
μου. Συγχωρήστε με για το
τρέμουλο της φωνής. Είναι οι
τελευταίες μου στιγμές στην
Εθνική ομάδα. Δεν κλαίω από
στεναχώρια επειδή φαινομενικά δεν πήγα καλά. Κλαίω γιατί
τελείωσε όλο αυτό. Δυστυχώς
δεν μπορώ να αποδώσω στο
100% και να έχω το κεφάλι μου
ήσυχο για να κάνω προπόνηση και να μπορώ να αποδίδω
αυτά που αρμόζει να αποδίδω
σε αυτή τη σημαία που φοράω.
Συγγνώμη αν για κάποιους
το βάζω στα πόδια, αλλά έχω
κουραστεί πάρα πολύ και δεν
αντέχω άλλο αυτήν την κατάσταση. Είναι πολύ λυπηρό να
ντρέπεσαι να πας στον φυσιοθεραπευτή γιατί δεν σου
παίρνει λεφτά γνωρίζοντας την
κατάσταση σου. Και εγώ δεν το
αντέχω, θέλω να ηρεμήσω και
γυρίσω στους δικούς μου και
να τους αγκαλιάσω και να τους
ευχαριστήσω».
ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΨΑΡΡΑ
Η Ευαγγελία Ψάρρα, με την παρουσία της στο Τόκιο, έδωσε για 6η φορά
στην καριέρα της το «παρών» σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ισοφάρισε το ρεκόρ των
περισσοτέρων συμμετοχών στο κορυφαίο
αθλητικό «ραντεβού», το οποίο έχουν οι
Άγη Κασούμη (σκοποβολή) και Τάσος
Μπουντούρης (ιστιοπλοΐα). Κατέλαβε την
33η θέση.
ΔΥΟ 6ες ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΑΚΑΚΗ
Την έκτη θέση και στις δύο κατηγορίες, στις
οποίες αγωνίστηκε (10μ. αεροβόλο πιστόλι
και 25μ. σπορ πιστόλι), κατέλαβε η Άννα
Κορακάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο, η οποία δεν κατάφερε να υπερασπισθεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το
2016 στα 25μ. σπορ πιστόλι.
Η Ελληνίδα σκοπεύτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μικτό στο αεροβόλο πιστόλι, στο «προεδρικό Κύπελλο ISSF», στην
Πολωνία.
Η ΤΖΕΛΗ ΣΤΗΝ 7η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Πολύ καλή ήταν η παρουσία της Φανής Τζέλη στο ταεκβοντό των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πρώτη εμφάνισή της κατέκτησε
την 7η θέση στα -57 κιλά.
11 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Με 11 μετάλλια, ένα χρυσό, τρία ασημένια
και επτά χάλκινα, επέστρεψαν οι Έλληνες
αθλητές από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
«Χρυσός» ο Νάσος Γκαβέλας με τον συνοδό
του, Σωτήρη Γκαραγκάνη (στίβος), «ασημένιοι» οι Γρηγόρης Πολυχρονίδης (μπότσια),
Αθανάσιος Κωνσταντινίδης και Θανάσης
Προδρόμου (στίβος), «χάλκινοι» οι Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Αντώνης Τσαπατάκης
και Δήμος Μιχαλεντζάκης (κολύμβηση), ο
Γρηγόρης Πολυχρονίδης μαζί με την Άννα
Ντέντα και αναπληρωματική την Αναστασία
Πυργιώτη στα μεικτά ζευγάρια BC3 (μπότσια), ο Πάνος Τριανταφύλλου (ξιφασκία),
ο Δημήτρης Μπακοχρήστος (άρση βαρών)

και ο Στράτος Νικολαΐδης (στίβος).
ΝΤΑΜΠΛ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τον ένατο διαδοχικό τίτλο της, 25ο από
καταβολής Α1 και 34ο συνολικά (από την
ίδρυση της κολυμβητικής ομοσπονδίας –
τότε ΕΚΟΦ) πανηγύρισε η ανδρική ομάδα
υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, με 3-1
νίκες επί της Βουλιαγμένης. Επίσης ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 22η φορά το Κύπελλο Ελλάδας στην υδατοσφαίριση ανδρών,
νικώντας 20-4 την ΑΕΚ στον τελικό του
final-8 που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο
του Λαιμού, φτάνοντας στο τέταρτο συνεχόμενο νταμπλ.
Νταμπλ και από τις γυναίκες του Ολυμπιακού. Η πειραϊκή ομάδα πήρε το πρωτάθλημα και είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης
με 12 τίτλους, ενώ κατέχει το ρεκόρ συνεχόμενων κατακτήσεων (8). Ο Ολυμπιακός
πανηγύρισε και το Κύπελλο γυναικών στην
υδατοσφαίριση. Στον τελικό του final-4, που
φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο του Λαιμού, οι «ερυθρόλευκες» του Χάρη Παυλίδη
επικράτησαν 11-8 της Βουλιαγμένης.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟ
ΤΙΣ «ΜΙΚΡΕΣ» ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
«Ασημένια» η εθνική υδατοσφαίρισης νέων γυναικών στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα U20, που διεξήχθη
στη Νετάνια του Ισραήλ. Στον τελικό έχασε εύκολα από τη Ισπανία με
10-5. Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την
εθνική): 1-5, 0-1, 3-3, 1-1. ΕΛΛΑΔΑ:
Ζαφειράκη, Τριχά 1, Φουντωτού,
Σιούτη, Κανετίδου 1, Γιαννοπούλου,
Νίνου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κατσιμπρή, Μπιτσάκου, Κοντονή 1.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία,
που νίκησε στον «μικρό» τελικό την Ιταλία
με 12-10.
«Ασημένια» η εθνική υδατοσφαίρισης των
εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που
πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα. Στον τελικό ηττήθηκε με 10-6 από τη Σερβία, όπως
είχε συμβεί και τις δύο προηγούμενες φορές
που η «γαλανόλευκη» είχε φτάσει ως τον
τελικό αυτής της διοργάνωσης (το 2001 και
το 2010).
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη τη Σερβία): 2-0,
2-3, 3-1, 3-2. ΕΛΛΑΔΑ: Δαμίγος, Τουρκομένης, Κανδανολέων 1, Νικολαΐδης, Αλμύρας, Καστρινάκης 1, Μπιτσάκος 2, Αμπαζής 1, Μύριλος, Σπάχιτς, Εγνατιάδης 1,
Αλειφτήρας.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία,
νικώντας την Ισπανία 13-12 στα πέναλτι.
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 της Πράγας, η εθνική υδατοσφαίρισης νέων ανδρών
κατέλαβε την 8η θέση. Τον τίτλο κατέκτησε
η Σερβία.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε
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η εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Σίμπενικ, χάνοντας με 12-8 από τη Ρωσία στον τελικό
της διοργάνωσης.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική
ομάδα υδατοσφαίρισης των παίδων, μετά
τη νίκη της με 11-7 επί της Κροατίας στον
«μικρό τελικό» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ15, που φιλοξενήθηκε στην πόλη
Λουλέ της Πορτογαλίας.
«ΧΑΛΚΙΝΟΙ» ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΟ WORLD
LEAGUE
Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο
World League, καθώς επικράτησε στην Τιφλίδα με 10-8 της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ιταλίας και ανέβηκε για τέταρτη φορά
στην ιστορία της διοργάνωσης στο τρίτο
σκαλί του βάθρου (2004, 2006 και 2016 οι
προηγούμενες), εξασφαλίζοντας παράλληλα το πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από πέντε χρόνια.
«ΧΡΥΣΟΣ» Ο ΒΑΖΑΙΟΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΝ
Ο Ανδρέας Βαζαίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική και το ασημένιο στα 100μ. μικτή ατομική στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που έγινε
στο Καζάν. Ο Απόστολος Χρήστου ήταν 3ος
στα 100μ. ύπτιο στην ίδια διοργάνωση.
Ο Αλέξανδρος Κούγκουλος ήταν «χάλκινος» στα 50μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος εφήβων, που διεξήχθη στη
Ρώμη.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΟ 15ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
25αρας ΠΙΣΙΝΑΣ
Ικανοποίηση από την παρουσία των Ελλήνων κολυμβητών/τριών στο 15ο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, που έγινε
στο Αμπου Ντάμπι, καθώς συμμετείχαν
σε πέντε τελικούς, ένας εκ των οποίων σε
ομαδικό αγώνισμα -για πρώτη φορά από το
2002-, και ο Ανδρέας Βαζαίος κατέκτησε την
τέταρτη θέση στα 200μ. μικτή ατομική (ήταν
επίσης 6ος στα 100μ. μικτή ατομική), που
αποτελεί το καλύτερο ελληνικό πλασάρισμα
στην ιστορία της διοργάνωσης.
Η τετράδα με τους Απόστολο Χρήστου
(ύπτιο), Μαρίλεια Δρασίδου (πρόσθιο),
Άννα Ντουντουνάκη (πεταλούδα) και Ανδρέα Βαζαίο (ελεύθερο), κατέλαβε την
έβδομη θέση στον τελικό των 4Χ50μ. μικτή
ομαδική mixed, τερματίζοντας σε 1:39.51.
Μάλιστα, η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί
και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ.
Μια έβδομη θέση στα 100μ. ύπτιο και μία
όγδοη στα 50μ. ύπτιο, συν τη συμμετοχή

της ομάδας 4Χ50μ. μικτή ομαδική mixed
στον τελικό, ήταν ο απολογισμός για τον
Απόστολο Χρήστου.
Η Άννα Ντουντουνάκη, καταπονημένη από
τους συνεχείς αγώνες, ήταν 10η στα 50μ.
πεταλούδα και 11η στα 100μ. πεταλούδα.
Στην «παρθενική» εμφάνισή του στη διοργάνωση, ο Γιώργος Σπανουδάκης έφτασε ως τους ημιτελικούς των 100μ. μικτή
ατομική.
ΤΟ «ΑΝΤΙΟ» ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΑΝΟΥΛΗ
Το απόγευμα της 26ης Ιουνίου, λίγο πριν
τις 17:00, ο 39χρονος Βασίλης Σπανούλης
γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μετά από
22 χρόνια επαγγελματικής καριέρας. Το
έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του
στο instagram: «Πριν από λίγο ανακοίνωσα
στους προέδρους ότι ήρθε η ώρα να κλείσει
το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου και
τους ευχαρίστησα για όσα πετύχαμε μαζί.
Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά δεν ήταν
στενάχωρη. Το μπάσκετ μου χάρισε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι γεμάτο από έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Μου έδωσε τα
πάντα και του έδωσα τα πάντα. Ο Ολυμπιακός αποδείχτηκε το πεπρωμένο μου και το
πιο όμορφο λιμάνι μου. Φεύγω περήφανος
για όσα σπουδαία κατακτήθηκαν αλλά και
για όσα μετά από σκληρή μάχη χάθηκαν.
Πάνω απ’ όλα φεύγω γεμάτος, γιατί έζησα
περισσότερα απ’ όσα ονειρεύτηκα.
Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν στο πλευρό μου
όλα αυτά τα χρόνια, τους προέδρους, τους
προπονητές, τους συμπαίκτες, τους συνεργάτες και τους αντιπάλους, μα πάνω από
όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους για την αγάπη τους. Αυτή η αγάπη
ήταν που μου έδινε τη δύναμη να προσπαθώ πιο σκληρά κάθε μέρα κι αυτή η αγάπη
θα είναι για πάντα οδηγός μου. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΜΟΥ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤ ΗΚΕ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΠΑΣΚΕΤ…» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αγωνίστηκε (σούτινγκ γκαρντ) σε Γυμναστικό Λάρισας (1999-2001), Μαρούσι (200105), Παναθηναϊκό (2005-06), Χιούστον
Ρόκετς (2006-07), Παναθηναϊκό (2007-10),
Ολυμπιακό (2010-21).
Κατέκτησε τρεις φορές την Euroleague με
Παναθηναϊκό (2009) και Ολυμπιακό (2012,
2013), αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης το 2013, ενώ κατέκτησε τρεις φορές
το βραβείο του MVP του φάιναλ φορ της
διοργάνωσης. Παράλληλα, πανηγύρισε 7
πρωταθλήματα Ελλάδας (4 με Παναθηναϊκό
και 3 με Ολυμπιακό), 4 Κύπελλα (3 με Παναθηναϊκό και 1 με Ολυμπιακό), ενώ το 2013
κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο με τον

Ολυμπιακό.
Με τις εθνικές ομάδες κατέκτησε έξι μετάλλια: Δύο χρυσά, ένα με την Εθνική Ανδρών
στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και ένα με την
εθνική Νέων στο Ευρωπαϊκό του 2002, δυο
ασημένια, ένα στο Παγκόσμιο του 2006 και
ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2001,
και δύο χάλκινα, ένα με την Εθνική Ανδρών
το 2009 στο Ευρωμπάσκετ και ένα με την
εθνική Εφήβων το 2000 στο Ευρωπαϊκό της
Κροατίας.
Ψηφίστηκε ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, που έχουν αγωνιστεί στη
διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων ανά
θέση. Επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους 5
παίκτες που έχουν αγωνιστεί στη διοργάνωση των Ευρωμπάσκετ ανά θέση και στην
καλύτερη δεκάδα παικτών της Euroleague
τη δεκαετία 2010-20.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ MeToo ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
Από την καταγγελία της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, αρχικά σε συνέντευξή της
που δημοσιεύθηκε τις τελευταίες ημέρες του
Δεκέμβρη του 2020 και στη συνέχεια στα
πλαίσια διαδικτυακής ημερίδας τον Γενάρη
του 2021, αλλά και την τρίωρη κατάθεση
που έδωσε τον Ιανουάριο του 2021 στον
εισαγγελέα, ξεκίνησε το ελληνικό MeToo.
Η συγκλονιστική εξομολόγησή της για όσα
βίωσε, συντάραξε το πανελλήνιο και ώθησε
την έκρηξη καταγγελιών -και- στον αθλητισμό. Η Μπεκατώρου αποκάλυψε την σεξουαλική κακοποίησή της από παράγοντα της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 –
ΤΟ NATIONS LEAGUE 22/23
Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών
δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή
της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2022,
που θα διεξαχθεί στο Κατάρ (21/11-18/12).
Στον όμιλό της (2ος) κατετάγη στην τρίτη
θέση με 10 βαθμούς σε 8 παιχνίδια, πίσω
από Ισπανία και Σουηδία. Ο Ολλανδός ομοσπονδιακός προπονητής, Τζον Φαν’τ Σχιπ,
λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της
προκριματικής πορείας, ανακοίνωσε μέσω
social media την αποχώρησή του.
Η Ελλάδα θα έχει αντιπάλους Κύπρο ή
Εσθονία, Κόσοβο και Βόρεια Ιρλανδία στην
προσπάθεια της να προβιβαστεί από την C
στην League Β του Nations League 2022/23.
Η κλήρωση της League C, όπου ανήκει η
εθνική Ελλάδας:
1: Νησιά Φερόε, Λιθουανία, Λουξεμβούργο,
Τουρκία
2: Κύπρος/Εσθονία, Κόσοβο, Ελλάδα, Β.
Ιρλανδία
3: Καζακστάν/Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν,
Λευκορωσία, Σλοβακία
4: Γιβραλτάρ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία,
Βουλγαρία
ΤΡΕΜΠΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ,
ΝΤΑΜΠΛ Ο ΠΑΟΚ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μαγική χρονιά για την ανδρική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ. Η Ένωση πανηγύρισε τον
πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της,
νικώντας την σουηδική Ίσταντς (30-26 και
24-20) στον διπλό τελικό, και κατέκτησε το
European Cup. Η ΑΕΚ πανηγύρισε και τον
τίτλο του πρωταθλήματος, επικρατώντας
2-0 του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Α1.
Επίσης, η ΑΕΚ αναδείχθηκε κυπελλούχος
Ελλάδας για τέταρτη φορά στην ιστορία
της. Στον τελικό του φάιναλ φορ που φιλοξενήθηκε στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης,

η Ένωση νίκησε 24-22 τον ΠΑΟΚ (ημίχρονο
14-11) και πήρε το τρόπαιο για πρώτη φορά
από το 2014.
Στις γυναίκες ο ΠΑΟΚ έκανε το νταμπλ. Αρχικά οι «ασπρόμαυρες» νίκησαν 26-24 τη
Βέροια 2017 στον τελικό του φάιναλ φορ
του Κυπέλλου που διεξήχθη στο ΔΑΚ Κορυδαλλού, ενώ επικράτησαν του ίδιου αντιπάλου με 2-0 και στη σειρά των τελικών του
πρωταθλήματος.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Ο
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ο Γιώργος Γιακκουμάκης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στην Ολλανδία (26 γκολ με την Φένλο). Ήταν 9ος
σκόρερ στην Ευρώπη για τη σεζόν 2020/21,
ενώ τον Ιανουάριο του 2021 βρέθηκε στην
κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στον κόσμο
με 11 γκολ σε ένα μήνα, σύμφωνα με την Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής
του Ποδοσφαίρου (IFFHS).
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ, Ο ΠΑΟΚ
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση
του 46ου πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο.
Συγκέντρωσε 67 βαθμούς, 16 περισσότερους από τον Άρη. Τρίτη ήταν η ΑΕΚ με 48
και τέταρτος ο ΠΑΟκ με 47 βαθμούς.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό στον
τελικό του Κυπέλλου και κατέκτησε το τρόπαιο, όγδοο στην ιστορία του και τέταρτο τα
τελευταία πέντε χρόνια.
Ο Κρμέντσικ στο 90΄ πέτυχε το νικητήριο
γκολ του ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με πέναλτι του Βιεϊρίνια στο 36΄, ενώ είχε ισοφαρίσει
για τους πρωταθλητές ο Εμβιλά στο 50΄.
ΝΤΑΜΠΛ
ΣΤΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Τον 40ό τίτλο στην ιστορία του και το 12ο
νταμπλ στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 3-1 του Λαυρίου στον
τελικό των πλέι οφ του πρωταθλήματος. Ο
Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα
91-79 στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ,
φτάνοντας στην κατάκτηση του 20ού τροπαίου στην ιστορία του.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας
έπειτα από αναμονή οκτώ ετών, καθώς,
μετά από μια δραματική σειρά τελικών, επικράτησε 3-2 του Ολυμπιακού, αφού οι δύο
ομάδες μετέφεραν τις μεταξύ τους νίκες (1-1)
από την κανονική περίοδο. Οι «πράσινες»
πανηγύρισαν το πέμπτο πρωτάθλημα στην
ιστορία τους και πρώτο από το 2013.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ, Ο ΠΑΟΚ ΣΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής
Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών. Στο τελευταίο
παιχνίδι του στα πλέι οφ, νίκησε 3-0 τον
ΠΑΟΚ και με 50 βαθμούς (16 νίκες σε 20
αγώνες) κατέκτησε τον 30ο τίτλο στην ιστορία των Εθνικών πρωταθλημάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) αποφάσισε την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών για
την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Το Κύπελλο στις γυναίκες κατέκτησε ο
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ΠΑΟΚ, νικώντας με 3-0 σετ τον ΑΟ Θήρας
στο κλειστό της Ηλιούπολης, κατακτώντας
τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του, στην πρώτη συμμετοχή του σε τελικό.
Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
LEAGUE CUP ΚΑΙ SUPER CUP ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ
Ο Φοίνικας Σύρου κατέκτησε League Cup
και Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Για το
Super Cup επικράτησε με 3-0 σετ (23-25,
25-27, 27-29) του Ολυμπιακού στη Ρόδο.
Στον πρώτο τελικό επαρχιακών ομάδων
στην ιστορία όλων των σπορ στην Ελλάδα,
ο Φοίνικας Σύρου νίκησε 3-1 σετ (15-25, 2125, 25-22, 20-25) τον Φίλιππο στη Βέροια
και κατέκτησε για δεύτερη φορά το League
Cup.
«ΒΑΣΙΛΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΑΝΑ Ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 26ο διαδοχικό
τίτλο του (και 62ο συνολικά στην ιστορία του
θεσμού) στο 90ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
κολύμβησης , που έγινε στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.
Οι «ερυθρόλευκοι» συγκέντρωσαν 652.0
βαθμούς στους άνδρες, 662.5 βαθμούς στις
γυναίκες και στο σύνολο 1314.5 βαθμούς.
Το Παλαιό Φάληρο (ΑΟΠΦ) πήρε την δεύτερη θέση στη βαθμολογία των σωματείων
(1003 βαθμοί) και ο Άρης Θεσσαλονίκης την
τρίτη (647,5).
ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΣΤΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο Έλληνας πρωταθλητής, Κώστας Γκελαούζος, αναδείχθηκε νικητής στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με χρόνο
2:16:49, που αποτελεί ατομικό ρεκόρ, στην
κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου της
Αθήνας. Παράλληλα, ο αθλητής του Παναθηναϊκού έσπασε και το ρεκόρ διαδρομής
που κατείχε ο Νίκος Πολιάς (2:17.56) από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Δεύτερος με χρόνο 2.22.33 ήταν ο Παναγιώτης Μπουρίκας (Μεσσηνιακός) και τρίτος
ο Χαράλαμπος Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) με
2.24.05.
Η Γκλόρια Πριβιλέτζιο του ΓΣ Γλυφάδας
ήταν η ταχύτερη Ελληνίδα στον Αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας.
Έχοντας «γράψει» ήδη πολλά χιλιόμετρα σε
κορυφαίες διοργανώσεις με την εθνική ομάδα έκανε τον καλύτερο χρόνο στις γυναίκες
(2:41.30), αφήνοντας πίσω της την Κατερίνα
Ασημακοπούλου (ΑΟ Μυκόνου) με 2.48.12
και στην τρίτη θέση τη Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΣΑΠΚ Νεάπολης) με 2.51.32,
στο ντεμπούτο της στην απόσταση.
ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FINAL 4 ΤΗΣ
EUROLEAGUE
Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός
κατάφεραν να εξασφαλίσουν συμμετοχή
στο φάιναλ φορ της Euroleague, που φιλοξενήθηκε στην Κολωνία και στο οποίο τον
τίτλο κατέκτησε η Ανατολού Εφές, νικώντας
86-81 την Μπαρτσελόνα. Στον «μικρό τελικό» η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε 83-73 της
ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο
σκιφ ελαφρών βαρών του Παγκοσμίου
πρωταθλήματος U23. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου ήταν 2η στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U23, η

Ελένη-Μαρίνα Λεβεντέλλη 3η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 στο σκιφ ελαφρών
βαρών, η Ευαγγελία Φράγκου 3η στο σκιφ
νεανίδων του Παγκοσμίου πρωταθλήματος,
στη Βουλγαρία.
ΠΑΛΗ: Η Μαρία Πρεβολαράκη αναδείχθηκε δευτεραθλήτρια Ευρώπης στα 53 κιλά
(Πολωνία), ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου κατετάγη 11η. Ο Μιχάλης Ιωσηφίδης ήταν 3ος στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων ανδρών ελληνορωμαϊκής (97κ.), ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων ελευθέρας στα 79 κιλά (Γερμανία) και το χάλκινο
στο Ευρωπαϊκό Νέων ανδρών ελευθέρας
στα 74κ., ενώ ο Αζαμάτ Χόσονοβ ήταν 2ος
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών
ελευθέρας στα 130 κιλά.
ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Η Αντωνία Γιαννακοπούλου
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων (54κ.) και η Βασιλική Σταυρίδου το ασημένιο μετάλλιο (75κ.).
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ: Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα του ακροβατικού διαδρόμου κατά τη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
νεανίδων στο Σότσι.
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: Ο Γιάννης Σγουρόπουλος
αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο
απλό ανδρών U21, στο Βέλγιο.
ΚΑΡΑΤΕ: Ο Διονύσιος Ξένος κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στα -67κ. του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος Α/Γ (Πόρετς), ο ΧρήστοςΣτέφανος Ξένος ήταν 3ος στα -60κ, όπως
και ο Γιώργος Τζάνος στα +84κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Α/Γ, που διεξήχθη
στην Κροατία. Η Λυδία Λαμπρινή Ξένου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα νεανίδων (-54κ.), που διεξήχθη στο Τάμπερε. Η Βασιλική Πανετσίδου
ήταν 2η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α/Γ
(Πόρετς) στα -68κ., η Στυλιανή Ελένη Τζίλια
πήρε την 3η θέση στα -53κ. νέων γυναικών
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Φινλανδία, ενώ η Ελένη Χατζηλιάδου ήταν 3η στα
+68κ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Α/Γ
στο Πόρετς.
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ: Ο Κώστας Δημητρόπουλος ήταν 3ος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων ανδρών (-54κ.) και κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό εφήβωννεανίδων (-55κ.), ο Αλέξανδρος Μπαρκόφ
κατετάγη 3ος στα -48κ. του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος εφήβων (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), ο Διονύσης Ραψομανίκης ήταν 2ος
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α/Γ (Βουλγαρία) στην κατηγορία των -54κ., ο Κώστας
Χαμαλίδης πήρε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α/Γ στη Βουλγαρία, η Όλγα
Παπαγεωργίου ήταν 3η στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα νεανίδων στην κατηγορία των
-46κ., η Κωσταντινιά Παπατριανταφύλλου
ήταν 3η στα -47κ. και η Θεοπούλα Σαρβανάκη 2η στα -63κ.
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΠΣΑΤ
Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς -όπως και
πέρυσι- ψηφίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ κορυφαία αθλήτρια για το 2021
αναδείχθηκε η Μαρία Σάκκαρη.
Κορυφαία ομάδα για το 2021 αναδείχτηκε η
εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών,
ενώ στον Θοδωρή Βλάχο κατέληξε ο τίτλος
του Κορυφαίου προπονητή της χρονιάς.
Τον τίτλο του Κορυφαίου Αθλητή με Αναπηρία κατέκτησε ο Νάσος Γκαβέλας με guide
τον Σωτήρη Γκαραγκάνη και τον τίτλο της
Κορυφαίας Αθλήτριας με Αναπηρία πήρε η
κολυμβήτρια Αλεξάνδρα Σταματοπούλου,
ενώ Κορυφαία Ομάδα Αθλητών με Αναπηρία για το 2021 είναι τα ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
BC3 (Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Άννα Ντέντα, Αναστασία Πυργιώτη).

Συνάντηση κορυφής της ελληνικής
ομογένειας στη Θεσσαλονίκη
Η κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
της Βουλής με το Δ.Σ. της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού
(Πα.Δ.Ε.Ε.) θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις (12, 13 και 14 Ιανουαρίου
2022). «Η συνεδρίαση γίνεται για πρώτη
φορά στη Θεσσαλονίκη και είναι ένα γεγονός εξαιρετικής σημασίας για την πόλη,
καθώς μάλιστα το θέμα της θα αφορά τη
συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή το 2022», τονίζει ο
πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής,
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β΄ Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης. Η συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου
2022, στις 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει την Πέμπτη 13
Ιανουαρίου 2022 (09.00 – 14.00, Αποθήκη
Δ, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) η ημερίδα «Εγνατία των λιμένων. Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη». Κατά τη
διάρκεια των εργασιών της, τις οποίες θα
συντονίσει ο κ. Αναστασιάδης, θα συζητηθεί
ο αναπτυξιακός και ο γεωστρατηγικός ρόλος της αξιοποίησης των λιμένων της Βορείου Ελλάδος. Στους ομιλητές της εκδήλωσης
περιλαμβάνονται ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, o υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε.,
Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, Λεωνίδας
Ραπτάκης. Επίσης θα συμμετάσχουν με
ομιλίες οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, Ηγουμενίτσας Ιωάννης
Λώλος, Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης
και Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους
στη Θεσσαλονίκη οι ελληνικής καταγωγής
βουλευτές του εξωτερικού θα έχουν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των τοπικών
αρχών και θα επισκεφθούν την Παναγία
Σουμελά και τους αρχαιολογικούς χώρους
της Βεργίνας και της Πέλλας. Η Κοινοβουλευτική Ειδική Επιτροπή Η Βουλή των Ελλήνων έχει συστήσει Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
για τον Ελληνισμό της Διασποράς, η οποία

αποτελείται από 31 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με πρόεδρο τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β΄ Θεσσαλονίκης
Σάββα Αναστασιάδη. Στόχοι της Επιτροπής είναι η καταγραφή των προβλημάτων
των Ελλήνων ομογενών, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού κυρίως στις νέες γενιές
Ομογενών. Επίσης η Επιτροπή μεριμνά για
την προώθηση των εθνικών θεμάτων με τη
συνεργασία και τη στήριξη των Ελλήνων
Αποδήμων. Τέλος, συμμετέχει σε εκδηλώσεις των Ομογενειακών Οργανώσεων ανά
τον κόσμο, προάγοντας τις σχέσεις με τον
απανταχού Ελληνισμό και με τα ελληνικής
καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων. Στόχοι της Πα.Δ.Ε.Ε. Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.)
συστάθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Απαρτίζεται από ελληνικής καταγωγής, νυν και πρώην βουλευτές
νομοθετικών σωμάτων του εξωτερικού και
έχει ως σκοπό: την επικοινωνία και ανάπτυξη των σχέσεων των μελών της με τη Βουλή
των Ελλήνων, την ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την ανάπτυξη
κοινής στρατηγικής σε ζητήματα ελληνικού
ενδιαφέροντος, καθώς και τη διάδοση του
ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής
γλώσσας. Η Πα.Δ.Ε.Ε. συνεργάζεται στενά
με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων
για την προώθηση θεμάτων που αφορούν
στον απόδημο ελληνισμό. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Πα.Δ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην
Ελλάδα μία έως δύο φορές ετησίως, ενώ η
Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε
δύο έτη στην Αθήνα. Έως σήμερα η Γενική
Συνέλευση της Πα.Δ.Ε.Ε. έχει υιοθετήσει
σημαντικά ψηφίσματα για την υποστήριξη
ελληνικών θεμάτων σε διεθνές επίπεδο

Ο πρόεδρος Γιώργος Νικολάου και
σύσσωμο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου εκφράζει
τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήρια
του στην οικογένεια του εκλιπόντος Βασίλη
Δουμούρα. Αιωνία η Μνήμη του.
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Αγ. Γεωργίου
'Μαχαιρωμένου'
της Κύπρου /
Μελάνης /
Θεοφύλακτος
Οχρίδας

1 Σάββατο

2 Κυριακή

3 Δευτέρα

4 Τρίτη

5 Τετάρτη

Η Περιτομή
του Κυρίου
Αγ. Βασιλείου
του Μεγάλου

Αγ. Σιλβέστρου
Πάπα Ρώμης /
Σεραφείμ Σάρωφ

Μαλαχίου Προφή/
Αγ. Γορδίου/
Γενεβιέβη

Σύναξης Ο'
Αποστόλων/
Αγ. Χρυσάνθου

Αγ.Θεοπέμπτου/
Θεωνά /
Συγκλητικής

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
(Προς Τιμόθεον Β΄ κεφ. 4:5-8)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ
«ΝΗΦΕ ΕΝ ΠΑΣΙ...»
Κεφ. 4:5 Τέκνον Τιμόθεε, “νήφε εν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού,
την διακονίαν σου πληροφόρησον.
6 εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της
εμής αναλύσεως εφέστηκε.
7 τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα,
8 λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης
στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε
εμοί, αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού.
ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠ. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΟΣ
Κεφ. 4:5 Τέκνον Τιμόθεε, πρόσεχε αγρύτινως
σε όλα, κοπίασε, κάμε έργον ευαγγελιστού,
την διακονία σου κάνε στην εντέλεια.
6 Διότι εγώ ήδη χύνω το αίμα μου σπονδήν

στον Θεό και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου
(από τον κόσμον αυτόν) είναι πολύ πλησίον.
7 Έχω αγωνισθεί τον αγώνα τον καλόν, έχω
φθάσει στο τέλος του δρόμου, έχω τηρήσει
την πίστη.
8 Λοιπόν τώρα μου υπολείπεται το στεφάνι
της δικαιοσύνης, το οποίον θα μου αποδώσει
ο Κύριος κατ’ εκείνη την Ημέρα (της καθολικής κρίσεως) ο δίκαιος κριτής (θ’ αποδώσει
δε αυτόν όχι μόνον σ’ εμένα αλλά και σε
όλους (εκείνους, που θα έχουν αγαπήσει την
(ένδοξον) εμφάνισή Του.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
ΤΟ ΕΡΓΟ του ευαγγελιστού δεν είναι εύκολο. Το εύκολο έργο, είναι το έργο των απατεώνων της θρησκείας, που εκμεταλλεύονται
το λαό. Το δύσκολο έργο, είναι το έργο του
αποστόλου, του γνησίου δούλου του Θεού,

που πρέπει να αναλίσκεται για τη σωτηρία του λαού. Όταν όλα ελκύουν προς τα
κάτω, προς τον εύκολο δρόμο της κοσμικής ζωής, απαιτεί μεγάλη απόφαση το
να δεχθεί κάποιος ν’ ανηφορήσει προς
τα πάνω. Πάντοτε όμως το Ευαγγέλιο
είναι αντιδημαγωγικό. Εδώ άλλωστε
έγκειται και η αληθινότητά του. Δεν είναι,
ο Χριστιανισμός, κανένα σύστημα, που
ψάχνει για οπαδούς και ψηφοφόρους,
ώστε να υπόσχεται και να κολακεύει μάζες. Ο Χριστιανισμός, για καταστατικό
του έχει την αλήθεια, που αποσκοπεί στη
σωτηρία. Το έργο του χριστιανού είναι
δύσκολο, κι όταν γίνεται, γίνεται πάντοτε
με τη χάρη του Θεού.
Αυτή τη δυσκολία, σε αντίθεση με την ευκολία
των δημαγωγικών συνθημάτων, παρουσιάζει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος στην
Δευτέρα του επιστολή. Η Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή είναι η τελευταία επιστολή του
Αποστόλου Παύλου. Έτσι δίνει τις τελευταίες
υποθήκες στον Τιμόθεο, τον γνησιότερο εκφραστή του έργου του. Σ’ αυτήν την επιστολή
του εξηγεί και του παρουσιάζει τις δυσκολίες
της αληθινής ζωής, αλλά του δίνει και παρηγοριά και ενίσχυση. Του γράφει λοιπόν, για
τη δυσκολία του έργου: «Συ δε νήφε εν πάσι,
κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού,
την διακονίαν σου πληροφόρησον» (Τιμ.
4:5). Δηλαδή, εσύ Τιμόθεε, πρόσεχε σε όλα
χωρίς νυσταγμό, κοπίασε, κάνε έργο ευαγγελιστού, την διακονία σου, (την υπηρεσία που
έχεις αναλάβει κάνε την στην εντέλεια).
Σε αντίθεση με το έργο των αγυρτών, το έργο
του εργάτου του Θεού είναι:
1)
Έργο κοπιώδες. Είναι έργο κουραστικό. Δεν ξέρει ημέρα και νύχτα, ωράριο
εργασίας και διακοπές. Πάντοτε άγρυπνος,
ανύστακτος ο δούλος του Θεού. «Συ δε
νήφε». Πώς μπορεί να κοιμάται ο σκοπός,
όταν βλέπει από στιγμή σε στιγμή τον εχθρό
να επέρχεται για να καταλάβει τις θέσεις του;
Πώς μπορεί να κοιμάται ο πυροσβέστης,
όταν βλέπει από μακριά τη φωτιά, που προχωρεί κι έρχεται προς το μέρος του με τη βοήθεια ισχυρών ανέμων; Έτσι δεν μπορεί να
κοιμάται ο πνευματικός ηγέτης και ποιμένας,
που τον έταξε ο Θεός να φυλάει τα σύνορα
της πίστης. Πώς μπορεί να κοιμάται όταν διακρίνει τη φωτιά της αμαρτίας να κατακαίει
τα πάντα γύρω του; Η νήψις είναι υπόθεση
και εσωτερική και εξωτερική. Εσωτερική, διότι κάνει τον χριστιανό να αγρυπνεί προσευχόμενος και αγωνιζόμενος για τη ψυχή του.
Εξωτερική, διότι κάνει τον χριστιανό να αγρυπνεί για τους αδελφούς του, για την αγάπη
των άλλων.
2)
Το έργο του εργάτου του Θεού δεν
είναι μόνον κουραστικό αλλά και οδυνηρό. Η υπηρεσία που έχει αναλάβει ο εργάτης του Θεού δεν είναι καλοπέραση. Είναι
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κακοπάθεια το έργο του Χριστιανού και μάλιστα του αφιερωμένου στον Θεόν προσώπου.
Το ευαγγέλιο δεν λέγει πουθενά: «καλοπέρασον». Λέγει: «κακοπάθησον». Το λησμονούμε εμείς, γι’ αυτό δεν είμαστε έτοιμοι για
σκληραγωγία, για θυσία, για αγώνα. «Τούτο
έργον ευαγγελιστού, το κακοπαθείν και παρ’
εαυτού και παρά των έξωθεν» (Χρυσόστομος. Ε.Π.Ε. 23, 636).
3)
Το έργο του Ευαγγελιστού δεν είναι
μόνον κοπιώδες και οδυνηρό, αλλά και εκπλήρωση του καθήκοντος. Έργον ποίησον
ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον» (Τιμ. 4:5). Όταν λέμε έργον ευαγγελιστού εννοούμε το έργο του εργάτου του
Θεού που με κόπο και μόχθο εργάζεται για τη
μετάδοση του λόγου του Θεού. Το κύριο έργο
μας πρέπει να είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών. Ιεραποστολή δεν είναι η μεταφορά ενός
κιβωτίου τροφίμων στο σπίτι ενός ανθρώπου
που έχει ανάγκη. Ιεραποστολή είναι η διακονία του λόγου που είναι το σκληρότερο, αλλά
και το πιο ευλογημένο έργο. Πόσες ψυχές
βρήκαν την αλήθεια, πείστηκαν και ακολούθησαν τον Χριστό, διότι άκουσαν δυνατά
επιχειρήματα από διάκονο του λόγου. Όχι
ό,τι βαυκαλίζει, αλλ’ ό,τι στηρίζει, αυτό έχει
αξία. Στην εκκλησία εκείνο που στηρίζει είναι
ο λόγος. Και αποτελεί μεγάλη αμαρτία εάν
παραμελείται ο λόγος ή εάν δεν υπάρχει η
«πληροφορία» του λόγου. «Την διακονία σου
πληροφόρησον». Δηλαδή την υπηρεσία σου
αυτή κάνε την στην εντέλεια. Μερικοί ακόμη
και αυτό το χωρίο το εκμεταλλεύονται για να
επιδείξουν το έργο τους. Αλλά «πληροφόρησον» δεν σημαίνει: «δώσε πληροφορίες,
κάνε απολογισμό του έργου σου». Όχι! Σημαίνει: «πλήρωσον» (Χρυσόστομος Ε.Π.Ε.
23, 636). Δηλαδή, τη διακονία του λόγου να
την εκπληρώσεις, να την ολοκληρώσεις, να
την παρουσιάσεις όσο γίνεται πιο πλήρη. Να
έχει πλήρωμα η πνευματική εργασία. Όλη η
ζωή του εργάτου του Θεού, του διακόνου του
ευαγγελίου να είναι μία θυσία, όπως μία θυσία ήταν και η ζωή του Αποστόλου Παύλου.
Κι ο Απ. Παύλος ζητούσε από τον Τιμόθεον
να γίνει μιμητής του έργου του καθώς εκείνος
ήταν μιμητής Χριστού.
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Πολλές ευχές για υγεία, αγάπη και δύναμη
για να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες.
Καλή και Ευτυχισμένη Νέα Χρονιά 2022!
Η Κατερίνα Γερασκλή και η οικογένεια της σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Ο Πλατών Ρούτης και η οικογένεια του σας εύχονται Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Η οικογένεια των Ηλία και Καίτης Κουτίνα σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Ο Κώστας Βενιζέλος και η οικογένεια του σας εύχονται Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Ο Τάσος Θεοδωρίδης και η οικογένεια του σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Ο “Μέτοικος” και η οικογένεια του σας εύχονται Χρόνια Πολλά και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Η οικογένεια των Ερμή και Ζορζέτ Ιορδάνους σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Η Ελένη Χονδρομπίλα σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος
ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Η οικογένεια των Δημήτρη και Πέγκυ Κάρας σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Ο φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης με
τη σύζυγο του Παρθένα, σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος
ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Η οικογένεια των Γιάννη και Φωτούλας Κακαγιάννη σας εύχονται
Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Η οικογένεια του, Δημήτρη και Ράνιας Φραγκιαδάκη με το γιο τους
Μιχάλη, σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος
Χρόνος 2022!
Η Δήμητρα Κολοβός σας εύχεται Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Παντελής Μινάκης σας εύχεται Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο Ντίνος Μέλιος σας εύχεται Χρόνια Πολλά και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022!

Ο Νίκος Κούλης, εθελοντής φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, και
η οικογένεια του σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο
Καινούριος Χρόνος 2022!
Ο
Γιώργος
Μάνος,
εθελοντής
φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, και
η οικογένεια του σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος
Χρόνος 2022!
Η Κόμησσα Πολυδούλη και η οικογένεια
της σας εύχονται Χρόνια Πολλά και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
2022!
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