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“Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ
τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις.”
Τα Θεοφάνεια είναι μια μεγάλη
γιορτή του Χριστιανισμού, σε
ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού
Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από
τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Το όνομα της γιορτής προκύπτει
από τη φανέρωση των τριών
προσώπων της Αγίας Τριάδας,
που σύμφωνα με τις Γραφές συνέβη
κατά τη Βάπτιση του Ιησού.
Χρόνια Πολλά! Το φως των
Θεοφανείων ας φωτίσει όλους μας.
σελίδα 14, 15

Συναγερμός Omicron στο Οντάριο
Από τις 5 Ιανουαρίου, οι μαθητές θα επιστρέψουν στην εικονική
μάθηση και το Οντάριο θα επιστρέψει σε μια τροποποιημένη δεύτερη
φάση του σχεδίου επαναλειτουργίας του, με το κλείσιμο εσωτερικών
χώρων εστιατορίων, γυμναστηρίων, θεάτρων και με χαμηλότερα
όρια χωρητικότητας σε άλλες επιχειρήσεις. Τα υψηλά ποσοστά
κρουσμάτων του κορονοϊού σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση
και ο πρωθυπουργός Doug Ford ως απάντηση στην παραλλαγή
Omicron που τις τελευταίες εβδομάδες
προκαλεί αριθμό ρεκόρ κρουσμάτων, έλαβαν
σελίδα 3
την απόφαση για περαιτέρω περιορισμούς.

Έλληνες εναντίον Ελλήνων
στα δικαστήρια
Μια ενδιαφέρουσα συμβολή του συνεργάτη μας κ. Δημήτρη Κάρα που
θα πρέπει να την διαβάσει κάθε συμπάροικος και είναι πολύ επίκαιρη,
με αφορμή τον πρόσφατο εξωδικαστικό διακανονισμό της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο με την Μητρόπολη Καναδά. Οι λεπτομέρειες και τα
γεγονότα που παραθέτει ο κ. Κάρας είναι λίγο ως πολύ γνωστά στους
παλιότερους, αλλά πιστεύουμε πως θα είναι πολύ χρήσιμα για τους
νεότερους που ενδιαφέρονται για τα κοινά και
προβληματίζονται με την πορεία που παίρνονται
σελίδα 6, 7
οι αποφάσεις στα όργανα της ομογένειας

Πού παίρνει φωτιά ο
φόρος μεταβίβασης
ακινήτων - Πού
μειώνεται

σελίδα 9

Η προσπάθεια για το Κυπριακό θα
επικεντρωθεί στο να επανέλθουν
όλοι στις παραμέτρους που τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ υπαγορεύουν

Kickstarting the
economy, pandemic topof-mind heading into
2022 for Mayor Tory

Full list of
Ontario COVID-19
restrictions
starting Jan. 5

σελίδα 12
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

H ROAD

DANFORT

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e J a n u a r y 7 th t i l J a n u a r y 1 3 th, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of USA #1

Ontario Grown

Sweet Bartlett Pears

Royal Gala Apples

1

1

49

6

99

lb/15.41 kg

Astro

Yogurt

3

Sealtest

320 g

1 lt

McCain

Europe’s Best

4

1

Italpasta

Wonder

/100 g

Sliced Bread

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

1

2

49

/each

/each

Sensible Portions

Veggie Chips

Artisan Pasta

400-600 g

2

49

49

/each

Frozen Fruit

Deep’n Delicious
Cakes

11.29 lb

Chocolate Milk

99

/each

Deli Sliced

/100 g

Black Diamond

99

/each

29

lb/11.00 kg

Shredded Cheese

12x100 g

1

Canadian Swiss Cheese

Honey Ham
5.85 lb

4

99

3

99

2/
Deli Sliced Burns Brand

Lean Ground Beef

Boneless Blade Roast

Green or Red Leaf Lettuce

$

lb/4.39 kg

Ground Fresh Daily

Product of USA

2 Lb Carrots
or Onions

99

lb/3.28 kg

Canadian “AAA” Grade Beef
Certified Angus Beef

Ontario Grown

120-142 g

450 g

510 g

3

99
/each

4

99
/each

1

49
/each

2

49
/each

3
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Από τις 5 Ιανουαρίου, οι
μαθητές θα επιστρέψουν
στην εικονική μάθηση και
το Οντάριο θα επιστρέψει
σε μια τροποποιημένη
δεύτερη φάση του σχεδίΚατερίνα
ου επαναλειτουργίας του,
Γερασκλή
με το κλείσιμο εσωτερικών χώρων εστιατορίων,
γυμναστηρίων, θεάτρων
και με χαμηλότερα όρια χωρητικότητας σε
άλλες επιχειρήσεις. Τα υψηλά ποσοστά
κρουσμάτων του κορονοϊού σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Doug Ford ως απάντηση στην
παραλλαγή Omicron που τις τελευταίες
εβδομάδες προκαλεί αριθμό ρεκόρ κρουσμάτων, έλαβαν την απόφαση για περαιτέρω περιορισμούς.
Στο μεταξύ, οι μαθητές μετά τις διακοπές
των Χριστουγέννων δεν θα επιστρέψουν
στις τάξεις στις 5 Ιανουαρίου όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες αλλά θα περάσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση τουλάχιστον μέχρι τις 17 Ιανουαρίου.
«Ξέρω ότι αυτή δεν είναι η είδηση που όλοι
θέλουν να ακούσουν, αλλά με τη νέα παραλλαγή η κατάσταση αλλάζει κάθε μέρα.
Το επίπεδο απουσιών που βλέπουμε σε
άλλους τομείς μας λέει με απόλυτη βεβαιότητα ότι το να λειτουργήσουν τα σχολεία,
να διασφαλίσουμε ότι οι δάσκαλοι είναι στη

Συναγερμός Omicron στο Οντάριο
δουλειά και δεν παραμένουν τα σπίτια τους
θα είναι μια πρόκληση που δεν μπορούμε
να ξεπεράσουμε βραχυπρόθεσμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Doug
Ford.
Η κυβέρνηση λέει ότι τα σχολεία, ωστόσο,
θα είναι ανοιχτά για να εξασφαλίσουν, για
παράδειγμα, προσωπική εκπαίδευση για
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και για το προσωπικό που δεν μπορεί να
διδάξει από το σπίτι.
Επιπλέον, η κυβέρνηση λέει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα παρέχεται
δωρεάν παιδική φροντίδα σε παιδιά σχολικής ηλικίας εργαζομένων στον τομέα της
υγείας και σε άλλους εργαζόμενους πρώτης
γραμμής.
Τα μέτρα της δεύτερης φάσης που θα τεθούν
σε ισχύ από την 5η Ιανουαρίου περιλαμβάνουν επίσης τον περιορισμό των εσωτερικών χώρων κοινωνικών συγκεντρώσεων σε
5 άτομα και τις υπαίθριες συναντήσεις σε 10
και το όριο χωρητικότητας 50% για γάμους,
κηδείες, θρησκευτικές εκδηλώσεις και καταστήματα .
Τα γεύματα σε εξωτερικούς χώρους με περιορισμούς, τα γεύματα σε πακέτο, η παράδοση στο σπίτι και η διανομή κατ’ οίκον
θα εξακολουθούν να επιτρέπονται. Τα όρια

Η Christina Mitas, MPP του
Scarborough Center PC, δεν θα
διεκδικήσει επανεκλογή το 2022
Η βουλευτής του Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος
του Οντάριο, Χριστίνα Μίτας, ανακοίνωσε ότι δεν θα
διεκδικήσει δεύτερη θητεία
στις επαρχιακές εκλογές του
Ιουνίου.
Η Μίτας, η οποία εργάστηκε
ως δασκάλα προτού εκλεγεί
στο νομοθετικό σώμα του
Οντάριο το 2018 ως MPP για
το Scarborough Centre, είπε
ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς αυτή τη στιγμή είναι έγκυος στο τρίτο
της παιδί.
«Ξεκίνησα τη ζωή μου ως εκλεγμένη αξιωματούχος έγκυος στο πρώτο μου παιδί και
θα τελειώσω αυτή τη θητεία με τρία μωρά

χωρητικότητας για υπηρεσίες προσωπικής
φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των ινστιτούτων αισθητικής και των ινστιτούτων
περιποίησης νυχιών, θα μειωθούν επίσης
στο 50%.
Θα τεθεί επίσης σε ισχύ το κλείσιμο των
κλειστών αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων, με εξαίρεση
τους αθλητές που προπονούνται για τους
Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες και ορισμένα πρωταθλήματα επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλημάτων.
Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις μπορούν να
παραμείνουν λειτουργικές αλλά δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το 50% της χωρητικότητας.
Η κυβέρνηση λέει ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για τουλάχιστον 21 ημέρες
έως τις 26 Ιανουαρίου, εκτός αν λόγω της
εξέλιξης της κατάστασης και μετά από διαβούλευση με τον επικεφαλής ιατρικό διευθυντή υγείας της επαρχίας Δρ. Μουρ, δεν
τροποποιηθούν.
Ο Ford έχει καταστήσει σαφές ότι το κλείσιμο είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν
περαιτέρω πιέσεις στο σύστημα υγείας
που σημειώθηκαν κατά το τρίτο κύμα της
Καθώς ο σύζυγος μου Πάτρικ και εγώ περιμένουμε με ανυπομονησία να γίνουμε
πενταμελής και μετά από προσεκτικές και
ειλικρινείς συζητήσεις ως οικογένεια, αποφάσισα ότι η ζωή ως εκλεγμένος αξιωματούχος δεν είναι προς το συμφέρον της οικογένειάς μου αυτή τη στιγμή».

από τρία », ανέφερε σε δήλωση της την Τρίτη το απόγευμα.
«Το να έχεις ένα παιδί κατά τη διάρκεια
μιας πολιτικής θητείας είναι πρόκληση, το
να έχεις δύο είναι ένα ηρακλειο εγχείρημα,
αλλά το να έχεις τρία παιδιά κάτω των τριών
ετών και να είσαι MPP είναι πρωτόγνωρο.

πανδημίας. «Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι,
αυτά τα κλεισίματα θα είναι στοχευμένα και
θα περιοριστούν χρονικά. Ο άμεσος στόχος
αυτών των μέτρων θα είναι να περιοριστεί
το τελευταίο κύμα, ώστε να μπορέσουμε να
μειώσουμε την πίεση στα νοσοκομεία μας
και να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για να
παραδώσουν αυτές τις σημαντικές αναμνηστικές δόσεις», δήλωσε ο Ford. Αλλά με τη
νέα παραλλαγή, το σενάριο αλλάζει κάθε
μέρα».
Για την περαιτέρω υποστήριξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, τα νοσοκομεία πρέπει να αναστείλουν όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις μη επείγουσες
διαδικασίες προκειμένου να διατηρήσουν
την εντατική φροντίδα και το ανθρώπινο δυναμικό. «Ξέρω ότι όλοι είναι κουρασμένοι,
ειδικά μετά από μια δύσκολη εορταστική
περίοδο. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα, τα
αναδυόμενα στοιχεία για την Omicron και
όσα βιώνουν οι νοσοκομειακοί μας, αυτά
τα πρόσθετα χρονικά περιορισμένα μέτρα
απαιτούνται για να διατηρηθεί η νοσοκομειακή μας ικανότητα καθώς επιταχύνουμε
την παράδοση της αναμνηστικής δόσης»,
δήλωσε η υπουργός Υγείας Christine Elliott.
Ο Ford αναγνώρισε ότι πολλοί κάτοικοι θα
απογοητευτούν από τους αυστηρότερους
περιορισμούς που ανακοινώθηκαν, αλλά
επανέλαβε πόσο απαραίτητοι είναι για την
καταπολέμηση του στελέχους Omicron.
«Αυτές οι αποφάσεις αναμφίβολα θα απογοητεύσουν τους ανθρώπους. Θα ενοχλήσουν κάποιους και θα κάνουν άλλους να
θυμώσουν. Καταλαβαίνω όλες αυτές τις
αντιδράσεις. Ως πρωθυπουργός, αυτές
είναι οι πιο δύσκολες αποφάσεις που θα
πάρω, αλλά ακολουθούμε τα δεδομένα. Και
η πραγματικότητα είναι αυτή, η Omicron
εξαπλώνεται αστραπιαία».

Κοιτάζοντας πίσω στη θητεία της, η Μίτας
υποστήριξε την καταπολέμηση της τιμής
του άνθρακα και της επέκτασης του μετρό
του Σκάρμπορο. Επεσήμανε επίσης την
εισαγωγή του νομοσχεδίου 39, του νόμου
τροποποίησης της αλλαγής του ονόματος,
ο οποίος, εάν ψηφιστεί, θα απαγόρευσει στα άτομα στο μητρώο σεξουαλικών

παραβατών του Οντάριο να αλλάξουν τα
ονόματά τους.
Η Μίτας είπε ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία
της και θα υποστηρίξει το Κόμμα PC του
Οντάριο στις επερχόμενες εκλογές.
Το Ontario PC Party δεν έχει ανακοινώσει ακόμη υποψήφιο για την περιοχή
Scarborough Center για τις επικείμενες
εκλογές. Ο Mazhar Shafiq προτάθηκε ως
υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος
Οντάριο και ο Neethan Shan για υποψήφιος του NDP Οντάριο. Το Πράσινο Κόμμα του Οντάριο δεν έχει ακόμη προτείνει
υποψήφιο.
Η ημέρα των εκλογών στο Οντάριο έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου.
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Γεμάτο «Όμικρον» μας αποχαιρέτησε το 2021 καθώς τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπάρχει σπιτικό
που να μην έχει κολλήσει τον ιό ή τουλάχιστον να
μη γνωρίζει φιλικά και συγγενικά του άτομα που να
μην έχουν προσβληθεί από τον ιό. Το θετικό σε όλο
αυτό είναι πως τα συμπτώματα είναι ήπια, ειδικά για
τους εμβολιασμένους, και όλοι πλέον αναμένουμε
τη πάροδο των 2-3 εβδομάδων για να βγάλουν οι
επιστήμονες τα συμπεράσματα τους. Μακάρι να είμαστε στο τέλος αυτού του ιού.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ λοιπόν και εύχομαι το 2022 να είναι ο χρόνος που θα
μας προσφέρει απλόχερα ότι στερηθήκαμε και να μας δώσει νέες
ελπίδες και νέα όνειρα! Πάνω απ’ όλα ΥΓΕΙΑ!

Με πλήρη διαφάνεια η κλήρωση του λαχείου της
Κοινότητας

Με πλήρη διαφάνεια πραγματοποιήθηκε η
κλήρωση του λαχείου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο στις 31 Δεκεμβρίου 2021
στις 9:30 μ.μ. στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο.
Η πρόεδρος κ. Μπέττυ Σκουτάκη μαζί με τον
πρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής Δρ. Τάσο
Καραντώνη και τους συνεργάτες τους, πραγματοποίησαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης τη κλήρωση, τηλεφωνώντας άμεσα τους νικητές για να τους γνωστοποιήσουν
το έπαθλο που κέρδισαν.
Οι νικητές της κλήρωσης είναι οι ακόλουθοι:

1ο βραβείο (Mercedes): IFRAN KASUJE
2ο βραβείο ($1,000): JOHN MIKROYIANNAKIS
3ο βραβείο ($1,000): GEORGIA KONTOU
4ο βραβείο (toy car): MARIANO JULIET
Εκδόθηκαν 2500 λαχεία και πουλήθηκαν 1731.
Υπολογίζεται πως το καθαρό κέρδος από τη κλήρωση του συγκεκριμένου λαχείου θα κυμανθεί
περίπου στις $120,000.

$1,350,000 το ποσό που
συγκέντρωσε η Ερανική Επιτροπή της ΕΚΤ

Στην εκπνοή του 2021 η ερανική επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο συγκέντρωσε και κατέθεσε το
ποσό του $1,350,000 στο ταμείο για
τις ανάγκες της Κοινότητας.
Ως στόχος είχε τεθεί το 1,5 εκατομμύριο το οποίο μπορεί και να επιτευχθεί
αν υλοποιηθούν υποσχετικές προσφορές που είναι σε εκκρεμότητα και
εισπραχτούν από το ταμείο του οργανισμού. Η προσπάθεια της ερανικής
επιτροπής υπό την ηγεσία του Δρ.
Τάσου Καραντώνη, ουσιαστικά επέτυχε το στόχο της αν αναλογιστεί κανείς τις οικονομικές δυσκολίες που επικρατούν λόγω
της πανδημίας.
Η επιτροπή «έβαλε τα γυαλιά» σε όλους όσους τη λοιδορούσαν τον Απρίλιο του 2021,
διαδίδοντας σε συγκεκριμένα ΜΜΕ της παροικίας πως ο στόχος της επιτροπής «είναι αδύνατον να επιτευχθεί» και μάλιστα καλούσαν τους υπεύθυνους της επιτροπής «να σταματήσουν να διχάζουν τη παροικία»!!
Τα αναφέρω αυτά, απλά για να μη ξεχνιόμαστε!
Ο γιατρός Τάσος Καραντώνης σε σύντομη δήλωση του μετά τη κλήρωση του αυτοκινήτου
στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η επιτροπή και σε
κάποια λάθη τακτικής που ίσως να είχαν αποφευχθεί αν γνώριζαν καλύτερα τα μυστικά
της νέας τεχνολογίας. Ευχαρίστησε, όλους τους συνεργάτες και μέλη της επιτροπής αλλά
κυρίως όλους αυτούς που προσέφεραν χρήματα στη Κοινότητα.
Αναμένεται ανακοίνωση τύπου όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το τελικό ποσό που συγκέντρωσε η Ερανική Επιτροπή.

Τυφλή ομογενής ηθοποιός διδάσκει ελληνικούς χορούς με
τα μάτια της ψυχής

Με ρίζες από το νησί της Σάμου, η Ανδρέα Σερράνο άρχισε να χάνει την όρασή της
από την τρυφερή ηλικία των οχτώ ετών αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει το
όνειρό της πραγματικότητα

Απλώνει το χέρι της στον ώμο του παρτενέρ της και με
βήματα στιβαρά ακολουθεί τον ήχο του χασάπικου που
πλημμυρίζει την αίθουσα, δίνοντας τον ρυθμό στους
υπόλοιπους χορευτές που ακολουθούν στις πίσω σειρές.
Τα πλάνα στο βίντεο που έρχεται από τη μακρινή Αργεντινή προδίδουν τη μεγάλη αγάπη όλων όσοι επί σκηνής
χορεύουν ελληνικούς χορούς αλλά όχι και το γεγονός ότι
η χορεύτρια με τη λυγερή κορμοστασιά της πρώτης σειράς είναι τυφλή και είναι τα μάτια της ψυχής αυτά που
οδηγούν τα βήματά της.
Με ρίζες ελληνικές από το νησί της Σάμου, η Ανδρέα Σερράνο άρχισε να χάνει σταδιακά την όρασή της από την
τρυφερή παιδική ηλικία των οχτώ ετών, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει το όνειρό
της πραγματικότητα και να μάθει αρχικά να μιλάει ελληνικά και στη συνέχεια όχι μόνο να
χορεύει αλλά και να διδάσκει ελληνικούς χορούς (μια δραστηριότητα που έχει ανασταλεί
προσωρινά λόγω πανδημίας).
Ο προπάππους από το Καρλόβασι
Ηθοποιός σ’ ένα θέατρο τυφλών στην Αργεντινή, το Teatro Ciego, και με σπουδές στη
σεξολογία, η Ανδρέα Σερράνο, που μόλις δυο ημέρες πριν έκλεισε τα 53 της χρόνια, μιλάει,
όπως λέει, σπαστά ελληνικά, αλλά όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την Ελλάδα,
η γλώσσα της «λύνεται» και ξεχειλίζει αγάπη. «Ο προπάππους μου ήταν από το Καρλόβασι της Σάμου κι όταν έφτασε στο Μπουένος Άιρες ίδρυσε μαζί με συμπατριώτες του ένα
μουσικό συγκρότημα. Απ’ αυτόν φαίνεται πως κληρονόμησα τη μεγάλη μου αγάπη για την
ελληνική μουσική», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από το Μπουένος Άιρες, η Ανδρέα Σερράνο, η οποία δεν άφησε αναξιοποίητη αυτή την κληρονομιά.
“Η ψυχή μου είναι ελληνική και το αίμα μου ελληνικό”
«Είχα ήδη χάσει πλήρως την όρασή μου, όταν αποφάσισα να μάθω ελληνικά και χορούς
και μού ήταν δύσκολο αλλά έπρεπε να μάθω έτσι κι αλλιώς. Για εμένα δεν υπήρχε άλλη
επιλογή γιατί η ψυχή μου είναι ελληνική και το αίμα μου ελληνικό. Αισθάνομαι Ελληνίδα»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Κινητήρια δύναμη κι αυτό που δίνει «φτερά» στα πόδια της κάθε
φορά που σηκώνεται να χορέψει στους ρυθμούς ενός ελληνικού τραγουδιού είναι η αίσθηση ότι έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην Ελλάδα. «Το να χορεύω ελληνικούς χορούς και να
μιλάω την ελληνική γλώσσα με κάνει να νιώθω ακόμη πιο κοντά στην πατρίδα της καρδιάς
μου», τονίζει και περιγράφει με ενθουσιασμό τη μεγάλη χαρά που αυτή η διαδικασία, όπως
λέει, πλημμυρίζει την ψυχή της.
Αγαπημένος της χορός είναι το χασάπικο, ενώ της αρέσει επίσης ο συρτός, ο καλαματιανός, το ζεϊμπέκικο, αλλά και η ελληνική παραδοσιακή μουσική. Είναι, μάλιστα, τέτοια η
αγάπη της για την ελληνική μουσική, που την ακούει όλη μέρα, όπως χαρακτηριστικά λέει,
ενώ αποκαλύπτει πως πολλές φορές σιγοτραγουδάει τα τραγούδια της Μελίνας Ασλανίδου, την οποία αγαπά πολύ, αλλά και του Γιώργου Νταλάρα, που είναι ο αγαπημένος της
τραγουδιστής.
“Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να μιλάω ελληνικά”
Η Ανδρέα Σερράνο -όπως και πολλοί άλλοι στην Αργεντινή και ευρύτερα στη Λατινική
Αμερική- οφείλει τη γνώση των ελληνικών της στην ελληνική πολιτιστική οργάνωση «ΝΟΣΤΟΣ», που ίδρυσε πριν από μια δεκαπενταετία η δραστήρια ομογενής γιατρός Χριστίνα
Τσαρδίκου. «Μιλάω κάποια ελληνικά αλλά καταλαβαίνω πολύ καλύτερα», λέει η Ανδρέα
Σερράνο κι εξηγεί γιατί ήταν σημαντικό για την ίδια να μάθει τη γλώσσα, την αγάπη για την
οποία πήρε από τον παππού της. «Είναι το αίμα μου, οι ρίζες μου. Είναι πολύ σημαντικό
για εμένα να μιλάω ελληνικά», τονίζει και χαρακτηρίζει την όλη διαδικασία μια «μικρή οδύσσεια» εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον δεν βλέπει τίποτα και η διαδικασία της μάθησης γι’
αυτήν είναι πιο δύσκολη- αλλά όχι ακατόρθωτη όπως περίτρανα αποδεικνύει η γυναίκα
αυτή με την ατσάλινη θέληση.
Το όνειρο για ελληνική υπηκοότητα
Κι αν από τον παππού της κληρονόμησε την αγάπη για τη γλώσσα, από τη μητέρα της
πήρε την αγάπη για την ελληνική κουζίνα. Αγαπημένο της φαγητό είναι ο μουσακάς κι έχει
αδυναμία στα γλυκά και ιδιαίτερα στο γαλακτομπούρεκο αλλά και τα…εορταστικά μελομακάρονα. Δηλώνει επίσης λάτρης της κρητικής κουζίνας, τον πλούτο της οποίας είχε την
ευκαιρία να δοκιμάσει στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κρήτη μαζί με την κόρη της (σ.σ. έχει
κι έναν γιο) και μια φίλη της. Της αρέσουν ιδιαίτερα τα Χανιά και παρόλο που η οχτάωρη
πεζοπορία στο φαράγγι της Σαμαριάς ήταν σωματικά επίπονη, δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή
τη μοναδική, όπως την περιγράφει, εμπειρία.
Η αγάπη για το Καρλόβασι, εκεί που είναι οι ρίζες της, και την Κρήτη την κάνει να ανυπομονεί να επιστρέψει για ένα ακόμη ταξίδι στην Ελλάδα (την έχει επισκεφθεί δυο φορές) και ν’
ανακαλύψει ακόμη περισσότερες γωνιές της. Το μεγάλο όνειρό της, ωστόσο, είναι να πάρει
την ελληνική υπηκοότητα και ήδη εδώ και δύο χρόνια, όπως τονίζει, έχει καταθέσει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες προξενικές αρχές. «Έχω κάνει τα χαρτιά μου εδώ και
δύο χρόνια και περιμένω απάντηση στην αίτησή μου. Κατέθεσα τον πλήρη φάκελο των
εγγράφων που απαιτούνταν και περιμένω. Το όνειρό μου είναι να πάρω θετική απάντηση.
Δεν χάνω ποτέ την ελπίδα!», αναφέρει χαρακτηριστικά και κλείνει τη συνέντευξη με την
ευχή ν’ αφήσουμε πίσω την πανδημία με τη νέα χρονιά ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στην
αγαπημένη της Ελλάδα.

Η Βασιλεία Καραχάλιου
αλλάζει εθνικά χρώματα στα
πανιά της!
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Αυτό είναι κατάρες και ντροπές του 21ου
αιώνα για την Ελλάδα. Η ιστιοπλόος Βασιλεία Καραχάλιου αποφάσισε να αλλάξει
εθνικά χρώματα στα πανιά της και για αυτό
επιτέθηκε στην Πολιτεία, στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και στην ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία. Περιμένουμε τις απαντήσεις τους…
Η Καραχάλιου, 9η στο Τόκιο και με διεθνείς διακρίσεις, για την Πολιτεία αναφέρει:
«Θυσία στον βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων με αποτέλεσμα οι ολυμπιακοί αθλητές να
παραπαίουν μεταξύ λύσεων όπως τα ριάλιτι, η ζητιανιά… η νύχτα». Για την ΕΟΕ: «Τι ρόλο
έπαιξε η ΕΟΕ στην παραίτηση του ξένου προπονητή μου, εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων;
Αρνήθηκα για λόγους αξιοπρέπειας την υποτροφία των 450 ευρώ τον μήνα. Η ΕΟΕ κάνει
συμβόλαια με οίκους μόδας και τα χρήματα δεν πηγαίνουν στους αθλητές». Για την ομοσπονδία: «Το 2017 μου ζήτησε να αλλάξω εθνικότητα και μάλιστα θα… συνηγορούσε. Κι
ακόμα, ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δέχτηκα “απαράδεκτα σφυρίγματα”, για να βγει
άλλη πρωταθλήτρια, η οποία ήρθε 68η στο Πανευρωπαϊκό, ενώ εγώ είχα έρθει 3η».

Καλπάζουν τα κρούσματα, στον αέρα το πρωτάθλημα!

Η θεαματική αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον
στην ελληνική επικράτεια τινάζει στον αέρα το πρωτάθλημα της
Super League 1, η οποία, πλέον, είναι υποχρεωμένη να αλλάξει
το υγειονομικό της πρωτόκολλο σχετικά με την αναβολή ενός
αγώνα, αλλά μόλις το κάνει, θα διαπιστώσει ένα άνευ προηγούμενου αδιέξοδο. Δεν θα υπάρχουν ημερομηνίες για να γίνουν
τα αναβληθέντα παιχνίδια!
Εκτός και αν οδηγηθεί στην περσινή κωμωδία, να γίνονται τρία
ματς την εβδομάδα, απόφαση που εξάντλησε τους παίκτες και
τους οδήγησε σε θλάσεις και τις ομάδες να προσποιούνται,
λόγω των πολλών απουσιών των παικτών τους, ότι γινόταν…
πρωτάθλημα.
Η Super League 1 ανακοίνωσε χθες ότι τα κρούσματα στις 14
ομάδες της είχαν φτάσει τα 56. Είναι βέβαιο ότι το νούμερο
αυτό θα είναι αρκετά μεγαλύτερο σήμερα. Για να αναβληθεί ένα
ματς, θα πρέπει επτά ποδοσφαιριστές να έχουν νοσήσει, ένα
24ωρο πριν από την έναρξη του αγώνα. Το πρωτόκολλο αυτό
εγκρίθηκε από τη ΓΓΑ τον περασμένο μήνα, όταν τα καθημερινά κρούσματα ήταν 2.000, ενώ τώρα έχουν υπερβεί τις 40.000.
Αν, ωστόσο, η Super League 1 αναβάλει παιχνίδια ή ολόκληρες
αγωνιστικές, τότε δεν βγαίνει το καλαντάρι! Διότι η τελευταία
αγωνιστική των play offs θα γίνει στις 15 Μαΐου και στις 21 του ίδιου μήνα ο τελικός του
Κυπέλλου. Αμέσως οι ομάδες θα πρέπει να δώσουν τους διεθνείς τους στην Εθνική ομάδα,
που είναι υποχρεωμένη να δώσει τρία ματς για το Nations League το διάστημα 2-12 Ιουνίου.
Εκείνο το διάστημα που η Εθνική θα δίνει παιχνίδια, όποια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα,
θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Champions League που είναι προγραμματισμένο να αρχίσει την 7η Ιουλίου.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για την εξεύρεση ημερομηνιών είναι πως τον προσεχή Νοέμβριο αρχίζει το Μουντιάλ του Κατάρ, άρα θα σταματήσουν τα πρωταθλήματα. Ναι, αλλά
αυτός ο μήνας θα συμπιέσει ημερολογιακά όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Το μεγάλο
ερώτημα, φυσικά, είναι ένα και μοναδικό: Οι ποδοσφαιριστές πότε ακριβώς θα ξεκουραστούν; Το ερώτημα είναι ρητορικό, προφανής η απάντηση: Ποτέ! Κι ας χρειάζονται έναν
μήνα πλήρους χαλάρωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Απλοποίηση της καταχώρησης ληξιαρχικών πράξεων

Από 1η Ιανουαρίου 2022, η καταχώρηση
γεννήσεων, γάμων, θανάτων και άλλων
ληξιαρχικών πράξεων, των απόδημων Ελλήνων που συντάσσονται στην αλλοδαπή
επιταχύνεται και απλοποιείται σημαντικά
Παρελθόν αποτελεί πλέον η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για καταχώρηση των
ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων του
εξωτερικού (των απόδημων Ελλήνων) καθώς το Μητρώο Πολιτών συνδέθηκε με τα
προξενεία. Ειδικότερα, από 1η Ιανουαρίου
2022, η καταχώρηση γεννήσεων, γάμων,
θανάτων και άλλων ληξιαρχικών πράξεων,
των απόδημων Ελλήνων που συντάσσονται στην αλλοδαπή επιταχύνθηκε και απλοποιήθηκε σημαντικά. Κι αυτό διότι πραγματοποιείται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα κατά τόπους προξενεία, χάρη στη διασύνδεσή τους με το «Μητρώο Πολιτών»,
κατόπιν πρωτοβουλίας του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.
Έως και σήμερα, οι ομογενείς καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα προξενεία του τόπου διαμονής τους και η υπηρεσία τις προωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο, που έχει έδρα την Αθήνα.
Η αναμονή για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών υπερβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τους έξι μήνες. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, από την έναρξη του νέου έτους όλα τα έμμισθα ελληνικά προξενεία αποκτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» και πλέον όλες οι ληξιαρχικές πράξεις, πλην εξαιρετικών

περιπτώσεων, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο εντός του εν λόγω
πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να απαιτείται η αποστολή χειρόγραφων ληξιαρχικών
πράξεων προς μεταγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης
Επιπλέον, οι αλλαγές στη διαδικασία έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη δραστική μείωση του
χρόνου διεκπεραίωσης των ληξιαρχικών εγγραφών και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ παράλληλα ο απόδημος πολίτης θα μπορέσει να έρθει αντιμέτωπος με ένα πιο φιλικό πρόσωπο του ελληνικού κράτους. Εκτός αυτών, εκτιμάται ότι θα
αποσυμφορηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας των προξενικών αρχών όχι μόνο ως προς τα
ληξιαρχικά γεγονότα αυτά καθαυτά αλλά και ως προς μια σειρά διοικητικών πράξεων που
εξαρτώνται από αυτά, όπως η έκδοση διαβατηρίου.

Η Σικελία επιστρέφει το «θραύσμα Φάγκαν» στον
Παρθενώνα

Ένα κομμάτι από την ανατολική ζωφόρο του
Παρθενώνα, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο
Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο «Α. Σαλίνας» του Παλέρμο, παίρνει τη θέση που του
ανήκει, στο μουσείο της Ακρόπολης, αποτελώντας ταυτόχρονα τον «πρόδρομο» για τα
Γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο
Επιστρέφει στην Ελλάδα το «θραύσμα
Fagan» από το Μουσείο «Αντονίνο Σαλίνας»
του Παλέρμο, προκειμένου να εκτεθεί στο
Μουσείο της Ακρόπολης για διάστημα οκτώ
ετών. Η ιδιαιτερότητα αυτής της επιστροφής δεν έγκειται στη μακροχρόνια κατάθεση
(deposito) του θραύσματος στο μνημείο που
ανήκει, τον Παρθενώνα, και στο Μουσείο
Ακρόπολης, αλλά στην προοπτική που έχει ξεκινήσει από την περιφερειακή κυβέρνηση
της Σικελίας προς το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, ώστε αυτό να παραμείνει σε μόνιμη
βάση (sine die) στο Μουσείο Ακρόπολης.
Πρόκειται για απόσπασμα του λίθου VI της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα, όπου
απεικονίζονται οι θεοί του Ολύμπου καθιστοί, παρακολουθώντας την παράδοση του πέπλου στην Αθηνά, την πολιούχο θεά της Αθήνας. Απεικονίζει τα κάτω άκρα της Θεάς Αρτέμιδας, μεταξύ άλλων Θεάς του κυνηγιού, η οποία ατενίζει προς την πομπή των Παναθηναίων, που προσέρχεται προς τον μεγάλο ναό.
«Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς την περιφερειακή κυβέρνηση της
Σικελίας και στον πρόεδρό της Νέλο Μουσουμέτσι, καθώς και προς τον περιφερειακό σύμβουλο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Ταυτότητα της Σικελίας, Αλμπέρτο Σαμονά»
τόνισε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, και συνέχισε: «Η συνεργασία μας, προκειμένου το θραύσμα από την ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα, το οποίο
σήμερα βρίσκεται στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο «A. Σαλίνας» του Παλέρμο, να
εκτεθεί για μακρό διάστημα στο Μουσείο της Ακρόπολης μαζί με τα συμφραζόμενά του,
ήταν άψογη και εποικοδομητική. Κυρίως, όμως, εκφράζω συναισθήματα ευγνωμοσύνης για
τις άοκνες και συστηματικές προσπάθειες της Κυβέρνησης της Σικελίας και του Συμβούλου
Αλμπέρτο Σαμονά για τη νομική διευθέτηση βάσει του Κώδικα περί της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλικής Δημοκρατίας, ώστε το απότμημα αυτό να επιστρέψει οριστικά στην
Αθήνα. Από τον Νοέμβριο 2020, οπότε ξεκίνησαν οι μεταξύ μας συζητήσεις, ως σήμερα,
ο κ. Σαμονά δηλώνει με κάθε τρόπο την αγάπη του για την Ελλάδα και τον Πολιτισμό της.
Συνολικά η πρόθεση και η επιδίωξη της Κυβέρνησης της Σικελίας να επαναπατριστεί οριστικά το απότμημα του Παλέρμο στην Αθήνα, επιβεβαιώνει τους μακρότατους δεσμούς
πολιτιστικής συνάφειας και αδελφοσύνης των δύο περιοχών, καθώς και εμπράγματη αναγνώριση μιας κοινής μεσογειακής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ιδιαίτερη χαρά, ξεκινά τη συνεργασία του με το Μουσείο «A.
Salinas», όχι μόνον για την έκθεση σημαντικών αρχαιοτήτων από το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και για γενικότερες δράσεις και πρωτοβουλίες. Με τη χειρονομία της αυτή η
κυβέρνηση της Σικελίας υποδεικνύει τον δρόμο για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Αθήνα, στην πόλη που τα δημιούργησε».

«Πρόδρομος» των Μαρμάρων που λεηλάτησε ο Ελγιν

Η θέση στην οποία προσαρμόζεται το πόδι της Θεάς Αρτέμιδας πάνω
στο λίθο VI της ανατολικής ζωφόρου, χρωματισμένο για να ξεχωρίζει
«Πρόκειται για μια πολιτιστική συμφωνία εξέχουσας διεθνούς σημασίας, που έχει υπογράψει η Σικελία με την Ελλάδα, και η οποία προβλέπει τη μεταφορά στην Αθήνα του θραύσματος μιας πλάκας που ανήκει στην ανατολική
ζωφόρο του Παρθενώνα. Αυτή είναι η λεγόμενη πλάκα Fagan, ένα πεντελικό μαρμάρινο συνεχίζεται στη σελίδα 28
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Έλληνες εναντίον Ελλήνων στα δικαστήρια
Η περίπτωση του Palmer εναντίον Marmon ή πώς η Ελληνική Κοινότητα
έχασε τον Άγιο Γεώργιο, το Blythwood και πολλά χρήματα
Μια ενδιαφέρουσα συμβολή του συνεργάτη μας κ. Δημήτρη
Κάρα που θα πρέπει να την διαβάσει κάθε συμπάροικος και
είναι πολύ επίκαιρη, με αφορμή τον πρόσφατο εξωδικαστικό διακανονισμό της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο με την
Μητρόπολη Καναδά. Οι λεπτομέρειες και τα γεγονότα που
παραθέτει ο κ. Κάρας είναι λίγο ως πολύ γνωστά στους παλιότερους, αλλά πιστεύουμε πως θα είναι πολύ χρήσιμα για
τους νεότερους που ενδιαφέρονται για τα κοινά και προβληματίζονται με την πορεία που παίρνονται οι αποφάσεις στα
όργανα της ομογένειας. Η διαμάχη της “Κοινότητας με την
Μητρόπολη” έχει σφραγίσει πολλές διοικήσεις και αξιωματούχους που υπηρέτησαν τα κοινά, και συζητιέται πολύ τελευταία. Πρόκειται για την πολύχρονη διαμάχη ανάμεσα σε
όσους απ’ τους συμπαροίκους μας πιστεύουν πως μια Ελληνική Κοινότητα (Community) δεν θα πρέπει να διοικείται
από Θρησκευτικό ηγέτη βάσει Θρησκευτικού Καταστατικού

Ενορίας και σε όσους πιστεύουν και υποστηρίζουν πως ο
Θρησκευτικός ηγέτης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που
είναι διορισμένο απ' αυτόν θα πρέπει να διοικούν και να
αποφασίζουν για όλες τις κοινωνικές, πολιτιστικές εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δράσεις των μελών των Ενοριών τους (parishes). Η υπόθεση του Palmer εναντίον του
Marmon μέσα απ’ τις λεπτομέρειες δείχνει πως το “όραμα”
του Palmer για μια ανεξάρτητη από Θρησκευτική Ηγεσία
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα πήρε σάρκα και οστά στα μετέπειτα χρόνια μέσω της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,
παρά την προφανή “άδικη” κρίση του δικαστή που πιθανώς
ήταν προκατειλημμένος από την “διαμάχη εξουσιομανών
Ελλήνων μεταξύ τους” (όπως εξηγεί στην απόφασή του) και
είχε σχεδόν “ειρωνευτεί” τον “Palmer και τους ακολούθους
του” πως αν δεν τους αρέσει η κρατούσα εκκλησιαστική
κατάσταση, είναι ελεύθεροι να διαλέξουν κάποια άλλη

εκκλησία να ακολουθούν (!!). Όμως, η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο απέκτησε και εκκλησίες και περιουσία και μέλη
ενώ έβαλε την σφραγίδα της στο πολιτιστικό, κοινωνικό
και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Μητρόπολης του Τορόντο,
διαψεύδοντας το αρχικό σκεπτικό του δικαστή στην δίκη
Palmer εναντίον Marmon πως ήταν μια “στυγνή” διαπάλη
ανάμεσα σε αρχομανείς συμπάροικους. Η “χαμένη” δίκη, η
εκκλησία, τα χρήματα για χτίσιμο εκκλησίας στο Blythwood
φαίνεται πως “γέννησαν” μια δίψα για ανεξάρτητη από την
Θρησκευτική ηγεσία και καταστατικό μετέπειτα κοινωνικοπολιτική τάξη πραγμάτων που διεκδικεί το στίγμα της στο
καναδικό μωσαϊκό και γιγαντώθηκε στα μεθεπόμενα χρόνια ως η αστική Ελληνική Κοινότητα Τορόντο που διοικείται
από εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον κ.
Δημήτρη Κάρα για τον κόπο που έκανε να συγκεντρώσει τα
στοιχεία αυτά και περιμένουμε την συνέχεια!

Greeks Against Greeks in Court
The Case of Palmer v. Marmon or How The Greek Community Lost St. George’s, Blythwood and A Lot of Money
The
Greek
Community
of Toronto is the largest
and oldest organization of
immigrants from Greece in
Ontario. It was organized
James
in 1909 and has had its ups
Karas
and downs including some
bruising fights in court. It was
involved in some serious litigation recently
with its priests and his Eminence Sotirios,
the Archbishop of Canada that was settled
on terms that may be judged as a triumph
for one side and as a less sanguine result
for the other side.
That, however, is the subject of another
article. In this piece I will deal with another
painful and expensive lawsuit, that of Palmer
v. Marmon, named after its two protagonists
Peter Palmer and Gus Marmon.
Before I give the background, the reasons for
judgment of Judge O’Driscoll and the result,
I will give you the judge’s comments about
the litigation. It is a scathing indictment of
the parties involved and in language that is
seen infrequently in legal proceedings.
He found that a group of successful and
wealthy immigrants from Greece “embarked
upon an ego trip seeking to build a civil and
political power base upon an ecclesiastical
and religious structure, their Greek Orthodox
Church. Indeed, the actions of some of
these power-hungry parishioners were in
absolute defiance of properly constituted
ecclesiastical authority and appear to have
been designed to neutralize and perhaps
destroy -- for their own aggrandisement
-- all ecclesiastical authority in the Greek
Orthodox Church in the Toronto area. The
end result of these "power trips" is chaos,
brother against brother and a factual and
legal maze which has engulfed the Greek
community in Toronto since the mid-1950s.”
[emphasis is mine]
Some background history. The first big step
taken by the growing Greek community of
Toronto was the purchase in 1937 of the
Holy Blossom Synagogue on Bond Street,
Toronto, which became St. George’s Greek
Orthodox Church. Ownership of the church
was taken in the name of trustees, then
transferred to the Greek Community of

Toronto Incorporated and again to trustees
but it remained a religious organization
under the Uniform Parish Regulations of the
Archdiocese of North and South America.
St. George’s Church could not meet the
needs of the growing community and a lot
was purchased in 1957 at 573 Blythwood
Road, North York for the purpose of building
another church. About that time serious
conflicts arouse between members of the
congregation. Judge O’Driscoll summarizes
the situation in his judgment in Palmer vs.
Marmon stating Peter Bassel, the president
was accused of “dominating the actions
of the directors and officers of the Greek
Community of Toronto Incorporated and
… treating the corporation as a personal
fiefdom.”
A lawsuit began against Bassel in 1959 and
it was settled in 1961. There were some
convoluted transfers of the Blythwood and
St. George’s properties but the Minutes of
Settlement resulted in both properties being
transferred to Guaranty Trust Company
in trust for twenty trustees. The intention
clearly set out that a church was to be
built on the Blythwood property. It was not
and the person accused of thwarting the
construction of a church was Peter Palmer,
the plaintiff in the Palmer v. Marmon case
under discussion.
Some of the twenty trustees bought land on
Thorncliffe Park Drive, Toronto in December
1964 and proceeded with plans to build St.
Dimitrios Church on the site.
This action was commenced in March

1965, about three and a half years after the
1961 settlement. Palmer sued Marmon who
represented the Trustees of which Palmer
was a member. In other words, Palmer was
Plaintiff and Defendant at the beginning at
least.
What did Palmer and his followers want?
They wanted to build a church on the
Blythwood property. The other trustees
replied that they wanted to do the same
but they could not because of the 1959
lawsuit and the 1965 lawsuit. In July 1965,
Palmer, Thomas Balles and Ted Manetas
incorporated The Greek Community of
Metropolitan Toronto Inc. and proceeded to
take control of St. George’s and the other
churches of the Greek community as they
were built.
The case of Palmer vs. Marmon represented
two diametrically opposed views of the
Greek Community of Toronto. Is it strictly a
religious organization or a civil organization
representing Canadians of Greek origin in all
aspects and operates churches that accept
the authority of the Greek Orthodox Church
in ecclesiastical and religious matters only?
There were negotiations for settlement
between 1965 and 1970 with no result. The
action was set for trial in October of 1974.
Judge O’Driscoll delayed giving judgment in
the hope that the parties could negotiate a
settlement. They did not. He gave judgment
in May 1978.
He examined numerous legal aspects argued
by the parties but he paid particular attention
to what he called the “ecclesiastical-secular

dichotomy” which I believe is the crux of
the case. He paid particular attention to
the Uniform Parish Regulations which were
issued at that time by the Archdiocese
of North and South America. He quoted
extensively from them and the regulations
leave no doubt that each church is a Parish. It
is not a community and it has a Parish Council
and not a board of Directors. To be precise:
The Parish is the local congregation of
the Church in a given locality, organized
and administered under the jurisdiction
and authority of the Archdiocese, and
headed by a canonically ordained and
duly appointed Priest. Remove some of
the verbiage and the message is clear that
the priest and ultimately the Archbishop run
a parish.
Palmer tried to argue that the Greek
Community can pick and choose from the
Uniform Parish Regulations and in effect was
looking for a civil community with churches.
There are no parishes but communities, he
believed.
But the Regulations have no wiggle room.
More emphatically: The Parish shall have
absolute title to and control of all real
and personal property acquired by it….
Each Parish shall be administered by the
Priest and a Parish Council….The Priest
as head of the Parish, by virtue of the
ecclesiastical authority vested in him,
shall guide and oversee the total Parish
program, and is ultimately responsible
for the whole life and activities of his
Parish.
Consequently, Judge O’Driscoll made the
following finding:
The evidence discloses that Peter Palmer
and his fellow plaintiffs are disenchanted
with the fact that the Greek Orthodox
Church parishes in Toronto are part of
the diocese of North and South America;
they seek an archdiocese for Canada. Mr.
Palmer in his evidence said "when the
present Archbishop dies, then we can
separate".

Continued on page 7
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On the evidence before me, Mr. Peter
Palmer for many years has sought to
acquire more authority for the office of
president of the parish council (which
office he held on numerous occasions)
while simultaneously attempting to
relegate the parish priest to the position
of a "paid employee". Attempting to
classify the parish priests as employees of
The Greek Community as was done even
recently is out of the question.
He called The Greek Community of
Metropolitan Toronto a secular corporation
that “proceeded to blur all distinctions
between that corporation and the parish
council of St. George's Greek Orthodox
Church; indeed Palmer and the others set
out upon a course to acquire power for their
secular corporation.”
In the end Judge O’Driscoll declared “that
the Greek Community of Metropolitan
Toronto as well as the Greek Community
of Metropolitan Toronto Incorporated,
does not now have and never has had
prior to and/ or after incorporation,
any authority in, over or upon the
Greek Orthodox Church or any right to
exercise any control over the priest and
parish thereof.”
In the end The Greek Community of Toronto
Inc., as it then was, lost St. George’s,
Blythwood and the money on deposit for the
building of a church at Blythwood.
Litigation is very costly and the loser
usually pays some, most or, in the worstcase scenario, all of the winner’s costs.
Palmer lost and the judge did not mince his
words when it came to awarding costs. “In
my view, Peter Palmer initiated, promoted,
fuelled and prolonged this lawsuit from 1959

onwards” he stated and ordered Palmer to
pay Marmon’s legal costs personally on
what was known as on a solicitor and his
own client scale. It meant that Palmer had
to pay all of Marmon’s legal costs.
By 1978, when O’Driscoll issued his
judgment, the Greek community had
grown and The Greek Community of
Metropolitan Toronto Inc.(GCT) had four
churches, including St. George’s with St.
John’s on the way. The GCT was far from
a strictly religious organization or merely a
parish. It had education with thousands of
students, social services, sports, cultural
events, celebrations of national holidays
and a presence in Canadian life. That is a
community and not just a parish.
In other words, the GCT has espoused
Palmer’s vison of a civil community with
churches. O’Driscoll dismissed Palmer’s
vision with contempt and was even perfectly
content to ignore his evidence. His contempt
reached the apogee in this statement: In my
view, if Peter Palmer and his followers
do not wish to adhere to the beliefs and
tenets of the Greek Orthodox Church as
represented by the Archdiocese of North
and South America, they have the right
and the privilege of going elsewhere and
founding a church that does meet with
their approval.
O’Driscoll went further stating that “Peter
Palmer and his followers have no right in
law or from any source, to engineer a coup
and take over the operation of St. George's
Greek Orthodox Church with this secular
corporate vehicle known as the Greek
Community of Metropolitan Toronto Inc.
and use that corporation as a power base
for a united secular Greek community.”
This is vitriol that is not supported by the
evidence. Palmer stated that “We recognize
the Archdiocese in Ecclesiastical matters,
we accept the Priests they appoint, and we
accept part of the Articles.” He wanted a
community organization not just churches.

Καναδάς: Φίλαθλος
«διέγνωσε» από τις κερκίδες
μελάνωμα σε μάνατζερ –
Μια συγκινητική ιστορία
«Φύλακας άγγελος» αποδείχθηκε
για τον μάνατζερ ομάδας χόκεϊ μια
φίλαθλος, η οποία είδε μια ύποπτη
ελιά στον λαιμό του και τον προειδοποίησε να την τσεκάρει ως ύποπτη για καρκίνο.
«Η ελιά στον αυχένα σου ίσως είναι
καρκινογόνος, πήγαινε παρακαλώ
σε έναν γιατρό», ήταν το μήνυμα
που έγραψε η 22χρονη Νάντι Ποπόβιτσι, εθελόντρια νοσοκόμα, από
τις κερκίδες καθώς παρακολουθούσε αγώνα χόκει.
Αποδέκτης ήταν ο Μπράιαν Χάμιλτον, παράγοντας των Βανκούβερ Κάνουκς
που κινούνταν συνέχεια στον πάγκο της
ομάδας και η Ποποβίτσι παρατηρούσε τον
αυχένα του. Η ίδια, επειδή ο Χάμιλτον ήταν
αδύνατον να την ακούσει, έγραψε το μήνυμα στο κινητό της και του έκανε νοήματα.
«Η ελιά ήταν ασύμμετρη, είχε δυσχρωμίες
και ήταν αρκετά μεγάλη σε διάμετρο» είπε
η ίδια.
O Χάμιλτον έτριψε το λαιμό του μη γνωρίζοντας καν ότι είχε αυτήν την ελιά. Πήγε στο

γιατρό, ο οποίος επιβεβαίωσε την αρχική
εκτίμηση της Ποπόβιτσι, και του την αφαίρεσε μετά από λίγες μέρες. Ήταν τυχερός γιατί
το μελάνωμα εντοπίστηκε εγκαίρως.
«Παρέτεινε τη ζωή μου. Ο γιατρός μου είπε
ότι αν το αγνοούσα 4 με 5 χρόνια, δεν θα
ήμουν εδώ» δήλωσε.
Ο Χάμιλτον αναζήτησε τη γυναίκα που του
έσωσε τη ζωή και την ευχαρίστησε στον
πρωτοχρονιάτικο αγώνα των Κάνουκς.
Το δώρο της ομάδας ήταν μια υποτροφία
10.000 δολαρίων για να σπουδάσει ιατρική.

Again, Palmer never indicated that he did not
want to adhere to the beliefs and tenets of
the Greek Orthodox Church. He objected to
control from New York and wanted Canada
to have its own archbishop and not be under
the control of the Archdiocese of North
and South America. (In fact, this is exactly
what happened afterwards and Canada
gained its independence with His Eminence
Archbishop Sotirios being appointed the
leader of the Greek Orthodox Church in
Canada.)
Palmer did not express himself particularly
well but what he wanted was clear enough.
In his evidence in court and under oath in
his examination for discovery he held that
the Greek community in Canada had grown
and he wanted the GCT “eventually to break
away and have a Canadian Archdiocese,
that is coming.” He did not dispute that
the Canadian churches belonged to the
Archdiocese of North and South America
but he wanted “to petition the Holy Synod
to create the Canadian Church or give it
to us.” Those are hardly the words of a rebel
who wants to destroy and there is nothing
in Palmer’s position to justify O’Driscoll’s
contempt for the man or his vision of the
Greek community. O’Driscoll accused
Palmer of engineering a coup to take over
St. George’s with a secular corporate
vehicle known as the Greek Community
of Metropolitan Toronto Inc. and use that
corporation as a power base for a united
secular Greek community. This was patently
untrue and contradicted by the evidence.
Despite O’Driscoll’s view of the GCT as
strictly a religious organization under

the absolute authority of the Bishop
and subsequently the Archbishop and
despite the loss of St. George’s Church,
the Blythwood property and the money,
it continued to grow and thrive. St. John’s
Church and Community Centre was built,
and the GCT tried to unite other parishes to
create a strong Greek community.
Trinity Greek Orthodox Church expressed a
desire to join the GCT and an overwhelming
percentage of its members voted at a general
meeting to do so. The Archbishop through a
representative immediately started a lawsuit
and the amalgamation foundered.
When St. Irene Chrisovalantou Church
expressed the same desire, the Board of
Directors of both organizations were more
careful. The meetings were held in secret as
much as possible and the need of transferring
the church’s property was registered on
Monday morning following the general
meetings on Sunday. The amalgamation
was successful but the Archbishop did
not hesitate to open a competing church
on Donlands Avenue contrary to his own
regulations about the proximity of Orthodox
churches. In the interests on full disclosure,
I note that I was on the Board of Directors of
the GCT during some of these events.
The fight for what type of organization the
GCT is has not ceased. The differences
between the Archdiocese and the GCT
reached a peak and the GCT stopped paying
its priests in December 2014. In August
2015, the priests started a lawsuit against
the GCT which in turn sued the Archbishop.
The litigation dragged on until last fall when
Minutes of Settlement were signed.
But that is another story.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)
• Εξυπηρετούμε την Ελληνική παροικία
από το 2006
• Δωρεάν τεστ ακοής
• Μεγάλη επιλογή ακουστικών σε
προσιτές τιμές
• Επίσκεψη στο σπίτι διαθέσιμη
• Δοκιμαστική περίοδος ακουστικών για
60 ημέρες
• Τρία χρόνια εγγύηση
• Επισκευές ακουστικών και σέρβις
• Πλήρης εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη.
• Εξυπηρετούμε πελάτες με ασφάλιση
στον WSIB, ODSP κλπ

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.
Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα:
Οξύμωρο να μιλούν για προκλήσεις
Στα περί «αντιτουρκικών δηλώσεων»
που ανέφερε με ανακοίνωσή του το
τουρκικό ΥΠΕΞ, απαντά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της
χώρας
Στα περί «αντιτουρκικών δηλώσεων»
που ανέφερε με ανακοίνωσή του το
τουρκικό ΥΠΕΞ, απαντά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της
χώρας Αλέξανδρος Παπαϊωάννου,
τονίζοντας πως είναι οξύμωρο ότι η
χώρα που συστηματικά τις τελευταίες
ημέρες έχει προβεί σε σειρά επιθετικών δηλώσεων, να εγκαλεί την Ελλάδα για «προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες».
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, ο επικεφαλής της ελληνικής
διπλωματίας «εκφράζει τις πάγιες θέσεις
της Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά τα
ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, θέσεις οι
οποίες αντανακλούν την προσήλωση της
Ελλάδας στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της προστασίας των συμφερόντων
της χώρας μας. Οι θέσεις αυτές εκφράζονται
ψύχραιμα και νηφάλια αποφεύγοντας επιμελώς οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά
σε αξιωματούχους άλλων χωρών, ως είθισται στην διπλωματική πρακτική.
«Είναι πραγματικά λυπηρό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας παραβαίνει
αυτόν τον απαράβατο κανόνα και εκτοξεύει
αβάσιμες και αστήρικτες κατηγορίες εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων άλλων
χωρών, όπως του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας»,
επισημαίνεται.
Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου τονίζει πως
«είναι επίσης οξύμωρο ότι η χώρα που συστηματικά τις τελευταίες ημέρες έχει προβεί σε σειρά επιθετικών δηλώσεων, μέσω

Τάξη στις δαιδαλώδεις διαδικασίες
των υπηρεσιών του Δημοσίου επιχειρεί να βάλει το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, το οποίο μάλιστα θα έχει
και δεσμευτικό χαρακτήρα, με τους
Δημόσιους λειτουργούς που δεν το
ακολουθούν να αντιμετωπίζουν πειθαρχικές κυρώσεις.
κυβερνητικών αξιωματούχων της, οι οποίοι
απειλούν ευθέως την Ελλάδα και αμφισβητούν ακόμη και την εδαφική κυριαρχία της,
να εγκαλεί τη χώρα μας για «προκλητικές
δηλώσεις και ενέργειες».
Αναφορικά με τις μονομερείς αιτιάσεις που
αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση,
απορρίπτονται εν τω συνόλω τους.
Στο πλαίσιο αυτό, «η Ελλάδα θα συνεχίσει
να οικοδομεί τις σχέσεις της με γειτονικές και
άλλες χώρες στο πλαίσιο του σεβασμού του
Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής
γειτονίας και καλεί όσες χώρες της περιοχής δεν το έχουν ήδη πράξει, να σεβαστούν
τους θεμελιώδεις αυτούς κανόνες, αντί να
τους καταπατούν σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, θα συνεχίσει να ενισχύει τις συμμαχικές και εταιρικές της σχέσεις, οι οποίες
έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα».
«Η Ελλάδα δεν προβαίνει σε καμία παράνομη μονομερή διεκδίκηση και διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα όπως αυτό
προκύπτει από τον Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών. Τέλος, η Ελλάδα είναι πάντα ανοιχτή στον εποικοδομητικό διάλογο, υπό την
ουσιαστική προϋπόθεση ότι διεξάγεται με
πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της
Θάλασσας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πρωτοχρονιά 2022: Οι ευχές του
πολιτικού κόσμου για το νέο έτος

Στις δηλώσεις τους για το νέο έτος η πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία της χώρας
έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας και ευχές
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν η
πανδημία.
«Ο μαζικός εμβολιασμός είναι το πιο ισχυρό
μας όπλο για να νικήσουμε τον ιό. Η τήρηση των υγειονομικών μέτρων είναι ευθύνη
της Πολιτείας, αλλά και δική μας. Αφορά την
κοινωνική και την ατομική μας ηθική, με επίκεντρο τον σεβασμό στον πλησίον και το γενικό καλό», αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά της για τη νέα χρονιά η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μητρώο διαδικασιών στο
Δημόσιο: "Καμπάνες" στις
υπηρεσίες όταν καθυστερούν

«Οι επόμενες βδομάδες θα
φέρουν κυματισμούς. Έχουμε,
ωστόσο, τις δυνάμεις να αφήσουμε πίσω την τρικυμία, οδηγώντας την πατρίδα μας σε
ήρεμα νερά. Ώστε τον χειμώνα
της αβεβαιότητας να διαδεχθεί
η άνοιξη της ελπίδας. Αρκεί
να μείνουμε ενωμένοι, ώριμοι
και προσεκτικοί», τονίζει στο
μήνυμά του ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης για το
νέο έτος.
«Το 2022 μπορεί και πρέπει
να γίνει η χρονιά της μεγάλης
αλλαγής. Η χρονιά μιας νέας
αρχής. Για τις ζωές μας. Για την κοινωνία. Για
την Ελλάδα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε «το
2022 η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί
καλύτερα για να απαντήσει με αλληλεγγύη
και δικαιοσύνη σε αυτές τις πολύ μεγάλες
προκλήσεις».
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στο μήνυμά
της για το 2022 εύχεται «καλή και αγωνιστική χρονιά, με υγεία και δύναμη, σε όλους

To Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, το
οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί
εντός του πρώτου τριμήνου του έτους
και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος του 2022, περιλαμβάνει τη λεπτομερή προβολή των φυσικών και ψηφιακών
διοικητικών διαδικασιών των Δημόσιων
φορέων και υπηρεσιών. Το έργο του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ), εκτός
από την πλατφόρμα διαχείρισης των διαδικασιών που θα διαλειτουργεί με τη Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) και το eΚΕΠ για τον
κατάλογο υπηρεσιών, περιλαμβάνει τη διαλειτουργικότητα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) καθώς
και την υποστήριξη όλων των φορέων του
δημοσίου για την καταχώρηση και συντήρηση των διαδικασιών τους.
Σκοπός είναι πέρα από τη δημιουργία ενός
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης
διαδικασιών και μηχανισμού διαρκούς επικαιροποίησής τους, το έργο να διευκολύνει
την απλούστευση των διαδικασιών μέσα
από τον εντοπισμό και την κατάργηση ή
μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και
δικαιολογητικών.
Πρακτικά, με το εργαλείο αυτό ο πολίτης θα
μπορεί με βεβαιότητα να γνωρίζει τις διαδικασίες που απαιτεί η συναλλαγή του με το
Δημόσιο, χωρίς να είναι έρμαιο φαινομένων
αυθαιρεσίας ή περιττής γραφειοκρατίας
από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
Στο ειδικό Μητρώο θα καταγράφονται
κι όλες, εργαζόμενους, άνεργους, βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους και αγρότες,
τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τους αγωνιζόμενους επιστήμονες και καλλιτέχνες, τους μετανάστες
και πρόσφυγες».
Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης εύχεται «ο ερχομός του 2022 να
δυναμώσει την πεποίθηση μέσα μας ότι τα
πάντα μπορούν να γίνουν διαφορετικά-εφ’
όσον βέβαια δεν κάνουμε τα ίδια. Εφ’ όσον
αναλάβουμε την ευθύνη της ρήξης μ’ ένα
σύστημα που συνεχώς συγκαλύπτει την
οικονομική και ηθική του χρεοκοπία. Ένα
σύστημα που επιμένει να παρουσιάζει τον

τουλάχιστον:
- το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια αυτής,
- οι αρμόδιες υπηρεσίες διεκπεραίωσης
της διαδικασίας και των επιμέρους σταδίων
αυτής,
- τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ή των επιμέρους
σταδίων αυτής,
- το διάγραμμα ροής της διαδικασίας και
των βημάτων αυτής, σύμφωνα με τυποποιημένη μεθοδολογία διαγράμματος,
- οι εκτιμώμενοι χρόνοι ανά βήμα της διαδικασίας και
- το κόστος παραβόλων ή άλλων τελών.
Μάλιστα, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που θα αναγράφονται στο Μητρώο δεν
θα έχουν απλά ενημερωτικό χαρακτήρα
αλλά θα είναι και δεσμευτικές για όλες τις
υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου.
Αν μετά από καταγγελία ή τυχαίο έλεγχο
διαπιστωθεί παράλειψη καταχώρισης κάποιας διαδικασίας ή απόκλιση εφαρμογής καταχωρημένης διαδικασίας, η Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών ενημερώνει
τον αρμόδιο φορέα για να ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία κατά των
αρμόδιων δημοσίων λειτουργών.
εαυτό του ως τη λύση στα προβλήματα που
το ίδιο το σύστημα παράγει. Ένα σύστημα
το οποίο εκμεταλλεύεται τις κρίσεις που το
ίδιο παράγει για να κερδίζουν οι λίγοι εις βάρος των πολλών».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος αναφέρει: «Ας ξεχάσουμε λοιπόν τα
λάθη του 2021, ας βελτιώσουμε ο καθένας
ξεχωριστά την δική του ατομική προσωπικότητα, να προχωρήσουμε μαζί, ελληνικά,
χριστιανικά, ορθόδοξα, αλληλέγγυος ο ένας
με τον άλλο. Δίπλα, δίπλα, χέρι, χέρι, οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα.
Οι Έλληνες το 2022, πρέπει να κάνουμε τα
καλύτερα».
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Πρωτοχρονιά: Το μήνυμα για το 2022
από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
«Στόχος μας να είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η ενότητα όλων μακριά από
φανατισμούς και ακρότητες», ευχήθηκε για
το νέο έτος 2022 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στον ραδιοσταθμό 89,5 της Εκκλησίας της Ελλάδος,
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας
Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευχή: «Μέσα
από την καρδιά μου σε όλους τους αγαπητούς μου αδελφούς και τα αγαπητά μου παιδιά χρόνια πολλά και ευλογημένα». Επίσης,
επισήμανε ότι «ιδιαίτερα αυτήν την ημέρα
που αλλάζει ο χρόνος, που νέες προσδοκίες ανατέλλουν και δημιουργούνται στο μυαλό και στην καρδιά νέα όνειρα, νέες σκέψεις
και προγράμματα, να προσγειωθούμε, να
δούμε την πραγματικότητα και τις δυσκολίες και στόχος μας να είναι η αγάπη προς τον
συνάνθρωπο, η ενότητα όλων μακριά από

φανατισμούς και ακρότητες». Σε αναφορά
του στην πανδημία, ο Μακαριώτατος υπογράμμισε: «Να παρακαλέσουμε τον Θεό
γρήγορα να τελειώσει η μεγάλη αυτή δοκιμασία της πανδημίας και να συνεχίσουμε το
έργο μας μέσα σε έναν καλό αγώνα ζωής».

Πού παίρνει φωτιά ο φόρος
μεταβίβασης ακινήτων
- Πού μειώνεται
Ενεργοποιήθηκαν πριν από 4
ημέρες οι νέες αντικειμενικές
αξίες των ακινήτων σε ολόκληρη
την επικράτεια. Όσοι προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου σε περιοχή που η αντικειμενική αξία έχει
αυξηθεί θα πληρώσει υψηλότερο φόρο στο ελληνικό δημόσιο,
ενώ αντίθετα όσοι περίμεναν την
έλευση του νέου έτους και προχωρήσουν σε αγορά σε περιοχή
που μειώθηκε η τιμή ζώνης θα
έχουν σημαντικά οφέλη.
Για την αγορά ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών στου Ζωγράφου (όπου η τιμή
ζώνης ήταν 1.450 ευρώ μέχρι 31/12/2021,
αυξήθηκε το νέο έτος σε 2.050 ευρώ) ο φόρος μεταβίβασης από 4.350 ευρώ ανεβαίνει
στα 6.150 ευρώ. Δηλαδή, ο φόρος αυξάνεται
κατά 41,37%. Επίσης, στη Μεταμόρφωση
για διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων
ο φόρος το προηγούμενο έτος ήταν 3.450
ευρώ και σήμερα φθάνει τα 5.100 ευρώ.
Αντίθετα σε περιοχές που οι αντικειμενικές
αξίες μειώθηκαν οι αγοραπωλησίες γίνονται
"φθηνότερες". Για παράδειγμα ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στην Πεντέλη όπου
η κατώτερη τιμή μειώνεται κατά 20% από τα
1.750 ευρώ στα 1.400 ο φόρος μεταβίβασης
από 5.250 ευρώ προσγειώνεται σε 4.200
ευρώ με το όφελος για τον φορολογούμενο
να φθάνει τα 1.050 ευρώ.
Επίσης, στον Οικισμό Πόρτο Ράφτη-Βραυρώνα για διαμέρισμα 100 τ.μ. ο φόρος ανέρχονταν το προηγούμενο έτος στα 9.450
ευρώ και πλέον περιορίζεται στα 6.150
ευρώ καθώς η ανώτατη τιμή ζώνης από τα
3.150 ευρώ περιορίστηκε στα 2.050 ευρώ.
Στις νέες ζώνες (νέες εντάξεις και επεκτάσεις), οι οποίες ανέρχονται σε 3.643 ζώνες
(26% των συνολικών ζωνών του συστήματος), που μέχρι πρότινος ήταν εκτός του
συστήματος των αντικειμενικών αξιών και
λάμβαναν τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της
δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας, εντοπίζονται σημαντικές μεταβολές. Μεγάλη αύξηση, κατά
225%, εντοπίζεται σε τρεις ζώνες της Μυκόνου, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται
σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το

Λαγονήσι, από 750 σε 1.450 ευρώ (αύξηση 93%), το Μαρούσι, από 1.300 σε 2.000
ευρώ (αύξηση 54%), και το Χαλάνδρι, από
1.250 σε 1.900 ευρώ (αύξηση 52%).
Επίσης στην Ιθάκη, από 600 σε 2.100 ευρώ
(αύξηση 250%), στη Ρόδο, από 700 σε
2.100 ευρώ (αύξηση 200%), στην Κω, από
650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%), στην
Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800 σε 1.550
ευρώ (αύξηση 94%), στην Κεφαλλονιά, από
700 σε 1.250 ευρώ (αύξηση 79%), στη Χερσόνησο Ηρακλείου, από 600 σε 1.050 ευρώ
(αύξηση 75%) και στην Ανάβυσσο, από
1.050 σε 1.700 (αύξηση 62%).
Στο μεταξύ σε εφαρμογή τίθεται τον επόμενο μήνα ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου
στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα ενός
ακινήτου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
κυβέρνησης:
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων
δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία "Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου", που
λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr–Ε.Ψ.Π.) με
σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση
της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών
που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου
δικαιώματος σε ακίνητο.
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί
με πληροφοριακά συστήματα φορέων του
Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά
συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρονικού
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Με λαμπρότητα, αλλά
και αυστηρά μέτρα
προστασίας
γιορτάστηκε η ημέρα των
Θεοφανείων ανά τη
χώρα. Η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας επέλεξε
να βρεθεί στην ακριτική
Γαύδο, ενώ ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε
τον Άη Στράτη και τη
Λήμνο.
Στο πρώτο λιμάνι της
χώρας, τον Πειραιά, η
τελετή του Αγιασμού
των υδάτων έγινε από
τον Μητροπολίτη Πειραιώς & Φαλήρου κ. Σεραφείμ. Στην τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, παραβρέθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
του υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ άνδρες του
Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων
έπιασαν τον Σταυρό. «Σήμερα είναι ημέρα
ελπίδας και φώτισης για όλες και όλους. Το
2022 μπορεί και πρέπει να είναι η χρονιά
που θα αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα της
επιστήμης, θα νικήσουμε την πανδημία και
θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας» τόνισε ο Γ.
Πλακιωτάκης.
Νωρίτερα στον καθεδρικό Ναό της Αγίας
Τριάδος τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία. Την
ευχή να είναι η τελευταία χρονιά που η μεγάλη εορτή των Θεοφανείων τελείται υπό
αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, εξέφρασε από τη Μητρόπολη Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμος και προέτρεψε όσους δεν έχουν
εμβολιαστεί να σπεύσουν να εμβολιαστούν
τονίζοντας ότι είναι το πιο ισχυρό όπλο που
έχουμε απέναντι στον κορωνοϊό.
«Σήμερα, γιορτή των Θεοφανείων, ημέρα
που γιορτάζουμε τη βάφτιση του Χριστού
και που φέρει το βαθύ συμβολικό μήνυμα
της πνευματικής αναγέννησης, καλούμαστε
να δούμε με μεγαλύτερη διαύγεια τις επιλογές μας, τη στάση μας απέναντι στη ζωή,
την ηθική μας υποχρέωση απέναντι στους
συνανθρώπους μας. Από το νοτιότερο άκρο
της πατρίδας μας και της Ευρώπης, τη Γαύδο, κοντά στους νησιώτες μας που διαφυλάσσουν μια όμορφη κοιτίδα ελληνισμού,
εύχομαι καλή φώτιση σε όλους μας, για ένα
αύριο περισσότερο υπεύθυνο, αισιόδοξο
και ελπιδοφόρο» ανέφερε στη δήλωση της
η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.
Στον Άγιο Ευστράτιο παραβρέθηκε για τον
εορτασμό των Θεοφανείων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία,
στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης

Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, Ιερόθεος
και στη συνέχεια την τελετή Αγιασμού των
Υδάτων και την κατάδυση του Σταυρού στο
λιμάνι του νησιού.
«Το πραγματικό νόημα είναι η αλήθεια που
σώζει και είναι περισσότερο επίκαιρο από
ποτέ, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από την
Όμικρον» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο
πρωθυπουργός.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας ευχήθηκε χρόνια πολλά, «το φως της
ελπίδας των Θεοφανείων να φωτίσει και τις
ψυχές και τη ζωή και τους αγώνες του ελληνικού λαού με αισιοδοξία και δύναμη για να
ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες».
Στη Λήμνο βρέθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους
τους Έλληνες απανταχού της Γης. Εδώ από
τη Λήμνο θέλω να εκφράσω την αμέριστη
αλληλεγγύη μου για όλους τους κατοίκους
των ακριτικών μας νησιών και να τους δεσμευθώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες δυσκολίες που
βιώνουν» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας
του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε: «Η ευχή για τη σημερινή μέρα είναι,
επιτέλους, να δώσουμε ένα τέλος στα ψέματα και τις αυταπάτες. Μην περιμένετε
σωτήρες, μόνο ο λαός θα σώσει το λαό,
μόνο η ενωμένη εργατική – λαϊκή πάλη, η
κοινωνική συμμαχία, μπορούν να φωτίσουν
πραγματικά το δρόμο της υπεράσπισης και
ανάπτυξης της υγείας, της δουλειάς, του εισοδήματος του λαού μας».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜεΡΑ25 Μιχάλης Κριθαριδης, με αφορμή την ημέρα
τόνισε: «Ελπίζουμε να πάψει η συσκότιση
που έχει επιβάλλει η Μητσοτάκης Α.Ε. και
τα ΜΜΕ όσον αφορά στη δημόσια υγεία και
στην οικονομία, και οι αγώνες της κοινωνίας να φωτίσουν τη ζοφερή πραγματικότητα
ώστε να την ανατρέψουν μέσα από τη ρήξη
με το σαθρό σύστημα».

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ), του ν.π.δ.δ. "Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας" (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. "Ελληνικό
Κτηματολόγιο", από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη
εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση

των κωδικών –διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη
χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την
έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα
μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να
εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια
των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των
σχετικών πιστοποιητικών.
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Ontario raises maximum allowable
rent increase as rent freezes end
Ontario renters may soon be paying more
for their accommodations after the province
hiked its rent increase guidelines today.
The province says it has set its rent increase
guideline for 2022 at 1.2 per cent.
The guideline is the maximum a landlord
can increase a tenants' rent during a year
without the approval of the Landlord and
Tenant Board.
The guidelines apply to most rented
apartments, condos, houses and care and
mobile homes, but there are some exceptions
for vacant residential units, community
housing properties and commercial units.
This year's guideline is lower than 2020's
2.2 per cent increase, but comes after the

province mandated a rent freeze in 2021 in
response to the COVID-19 pandemic.
Rentals.ca says the average rent in the
Greater Toronto Area sat at about $2,167
per month in November, and in the city alone
is projected to hit $2,495 per month by the
end of the year.

Federal documents hint at
sweeping economic impact from
central bank 'digital loonie'
Internal government documents show
Finance Department officials believe there
could be sweeping implications for the
economy if the Bank of Canada ever issued
its own cryptocurrency.
The Bank of Canada has spent years looking
at whether to introduce a digital currency,
but so far hasn't seen an immediate need
to issue one.
In one briefing note from last January,
officials warned Finance Minister Chrystia
Freeland that the issuance of a central
bank digital currency would entail "widereaching implications for the economy, the
financial system" and the Bank of Canada's
operations.
The documents also show the central
bank held a series of meetings with federal
officials over the course of 2020 to gauge
the implications of a "digital loonie" on
departments and agencies.
Large swaths of the documents obtained
by The Canadian Press under the accessto-information law have been blacked out
because the department says they contain
sensitive government information.
But what remains suggest some federal
concerns about a central bank digital
currency, with departments wanting to
provide more input before a decision is
made.
The Bank of Canada has upped the pace
of its work on a digital currency, mirroring
efforts by counterparts in other countries
as the COVID-19 pandemic accelerates the

transition to a digital economy.
The bank only plans to issue a digital
currency if the use of physical bills for
transactions plummets and one or more
private cryptocurrencies, such as Bitcoin,
become widely used in Canada.
The government and central bank have paid
more attention to planned stablecoins whose
value is less volatile, as the name implies,
and are backed by cash and government
securities.
The use in Canada of private
cryptocurrencies tied to the American dollar
would strain the Bank of Canada's ability to
manage monetary policy for the benefit of
the country, said Jeremy Kronick, associate
director of research at the C.D. Howe
Institute.
He said the bank needs to incentivize private
cryptocurrencies to use the Canadian dollar
as a backing.
"The government could quash this thing in
a second. The government could just say,
'forget it, you can't transact in Canada,"' said

City of Toronto fires 461
employees who didn't comply with
vaccination policy by deadline
The City of Toronto has fired 461 employees
for not complying with the City’s COVID-19
vaccine mandate. In a news release issued
Wednesday, officials said as of Sunday’s
deadline for compliance with the mandate,
around 98.6 per cent of the City’s active
workforce reported being fully vaccinated,
representing
approximately
32,478
employees.
The statement said 461 employees who had
either not received any COVID-19 vaccine
doses or had not reported their vaccination
status were fired.
“These employees had been suspended
without pay and not scheduled to work and,
therefore, not factored into current staffing
levels,” the statement said.
Thirty-seven additional employees are
currently on temporary leave awaiting a
decision on accommodation requests.
There are also 248 workers who have
reported receiving one dose and starting
this week, they will have meetings with
managers and union representatives, if
applicable. The City said if it is found that
the employee still does not have a second
dose, they could be fired, but “consideration
will be given” to those who have a second
dose appointment booked. The City also
noted that workers who are not able to get
vaccinated for a reason protected in the
Kronick, who recently co-authored a paper
about the merits of a Bank of Canada digital
currency.
"I don't think they want to because there are
benefits to the private cryptos that people
like, but we want to also maintain that public
good function. To do that, I think the (central
bank digital currency) is the way to go."
Research by the central bank suggests the
probability of people using Bitcoin is tied to
its prevalence -- the more people who adopt
it, the more likely others will follow suit -as well as how optimistic users feel about
Bitcoin's future.
The paper published in November noted
that Bitcoin adoption in Canada remains low
at around five per cent. The authors suggest
young Canadians may be more likely to
use Bitcoin because it is easier for them to
purchase the digital currency than to open a
formal bank account.
The Bank of Canada doesn't have the
legislative authority from Parliament to offer
a digital currency, only to design, issue and

Ontario Human Rights Code will be given
accommodation.
The City’s vaccination policy was first
announced in August 2021.
“Since the introduction of the COVID-19
vaccination policy, the City has offered
various supports to staff including education
opportunities, paid time off to get vaccinated
and some workplace vaccination clinics. City
divisions have been monitoring compliance
and planning for the possible reduction
of staff as a result of noncompliance,” the
statement said.
“The employees who have had their
employment terminated have been on an
unpaid suspension for a number of weeks
in advance of this termination notice and
contingency plans are in place to ensure
service continuity.”
distribute the bills stuffed inside wallets and
handed over a counter.
The Finance Department has looked at
legislation linked to a central bank digital
currency of CBDC, although one March
email noted that no other countries had
"deliberately amended legislation" to allow
one.
The email noted that even in Sweden,
"widely considered to be at the forefront
of the movement towards CBDC among
advanced economies," the government is
expecting a report late next year on whether
the central bank should have the power to
issue a digital currency.
How fast Canadian officials move is likely to
depend on how quickly major stablecoins roll
out, Kronick said. He pointed to Facebook's
planned stablecoin in particular because it
would be easily adopted by the social media
giant's users.
"I would like them to get ahead of it, but
governments are notoriously slower-moving
until they have to," Kronick said.
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Kickstarting the economy, pandemic top-of-mind heading into 2022 for Mayor Tory
Riding the multiple waves of COVID-19 while
trying to get millions in Toronto vaccinated
proved to be bumpy for Mayor John Tory and
other city officials. Many would consider the
effort a success in getting people both shots,
but it was just one aspect of a challenging
Tory sat down with CityNews to discuss the
major impacts on the city of the past year
and what they are looking ahead to in 2022.
COVID-19 pandemic and vaccinations
Toronto was at the forefront of the
vaccination efforts in Canada that included
opening up multiple mass vaccination
centres and targeting small communities
were rates were low in order to get the city
fully vaccinated.
“The task of vaccinating millions of people
just in the city was daunting. But we’ve
carried it off. And so, now we’re involved in
affectively another vaccination campaign to
do the boosters,” said Tory.
Over 80 per cent of the population has at
least one dose, with over 86 per cent of those
12 years of age and older fully vaccinated.
Another 450,000 residents have had their
booster shot as well.
Tory said despite the emergence of Omicron
and understanding that it will challenging
to deal with, the city is much better off at
this time than we were last year. “I’m an
inveterate optimist both based on the fact
that we’ve done so well and the people of
Toronto have done so well at responding
and based on the fact that I think we will get
through this.”
When asked what he has learned the most
over the last year, he told CityNews it was
how quickly they have been able to respond
with their leadership team. “I learned a lot
about what I call ‘wartime speed’ and that
it actually is possible and you have to sort
of crack the whip a bit but that’s the job of
leaders and we’ve had a great leadership
team that have sort of done that and
everybody’s responded.”
“There’s only so much pre-planning that you
can do in the middle of some thing like this.
And the city the emergency operation centre
have certainly done as much as possible,”
added Tory. “That said there has been a lot
of reactionary work that has been done as
well.”
Kickstarting the economy
Small businesses are struggling across
Toronto as the COVID-19 pandemic forced
them to close for much of the first months
of the years and under restrictions for even
a few more. Multiple have been forced to
close and others saying they won’t last much
longer if more restrictions are brought in.
Tory was asked what the city needs to do
in order to kickstart the economy and save
some of these businesses.
“I think smaller businesses need a break. If
you look at bigger businesses, the banks,
the insurance companies, the pension funds
and a lot of the bigger companies they did
OK because they had the resources and the
critical mass to adjust almost anything,” said
Tory.
Tory said they have been working on some
ways to give them a leg up, including a small
business tax for 2022 which is a 15 per cent
reduction for small businesses along with
the CafeTO program that allowed bars and
restaurant to easily set up patios and Main
Street which offered help to create websites
for their businesses.
“I’m not sure there can be much more
done by the city. And this is not me trying
to pass the buck. It’s simply the reality. The

city doesn’t have the financial tools and
resources to do the kinds of things that
perhaps that they need,” added Tory.
He said it is will be crucial for residents to
support local when they.
Shop local, dine local, buy local, said Tory.
“We need people to support the local
enterprises. There’s never been a more
important time to do that because they need
to get back on their feet.”
Affordable housing
Another issue in the city that has come to
the forefront during the pandemic is access
to affordable housing.
‘We’ve taken pieces of city land, which
I’ve committed to do at the end of the last
election, and we’ve converted that into
thousands of units of affordable housing.
Some under construction, a lot of units
approved, thousands of units approved
and ready for construction,” said Tory when
asked what they have done so far this year
to combat it.
But what more can be done?
“What is the answer beyond the inclusionary
zoning we’ve done to say, ‘Every
development has to contain some sort of
affordable housing’ and the programs, like
using our land to build affordable housing
near transit and so on.”
Tory acknowledges they must continue to
work at it in order to make the city more
affordable.
“We have a big job left to do and it really
isn’t just a social issue. I mean it is a social
issue, but it’s also an economic issue
because if we can’t have people who are
first year teachers, first year people working
in accounting firms who don’t make that
much money and their first year on the job.
If they can’t afford to live in the city, we’re in
trouble.”
Encampments have been a huge part of the
affordable housing debate. Many sprung
up during the COVID pandemic due to
concerns of safety and overcrowding in the
shelter system. It came to ahead when the
city moved into clear the encampment and
police were engaged. Several people were
arrested at multiple different sites.
Tory said to begin, encampments in parks
were “unsafe, unhealthy and illegal,” but
said he “regretted the fact that it was
ever necessary to have anybody in law
enforcement have anything to do with this.’
“It was unseen that we had thousands of
people successfully moved out of much
larger encampments than exist today.”
When asked why police were involved early
in the process, Tory rejected that idea.
“In each case where they went, and there
were only a couple, they went after months,
20,000 visits by city staff to say to people
‘We want to convince you to take one of the
options available for indoor housing’ and
after a certain period of time, there is no
question but you have to accept that [the]
parks are for everybody.”
Tory added he is not the one to make the
call of when police are utilized. “[Police] go
in when there’s a need for them to be there
and I would say the times that they went was
because there were protesters there in large
numbers and people who were causing a bit
of a melee and you have to maintain order
and the safety, in fact, of the people who are
experiencing homelessness”
Transit
Toronto recently passed a motion that will
allow for seven years of street closures in
the downtown core in order to allow for the

construction of the Ontario Line.
When asked how you convince people that
the short-term pain is worth the long-term
gain, “I would say to them go up to Eglington
next year when the subway opens and the
construction has cleared away and we have
the magnificence of the subway line that
goes from one side of the city to the other,
east to west and west to east.”
“We’re now going to do the same with the
Ontario line which will run from all the way
from Don Mills and Eglinton down to Ontario
Place.”
He adds the city needs these transit projects
or it could “strangle itself on its own growth
of success.
Upcoming municipal election
The upcoming year, 2022, will see a
provincial election and a municipal one.
When asked if he plans to run again, Tory
would not say whether he’s made a decision.
“You’ve got to have first of all a discussion
with yourself and say look, ‘Are you still
excited by the job? Are you still challenged

by the job? Are there still things left to do?
Do you know then if you pass over that
hurdle?’ You have to do have a discussion
with your family,” said Tory.
He added he plans to have that discussion
in the new year. The election date is set for
Oct. 24, 2022.
“In the end you don’t want to overstay your
welcome. I’m the last person that wants to
do that. I’ve had a wonderful career and
I’ve had a wonderful time in this job which
I consider a complete privilege. I have and I
enjoy it immensely.”

Full list of Ontario COVID-19 restrictions
for modified Step 2 starting Jan. 5
The Ontario government announced more
COVID-19 restrictions on Monday due to the
rapid spread of the Omicron variant, saying
the province will return to a modified Step 2
of the reopening plan.
Premier Doug Ford announced the new
measures during a news conference as
hospitalizations due to COVID-19 and case
counts increased across the province.
Here is a list of all the new restrictions, which
will come into effect on Wednesday, Jan. 5.
GATHERING LIMITS SLASHED
Social gathering limits will be reduced to
five people indoors and 10 people outdoors.
Capacity will be limited at organized public
events to five people indoors.
Businesses and organizations will need
to ensure employees work remotely unless
the nature of their work requires them to be
on-site.
REDUCED CAPACITY LIMITS
Capacity at indoor weddings, funerals, and
religious services, rites and ceremonies
will be limited to 50 per cent capacity of
a particular room. Outdoor services are
limited to the number of people that can
maintain two metres of physical distance.
Social gatherings associated with these
services must adhere to the social gathering
limits.
Retail settings, including shopping malls,
will be permitted at 50 per cent capacity. For
shopping malls, physical distancing will be
required in line-ups and food courts will be
required to close.
Personal care services will be permitted
to operate at 50 per cent capacity. Saunas,
steam rooms, and oxygen bars will be
closed.
Public libraries limited to 50 per cent
capacity.
CLOSURES
Indoor meeting and event spaces are
required to close with limited exceptions,
but outdoor spaces can remain open with
restrictions.
Indoor dining at restaurants, bars and
other food or drink establishments will no
longer be permited. Outdoor dining with

restrictions, takeout, drive through and
delivery is permitted.
Indoor concert venues, theatres and
cinemas will be closed, but rehearsals and
recorded performances are permitted with
restrictions.
Museums, galleries, zoos, science centres,
landmarks, historic sites, botanical gardens
and similar attractions, amusement parks
and waterparks, tour and guide services
and fairs, rural exhibitions, and festivals
will all close. Outdoor establishments will
be permitted to open with restrictions and
with spectator occupancy, where applicable,
limited to 50 per cent capacity.
Indoor horse racing tracks, car racing
tracks and other similar venues will close.
Outdoor establishments will be permitted
to open with restrictions and with spectator
occupancy limited to 50 per cent capacity.
Boat tours will be permitted at 50 per cent
capacity.
Indoor sport and recreational fitness
facilities, including gyms, will be closed,
except for athletes training for the Olympics
and Paralympics and select professional
and elite amateur sport leagues. Outdoor
facilities will be permitted to operate but with
the number of spectators not to exceed 50
per cent occupancy and other requirements.
SCHOOL CLOSURES
All publicly funded and private schools
will move to remote learning starting
January 5 until at least January 17, subject
to public health trends and operational
considerations.
School buildings would be permitted
to open for child care operations and to
provide in-person instruction for students
with special education needs who cannot be
accommodated remotely.
SURGERIES
On Jan. 5, the Chief Medical Officer of Health
will reinstate Directive 2 for hospitals and
regulated health professionals, instructing
hospitals to pause all non-emergent and
non-urgent surgeries and procedures in
order to "preserve critical care and human
resource capacity."
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Λευκωσία: Λυπηρό ότι ο
Γκουτέρες τηρεί ίσες αποστάσεις
στις εκθέσεις του
Θα ήταν ορθότερο τα γεγονότα να καταγράφονται ως ακριβώς έχουν, λέει ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Είναι λυπηρό το ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες, τηρεί ίσες αποστάσεις στις εκθέσεις του για την Αποστολή των Καλών του Υπηρεσιών και την
Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε στο ΚΥΠΕ
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος
Πελεκάνος.
Κληθείς να σχολιάσει το περιεχόμενο
των εκθέσεων του ΓΓ, ο κ. Πελεκάνος είπε
πως "βλέπουμε ότι στις εκθέσεις τηρούνται ίσες αποστάσεις, ενδεχομένως σε μια
προσπάθεια του ΓΓ να κρατήσει ανοικτό το
παράθυρο έτσι ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια για την επανέναρξη του διαλόγου".
Πρόσθεσε πως "είναι λυπηρό το ότι τηρούνται ίσες αποστάσεις, αφού θα ήταν ορθότερο τα γεγονότα να καταγράφονται ως
ακριβώς έχουν".  "Η προσπάθεια εξίσωσης
δεν θεωρώ ότι αποθαρρύνει την Τουρκία
και την τουρκοκυπριακή πλευρά, αντιθέτως
ενδεχομένως να δίνει το δικαίωμα αντίληψης ότι οι θέσεις της άλλης πλευράς γίνονται ανεκτές από τον ΓΓ", είπε ο κ. Πελεκάνος.  Πρόσθεσε πως είναι σημαντικό να
σημειωθεί "ότι ο ΓΓ αναφέρεται ρητά στα
ψηφίσματα που καθορίζουν και το πλαίσιο
λύσης του Κυπριακού, αλλά γίνεται και ειδική αναφορά στις έκνομες ενέργειες στην

περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου".
"Τονίζεται στις εκθέσεις πως η θέση των
Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου παραμένει αμετάβλητη, ενώ γίνεται ειδική αναφορά
στα ψηφίσματα 550 και 789 που αφορούν
την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου,
και υπογραμμίζεται από τον ΓΓ η σημασία
της πλήρους συμμόρφωσης στα όσα προβλέπουν τα δυο αυτά ψηφίσματα", είπε ο
Εκπρόσωπος.  Πρόσθεσε πως ο ΓΓ εκφράζει "την έντονη ανησυχία του για τις ενέργειες της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής
κοινότητας στην περίκλειστη περιοχή της
Αμμοχώστου και ζητά να αποφευχθούν οι
εντάσεις τόσο επί του εδάφους όσο και στη
θάλασσα".
Ο κ. Πελεκάνος σημείωσε, τέλος, πως στις
17 Ιανουαρίου θα γίνει συζήτηση για τις δυο
εκθέσεις σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναστασιάδης – Η προσπάθεια
για το Κυπριακό θα επικεντρωθεί
στο να επανέλθουν όλοι στις
παραμέτρους που τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ υπαγορεύουν
Τι απάντησε ο κ. Αναστασιάδης σε
παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο
γγ του ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει πόσο
εκτός πλαισίων είναι η Τουρκία, στο
Κυπριακό
Η προσπάθεια για το Κυπριακό θα
επικεντρωθεί στο να επανέλθουν
όλοι στις παραμέτρους που τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών
υπαγορεύουν, ανέφερε ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη λειτουργία για
την γιορτή των Θεοφανίων, στην Εκκλησία
Αγίου Λαζάρου, στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος
δήλωσε ότι «αυτό που θα ήθελα να ευχηθώ
είναι μια χρονιά που να βρούμε ξανά την
κανονικότητα στη ζωή μας, να είναι γεμάτη υγεία απαλλαγμένη από την πανδημία,
αλλά και απαλλαγμένη από την τουρκική
βουλιμία. Να ευχηθώ στην καθεμιά και στον
καθένα ξεχωριστά ό,τι καλύτερο».
Κληθείς να πει αν τα μέτρα που έλαβε
χθες για την αντιμετώπιση της πανδημίας
το υπουργικό συμβούλιο θα μπορούσαν
να ήταν πιο αυστηρά, ο κ. Αναστασιάδης
απάντησε: «Δεν θα θέλαμε με κανένα τρόπο μετά από τα όσα γενικότερα οι πολίτες
έχουν υποστεί και υποφέρει, και οι επιχειρήσεις, να δημιουργήσουμε συνθήκες ενός

νέου lockdown. Προσπαθήσαμε να είμαστε
μέσα στα πλαίσια των επιστημονικών απόψεων και πιστεύω ότι εάν εισακουστούν οι
εκκλήσεις από το σύνολο, όχι μόνο στην
Κύπρο, αλλά και παγκόσμια, και ακολουθήσουμε ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα
το οποίο το κράτος μας γενναιόδωρα παρέχει στους πολίτες, θα είναι ένας τρόπος
αντιμετώπισης της παρούσα μετεξέλιξης
του ιού ή της όποιας άλλης ενδεχόμενα να
παρατηρηθεί».
Για το Κυπριακό και τη στάση του ΟΗΕ
Ερωτηθείς ποιες είναι οι σκέψεις του για το
Κυπριακό και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο γγ του ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει πόσο
εκτός πλαισίων είναι η Τουρκία, ο Πρόεδρος είπε ότι «όπως από την πρώτη μέρα

Στα αζήτητα η κατοχή, η Άγκυρα
και η... παθούσα Λευκωσία
Οι επαναλαμβανόμενες —
κάθε έξι μήνες— εκθέσεις
του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών για
την Κύπρο περνούν συνήθως στα αζήτητα, όχι γιατί
δεν είναι σημαντικές. Αλλά
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ επειδή εντάσσονται σε
μια ευρύτερη λογική, που
καλλιεργείται σκοπίμως, ότι «δεν υπάρχει τίποτε στο Κυπριακό». Παρόλο που οι
τουρκικές αξιώσεις αναβαθμίζονται και νέα
τετελεσμένα επιβάλλονται. Οι ερμηνείες για
αναφορές, για παραλείψεις, για αμφίσημες
διατυπώσεις, αποτελούν σύνηθες σπορ
των διπλωματών και των δημοσιογράφων
ενίοτε και των πολιτικών.
Αυτές τις ημέρες, νέες εκθέσεις κατέθεσε
ο Αντόνιο Γκουτέρες, η μια για τις Καλές
Υπηρεσίες (Κυπριακό) και η δεύτερη για την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αναμενόμενες οι συγκρίσεις με
προηγούμενες καθώς και οι «ανιχνεύσεις»
για πιθανές νέες ορολογίες, που έχουν ενδεχομένως παρεισφρήσει στις παραγράφους των εκθέσεων.
Υπάρχει, όμως, πάντα και η ουσία, η οποία
έχει χαθεί στα διαδικαστικά μοντέλα και στις
αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες διαπραγματεύσεων, που υιοθετούνται. Η ουσία, που αν
και αυτονόητη έχει σκοπίμως εξαφανιστεί,
είναι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της
Κύπρου από την Τουρκία και η παράνομη
δραστηριότητα της κατοχικής δύναμης στην
περιοχή αυτή. Η δημιουργία κατοχικού καθεστώτος, το οποίο λειτουργεί με την πλήρη
στήριξή της, οικονομική, πολιτική, στρατιωτική, δεν έχει… θέση στις εκθέσεις του ΟΗΕ.
Ούτε ο εποικισμός, που είναι έγκλημα πολέμου. Λεπτομέρειες; Όταν αυτά δεν εγείρονται από την ελληνική πλευρά πώς να το
θέσουν άλλοι;
Στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, όχι
τώρα αλλά έκπαλαι, καμία αναφορά σε κατοχή, κατοχικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, οι
αναφορές στην Τουρκία είναι περιορισμένες και χωρίς αυτές να παραπέμπουν στο
γεγονός ότι λόγω της κατοχικής δύναμης
και της συνεχιζόμενης παρουσίας της το
Κυπριακό παραμένει ανοικτό. Σημειώνεται
συναφώς ότι στις δυο αυτές εκθέσεις οι
αναφορές στην Τουρκία είναι τέσσερις σε
αυτή των Καλών Υπηρεσιών (για το Κυπριακό) και δύο για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Στις Καλές Υπηρεσίες, γίνεται αναφορά
στην ανακοίνωση του κατοχικού ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στις 20 Ιουλίου 2021, ότι αποφασίσθηκε η άρση του στρατιωτικού καθεστώτος στο 3,5% της περίκλειστης περιοχής
της Αμμοχώστου αλλά και στη στήριξη που
υπήρξε από τον Ερντογάν. Στη συνέχεια
αναφέρεται στην αντίδραση των Ελληνοκυπρίων (σ.σ. όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας), που επικαλούνται τα ψηφίσματα. Η
δεύτερη αναφορά γίνεται για το γεγονός ότι
ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις
της εκλογής μου στόχος και όραμα μου
ήταν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που
να επιτρέψουν ένα δημιουργικό διάλογο,
αλλά και το σημαντικότερο να καταλήξουμε σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση, σε
ένα κράτος που θα είναι απαλλαγμένο από
στρατούς κατοχής ή εξαρτήσεις τρίτων, έτσι
θα εξαντληθούν και οι εναπομείναντες μήνες με την προσπάθεια να επικεντρώνεται

ανακοινώσεις των Τουρκοκυπρίων και της
Τουρκίας σχετικά με τα Βαρώσια. Και στη
συνέχεια καλεί «όλα τα μέρη να απόσχουν
από μονομερείς ενέργειες που προκαλούν
εντάσεις και ενδέχεται να υπονομεύσουν
τις συνεχιζόμενες προσπάθειες αναζήτησης κοινού εδάφους μεταξύ των μερών
για μόνιμη επίλυση του Κυπριακού». Ποιοι
προβαίνουν σε μονομερείς ενέργειες; Εννοεί την Τουρκία, αλλά δεν την κατονομάζει.
Η τρίτη αναφορά συνδέεται με τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ παραμένει
για τα Ηνωμένα Έθνη «άγνωστος Χ» ο ταραχοποιός, ο Γ.Γ. αναφέρεται στην «αυξανόμενη ρητορική μεταξύ των εγγυητριών
δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας». Η πλήρης εξίσωση της κατοχικής Τουρκίας με την
Ελλάδα, η οποία ειρήσθω εν παρόδω είναι
απούσα από τα διαδραματιζόμενα στην περιοχή μας, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και
δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η πρόκληση. Η τέταρτη αναφορά συνιστά απλή
καταγραφή των επαφών της απεσταλμένης
του, Τζέιν Χολ Λουτ, με Ελλάδα, Τουρκία,
Βρετανία κι άλλες χώρες και Οργανισμούς.
Στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ δυο είναι
οι αναφορές στην Τουρκία. Η πρώτη αφορά την Αμμόχωστο με επισήμανση πως «τα
Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να θεωρούν την
κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την
κατάσταση στα Βαρώσια». Μια αυτονόητη
αναφορά, που υπενθυμίζει στην Άγκυρα τις
ευθύνες της. Η δεύτερη αναφορά συνδέεται
με επαφές στη Νέα Υόρκη με τους Μόνιμους
Αντιπρόσωπους Ελλάδος και Τουρκίας για
το θέμα των αγνοουμένων.
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν έκπαλαι εξαφανίσει την ουσία του Κυπριακού. Έχουν θέσει
εκτός του κάδρου την κατοχική δύναμη. Το
Κυπριακό θεωρήθηκε και μετά την εισβολή ως διακοινοτική διαφορά, τα τελευταία
χρόνια, ωστόσο, επιχειρείται και σε κάποιο
βαθμό επιτυγχάνεται να παρουσιάζεται ότι
η συζήτηση διεξάγεται μεταξύ δύο οντοτήτων. Προβάλλονται συζητήσεις για θέματα
αρμοδιότητας του κράτους, θέματα καθημερινότητας. Αυτό απομακρύνει τη λύση και
προετοιμάζει το έδαφος για τη συνύπαρξη
δυο κρατών. Είτε το ψευδοκράτος αναγνωριστεί είτε όχι. Την ίδια ώρα, το περιεχόμενο
της έκθεσης αντανακλά και τη διαχείριση,
που γίνεται από τη Λευκωσία.
στο να επανέλθουν όλοι στις παραμέτρους
που τα ψηφίσματα των ΗΕ υπαγορεύουν»
κα τόνισε:
«Ουδείς για οποιονδήποτε λόγο είτε διπλωματικό ή άλλον δεν μπορεί να παραγνωρίζει
τους όρους εντολής και οι αποφάσεις που
το Συμβούλιο Ασφαλείας ή τα ψηφίσματα
των ΗΕ υπαγορεύουν και επιβάλλουν».
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Μήνυμα ΠτΔ: «Η νέα χρονιά θα είναι η τελευταία της προεδρικής μου θητείας»
Το δικό του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Το δικό του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, αναφερόμενος κυρίως στην
Πανδημία και το Κυπριακό.
Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει πως η νέα χρονιά
θα είναι και η τελευταία της προεδρικής του
θητείας
Το μήνυμα του Προέδρου:
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,
Βρισκόμαστε στο τέλος ακόμη μιας χρονιάς
δοκιμασιών, αφού η πανδημία που έπληξε
την ανθρωπότητα συνεχίζει να απειλεί τη
ζωή και την υγεία, την οικονομική επιβίωση
και ευημερία των πολιτών, τα συστήματα
υγείας, αλλά και τη δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών.
Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου στρέφεται στις
οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους
τους, στα παιδιά που έμειναν ορφανά, σ’
όσους έχασαν το στήριγμά τους.
Η σκέψη μου στρέφεται ακόμα σ’ όσους νοσηλεύονται ή νοσούν. Μοιράζομαι τις στιγμές όσων κλεισμένοι στα σπίτια τους αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους.
Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι στην
κάθε μια και τον καθένα γρήγορη ανάρρωση, αλλά και πίστη, δύναμη και κουράγιο σ’
όσους δέχτηκαν το βαρύτερο πλήγμα της
πανδημίας.
Την ίδια ώρα τα αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης της πολιτείας, αλλά και του
ιδίου, στρέφονται προς τους επαγγελματίες
πρώτης γραμμής, όσους μακριά από τις οικογένειες τους αγωνίζονται με ορατούς τους
κινδύνους για να σώσουν ζωές, να δώσουν
θεραπεία, να δώσουν θάρρος και δύναμη,
σ’ όσους έχουν ανάγκη του «οξυγόνου» της
αγάπης.
Η πολιτεία και το σύνολο της κοινωνίας,
θέλω να το επαναλάβω, σας ευγνωμονούν
και σας ευχαριστούν.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Η ανατολή του Νέου Έτους μάς βρίσκει, δυστυχώς, αντιμέτωπους με μια νέα επικίνδυνη και σαρωτική έξαρση της πανδημίας.
Το παρήγορο και ελπιδοφόρο είναι πως
τούτη τη φορά δεν είμαστε άοπλοι και δεν
μιλούμε για τον αόρατο εχθρό.
Χάριν στην ανθρώπινη ευφυία, χάριν στην
επιστήμη, σήμερα μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, να
προστατεύσουμε αλλά και να προστατευτούμε από τους κινδύνους της πανδημίας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, συντεταγμένα και
με τη βοήθεια και τις θυσίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, κατόρθωσε
να κατατάσσεται μεταξύ των κρατών που διακρίθηκαν τόσο στην επιτυχή αντιμετώπιση
της ασθένειας όσο και στη διαχείριση των
οικονομικών επιπτώσεων από τα εξ ανάγκης περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν.
Φίλες και φίλοι,
Το νέο πανδημικό κύμα σαρώνει τη μια μετά
την άλλη τις χώρες ανά την υφήλιο, με αποτέλεσμα να επαναφέρονται, δυστυχώς, τα
αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με τις ανεπιθύμητες για όλους συνέπειες.
Η Κύπρος δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, μπορεί όμως -και το υπογραμμίζωνα αποτελέσει και πάλι το επιτυχές παράδειγμα αντιμετώπισης και διαχείρισης της
κρίσης.
Αυτό που απαιτείται είναι η ατομική και συλλογική ευθύνη, είναι η συναίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, μια πράξη ευθύνης
που μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από την αξιοποίηση των επιστημονικών δυνατοτήτων

που το κράτος απλόχερα
προσφέρει.
Γι’ αυτό και απευθύνω έκκληση στην κάθε μια και
τον καθένα από εσάς:
ανταποκριθείτε στις οδηγίες των διακεκριμένων
επιστημόνων μας. Ακολουθείστε το εμβολιαστικό
πρόγραμμα και τηρείτε με
αυστηρότητα τα πρωτόκολλα προστασίας.
Η προστασία της ζωής, αλλά και η ελπίδα
διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών είναι
δικαίωμα, αλλά και καθήκον όλων μας.
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Μπορεί η προσοχή να επικεντρώνεται στην
αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης που
η πανδημία προκαλεί, η σκέψη όμως δεν
αποσπάται από το μέγιστο των προβλημάτων που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει.
Δυστυχώς, άλλη μια χρονιά διέρρευσε χωρίς οποιαδήποτε πρόοδο στις προσπάθειες
που με αποφασιστικότητα καταβάλλουμε
για τερματισμό της κατοχής και επανένωσης της πατρίδας μας.
Η άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη τον Απρίλιο
και η κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με
τον Γ.Γ. τον Σεπτέμβριο, δεν οδήγησαν σε
τερματισμό του αδιεξόδου, και δεν οδήγησαν γιατί με τις γραπτές προτάσεις των
Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας επισημοποιήθηκαν και επισημοποίησαν τους διαχρονικούς στόχους που δεν είναι άλλοι από
την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου, και τη
δημιουργία ενός πλήρως ελεγχόμενου, ανεξάρτητου σε εισαγωγικά, τουρκοκυπριακού
κρατιδίου.
Η πρόσφατη δημοσιοποίηση αυτούσιων
των πρακτικών των Η.Ε. για όσα επισυνέβησαν στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017,
αλλά και η επιβεβαίωση τους από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κατά την ομιλία
του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση μόλις
στις 13 του Δεκέμβρη, όχι μόνο διαψεύδουν
τα περί αντιθέτου αφηγήματα διαφόρων,
αλλά αποδεικνύουν και πού οφείλοντο τα
κατά καιρούς αδιέξοδα στις πολύχρονες διαπραγματεύσεις επίλυσης του Κυπριακού.
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,
Παρά τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας και τα όσα κατά παραβίαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται είτε στο κατεχόμενο έδαφος είτε μέσα
από την αμφισβήτηση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη θάλασσα, θέλω να σας διαβεβαιώσω
πως δεν θα καμφθεί η αποφασιστικότητα,
αλλά και η εμμονή μας, για την εξεύρεση
μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που
θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα την
απαλλάσσει από τον κατοχικό στρατό ή την
όποια εξάρτηση από τρίτες χώρες.
Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και
η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που
ακολουθούμε με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη διατήρηση των δεσμών με παραδοσιακά φιλικές χώρες, τις στρατηγικές
συνεργασίες που αναπτύσσουμε με όλες
τις χώρες της περιοχής, αλλά και με νέους
υπερατλαντικούς φίλους.
Στόχος η διεθνής θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και η δημιουργία
συνθηκών επανέναρξης ενός δημιουργικού
διαλόγου που θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη λύση στη βάση πάντα των Συμφωνιών
Κορυφής και των ψηφισμάτων και αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και
του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Μιας λύσης

που θα ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες και τις
ανησυχίες και των δύο
κοινοτήτων.
Φίλες και φίλοι,
Η νέα χρονιά θα είναι η
τελευταία της προεδρικής
μου θητείας.
Μια χρονιά που θέλω να
είναι το ίδιο τολμηρή σε
αποφάσεις, αλλά και εξίσου δημιουργική και ωφέλιμη για τον λαό
και τη χώρα μας.
Στόχος μου είναι η ολοκλήρωση μίας σειράς
μεταρρυθμίσεων που θα θέσουν τις βάσεις
για την Κύπρο του αύριο.
Μεταρρυθμίσεων που αφορούν, μεταξύ
άλλων, τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού
συστήματος, της Δημόσιας Υπηρεσίας, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την περαιτέρω
προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη θεσμοθέτηση μίας σειράς νομοθεσιών που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια,
τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη
πάταξη της διαφθοράς.
Θα είναι μια χρονιά που θα ενδυναμωθεί

η δημοσιονομική σταθερότητα, θα θωρακιστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά και θα
ολοκληρωθούν πολιτικές που θα εγγυώνται
το κράτος προνοίας που κτίσαμε.
Το νέο έτος θα είναι χρονιά περαιτέρω ανάπτυξης του ενεργειακού μας προγράμματος, αλλά και ολοκλήρωσης ή θεμελίωσης
μεγάλων αναπτυξιακών και εμβληματικών
έργων που θα διασφαλίζουν μια καλύτερη
ποιότητα ζωής στους πολίτες.
Οι πιο πάνω στόχοι δεν έχουν ιδεολογικό
χρώμα.
Είναι έργα και πολιτικές που αφορούν το
συμφέρον του συνόλου. Είναι στόχοι που
από κοινού μοιραζόμαστε με τις πολιτικές
δυνάμεις, γι’ αυτό και πιστεύω πως στη μεγάλη αυτή προσπάθεια θα έχω την ομόθυμη στήριξή τους.
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,
Είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος πως
παρά τις δοκιμασίες που περάσαμε και
περνούμε, το νέο έτος θα είναι χρονιά δημιουργίας και ελπίδας. Το εγγυάται η αποφασιστικότητα, η βούληση και το πείσμα που
μας διακρίνει ως λαό.
Χρόνια πολλά.

Ανανέωση θητείας ΟΥΝΦΙΚΥΠ
εισηγείται ο ΓΓ ΟΗΕ
Ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για
ακόμα έξι μήνες ως τις 31 Ιουλίου 2022 εισηγείται στην έκθεσή του ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Στην έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη
ο κ. Γκουτέρες σημειώνει ότι τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρήθηκε περαιτέρω εμβάθυνση της δυσπιστίας μεταξύ των πλευρών και των δύο κοινοτήτων, ενθαρρύνει
τους ηγέτες και τους εκπροσώπους τους
να διατηρήσουν το διάλογο μεταξύ τους,
εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων και καλεί τους ηγέτες να ενθαρρύνουν πιο πολλή
απευθείας επαφή και συνεργασία μεταξύ
τους.
Σύμφωνα με τον ίδιο είναι επίσης κρίσιμης
σημασίας όπως οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί
τους παρέχουν στις τεχνικές επιτροπές την
πολιτική υποστήριξη που χρειάζονται και να
διατηρήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο
και να πετύχουν απτά αποτελέσματα.
«Υπό το φως της συνεχιζόμενης συμβολής
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην ειρήνη και τη σταθερότητα και τη δημιουργία των συνθηκών που
συμβάλουν σε μια πολιτική διευθέτηση, εισηγούμαι όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας
παρατείνει τη θητεία της αποστολής για έξι
μήνες, ως τις 31 Ιουλίου, 2022», αναφέρει ο
κ. Γκουτέρες στην έκθεσή του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπιστοσύνη των
πολιτών στο ενδεχόμενο επίτευξης λύσης,
«συνέχισε να μειώνεται και η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σύνολο των διαφορετικών
θέσεων των πλευρών, σε συνδυασμό με ένα
ενδεχόμενο διορισμό απεσταλμένου για την
Κύπρο».
«Ένα ασταθές, εσωτερικό πολιτικό σκηνικό
δημιούργησε επιπρόσθετες προκλήσεις,
με τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να φαίνονται να είναι ολοένα και
πιο δύσπιστοι για τις προοπτικές εξεύρεσης κοινού εδάφους για την επίτευξη μιας
μελλοντικής επανέναρξης των ειρηνευτικών
συνομιλιών», αναφέρει.
Επιπρόσθετα, συνεχίζει, «ορισμένα βήματα
που έγιναν, συγκεκριμένα σε σχέση με το
περίκλειστο μέρος των Βαρωσίων και τη

νεκρή ζώνη συνέβαλαν σε περαιτέρω εμβάθυνση της δυσπιστίας, μεταξύ των δύο
πλευρών και εντός των δύο κοινοτήτων».
Αναφερόμενος στα Βαρώσια, ο ΓΓ του ΟΗΕ
αναφέρει ότι «δεν έγιναν οποιαδήποτε βήματα για αντιστροφή των ενεργειών που
υλοποιήθηκαν από την ανακοίνωση του μερικού ανοίγματος της περίκλειστης πόλης
τον Οκτώβριο του 2020, παρά την έκκληση
του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ψήφισμα
2587(2021)».
«Βάσει των παρατηρήσεων της αποστολής, η ανακοίνωση του Ιουλίου 2021 για
την άρση του στρατιωτικού καθεστώτος του
3,5% των Βαρωσίων δεν μεταφράστηκε σε
σημαντικές αλλαγές επί του εδάφους σε
αυτή την περιοχή κατά την περίοδο αναφοράς, εκτός από τον καθαρισμό βλάστησης»,
προσθέτει.
Σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων, η
ΟΥΝΦΙΚΥΠ «εξακολουθεί να καθοδηγείται
από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας», αναφέρει, σημειώνοντας ότι
στη βάση αυτών «η αποστολή και η Γραμματεία εξέφρασαν επανειλημμένα ανησυχία
για τις εξελίξεις στο περίκλειστο μέρος της
πόλης».
«Τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να θεωρούν ότι η Κυβέρνηση της Τουρκίας ευθύνεται για την κατάσταση στα Βαρώσια»,
υπογραμμίζει ο
κ. Γκουτέρες.
Περαιτέρω, «υπενθυμίζει τις αποφάσεις του
ΣΑ για τα Βαρώσια, ιδιαίτερα τα ψηφίσματα
550 (1984) και 789 (1992) και τη σημασία
της πλήρους συμμόρφωσης με αυτά τα ψηφίσματα, υπογραμμίζοντας ότι η θέση των
Ηνωμένων Εθνών για αυτό το ζήτημα παραμένει αμετάβλητη».
Τόσο η έκθεση για τις Καλές Υπηρεσίες,
που αφορά το Κυπριακό όσο και η έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκονται ενώπιον των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Η συζήτηση των εκθέσεων είναι
προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου
παρουσία του Κόλιν Στιούαρτ. Η υιοθέτηση των ψηφισμάτων αναμένεται στα τέλη
Ιανουαρίου.
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γιορτάζουμε την βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ή
Βαπτιστή.
Στην Ελλάδα ο αγιασμός γίνεται για πρώτη
φορά την παραμονή των Θεοφανίων και λέγεται «Μικρός Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση»
ή «Φώτιση». Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας
γυρίζει όλα τα σπίτια και με το Σταυρό και
ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει»
(ραντίζει) τους χώρους των σπιτιών για να
φύγει μακριά κάθε κακό. Παλαιότερα, οι λαϊκές δοξασίες συνέδεαν τον φωτισμό των
σπιτιών με την εξαφάνιση των καλικάντζαρων, τους οποίους φαντάζονταν να φεύγουν περίτρομοι με την έλευση του ιερέα…
Ο μεγάλος αγιασμός γίνεται ανήμερα τα
Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Μια μεγάλη
πομπή σχηματίζεται και παίρνει το δρόμο
που οδηγεί στη θάλασσα ή σε κάποιο ποτάμι, μπορεί και σε μια δεξαμενή. Μπροστά τα
εξαπτέρυγα, πίσω οι παπάδες με τα καλά
τους άμφια, ύστερα οι αρχές του τόπου και
παραπίσω το πλήθος. Στις πόλεις η πομπή
γίνεται πιο πλούσια με τη μουσική και τη
στρατιωτική παράταξη.
Όταν γίνει ο αγιασμός, ρίχνει ο παπάς το
Σταυρό στο νερό, πραγματοποιώντας έτσι
τον Αγιασμό των Υδάτων.
Το πιάσιμο του Σταυρού γίνεται από κολυμβητές, τους λεγόμενους Βουτηχτάδες, κατά
την τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Νεαρά κυρίως άτομα βουτούν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό και
να λάβουν την ευλογία του ιερωμένου, αλλά
και να δεχθούν τις τιμές και τις ευχές των
συντοπιτών τους. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα, το ίδιο και οι σειρήνες των πλοίων.
Όλοι οι πιστοί πίνουν με ευλάβεια από τον
αγιασμό, συμβολικά με τρεις γουλιές, και
ραντίζουν μ’ αυτόν τα σπίτια, τα δέντρα, τα
χωράφια και τα ζώα τους.
Για τα Φώτα ο λαός πιστεύει πως είναι ο καιρός, η γιορτή που φεύγουν οι καλικάντζαροι
γιατί φοβούνται την αγιαστούρα του παπά.
Ο τρόμος τους αρχίζει από την παραμονή
των Φώτων που γίνεται ο μικρός αγιασμός.
Γι αυτό και το έθιμο του λαού λέει:
Στις πέντε του Γενάρη
Φεύγουν οι καλικαντζάροι
Αλλά ο μεγάλος τους τρόμος είναι τα
Φώτα.
Φεύγουν τότε λέγοντας:
Φεύγετε να φεύγουμε
κι έφτασε ο τουρλόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του…
Η εορτή των Θεοφανίων περικλείει άλλωστε και πολλές εκδηλώσεις που αποτελούν
διαιώνιση αρχαίων ελληνικών εθίμων. Ο
Αγιασμός στη χώρα μας έχει και την έννοια
του καθαρμού, του εξαγνισμού των ανθρώπων, καθώς και της απαλλαγής του από την
επήρεια των δαιμονίων. Η τελευταία αυτή
έννοια δεν είναι αυστηρά χριστιανική, αλλά
έχει τις ρίζες της στην αρχαία λατρεία.

ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε έθιμα των Φώτων. Ρουγκατασάρια, αράπηδες, καμήλες,
μπαμπόγεροι, μωμόγεροι, φωταράδες είναι
κάποια από τα έθιμα που έχουν τις ρίζες
τους στην αρχαιότητα και τις διονυσιακές
γιορτές αλλά και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και αναβιώνουν κάθε χρόνο τις
ημέρες των Θεοφανίων.
Στη Θεσσαλία ανήμερα των Θεοφανίων
αναβιώνουν τα ρουγκάτσια (ρουγκατσάρια). Αυτά αποτελούνταν από ομάδες (10
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όπως η Νικήσιανη, το Μοναστηράκι, ο
Ξηροπόταμος, η Πετρούσα και ο Βώλακας αναβιώνει το έθιμο των αράπηδων.
Άντρες ντύνονται με προβιές και ζώνονται
κουδούνια. Λέγεται ότι οι αράπηδες ήταν
πολεμιστές που μετείχαν στην εκστρατεία
του Μεγαλέξανδρου και έδιωξαν με τους
αλαλαγμούς τους ελέφαντες των Ινδών.
Η καμήλα που στολίζεται μετά τον αγιασμό των υδάτων είναι ένα έθιμο της Γαλάτιστας Χαλκιδικής. Συνήθως έξι άντρες
μπαίνουν κάτω από το ομοίωμα μιας καμήλας βαδίζοντας ρυθμικά ή χορεύοντας,
κουνώντας κουδούνια και τραγουδώντας.
Πρόκειται για την αναπαράσταση ενός
πραγματικού γεγονότος, την απαγωγής
μιας όμορφης κοπέλας από το γιο του
Τούρκου επιτρόπου που συνέβη στα τέλη
του 19ου αιώνα. Ο αγαπημένος της για να
την ξαναπάρει πίσω έστησε γλέντι και για
να μπει στο τούρκικο σπίτι έφτιαξε ένα ομοίωμα καμήλας κάτω από το οποίο κρύφτηκαν οι φίλοι του. Αφού έκρυψαν την κοπέλα
κάτω από την καμήλα την έβγαλαν έξω και
την επομένη τη στεφάνωσαν με τον αγαπημένο της πριν προλάβουν να την ξαναπάρουν οι Τούρκοι.

– 15 μεταμφιεσμένων ατόμων) οι οποίες
περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι παίρνοντας την ανάλογη αμοιβή. Μερικά από τα
απαραίτητα μέλη του κάθε ομίλου ήταν ο
γαμπρός, η νύφη (νέος μεταμφιεσμένος), ο
παπάς, ο παππούς, ο γιατρός και οι “αρκουδιάρηδες”. Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των τραγουδιών με τα οποία οι ρουγκατσάρηδες συνόδευαν το πέρασμά τους.
Στην Καστοριά αναβιώνουν τα «Ραγκουτσάρια». Οι κάτοικοι μεταμφιέζονται και
φορούν απαραιτήτως μάσκες που έχουν
συμβολικό χαρακτήρα, αφού η όψη τους
είναι τρομακτική και αποσκοπούν στο να
ξορκίσουν το κακό από την πόλη. Οι μασκαράδες έχουν τη συνήθεια να ζητιανεύουν
από τον κόσμο την ανταμοιβή τους, επειδή
διώχνουν τα κακά πνεύματα. Το ίδιο έθιμο αναβιώνει και σε χωριά της Δράμας με
το όνομα ροκατζάρια. Οι κάτοικοι φορούν
τρομακτικές μάσκες και κάνοντας εκκωφαντικούς θορύβους με τα κουδούνια που φέρουν περιφέρονται στους δρόμους.
Τα μπαμπούγερα είναι μία από τις πιο
ενδιαφέρουσες εθιμικές παραδόσεις
στην Καλή Βρύση της Δράμας. Το εθιμικό
πλαισίωμα της θρησκευτικής γιορτής αρχίζει το πρωί της παραμονής. Οι γυναίκες
παίρνουν στάχτη και τη σκορπίζουν με το
δεξί χέρι γύρω από το σπίτι προφέροντας
ξορκιστικές λέξεις για να φύγουν τα καλακάντζουρα και να μην έχει φίδια το καλοκαίρι.
Μετά το τέλος της τελετής του αγιασμού των
υδάτων τα μπαμπούγερα συγκεντρώνονται
έξω από την εκκλησία. Η αμφίεσή τους είναι
ζωόμορφη και παλιότερα κρατούσαν στα
χέρια ένα μικρό σακούλι με στάχτη με το
οποίο, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, χτυπούσαν όσους συναντούσαν για να φοβερίζουν
τα καλακάντζουρα. Σήμερα, για αποφυγή
τυχόν παρεξηγήσεων από τους αμύητους
στο τοπικό έθιμο επισκέπτες, επειδή η στάχτη λέρωνε τα ρούχα, το σακίδιο είναι κενό.
Ομάδες-ομάδες τα μπαμπούγερα ή χωριστά γυρίζουν τους δρόμους του χωριού κυνηγώντας όσους συναντούν και ζητώντας
συμβολικά κάποιο φιλοδώρημα.
Οι Μωμόγεροι είναι ένα Ποντιακό έθιμο που γινόταν στον Πόντο τα αρχαία

χρόνια μέχρι και τις ημέρες μας. Το έθιμο είναι σατιρικό και συνηθίζετε κατά τη
διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων
(15 Δεκεμβρίου) μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου,
άλλα μερικές φορές μέχρι τον μήνα του Φεβρουαρίου. Λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης των Ποντίων, το έθιμο ήταν μια
μορφή αναγνώρισης της Ελληνικής προέλευσής τους, και επίσης ένας τρόπος να
ξεχαστεί από την Τουρκική δουλεία, και τις
βίαιες εξισλαμίσεις.
Το έθιμο Μωμόγεροι είναι ζωντανό ακόμα
και σήμερα ιδιαίτερα σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας όπου οι πολύ Πόντιοι κατοικούν.
Στην εβδομάδα πριν από το νέο έτος, τα
άτομα θα ντυθούν με διάφορα κοστούμια,
όπου κάθε κοστούμι συμβολίζει ένα μέρος
του πολιτισμού και της λαογραφίας των Ποντίων. Η αρκούδα συμβολίζει τη δύναμη, η
ηλικιωμένη γυναίκα ένα σύμβολο του παρελθόντος, η νύφη για το μέλλον, το άλογο
για την ανάπτυξη, ο γιατρός για την υγεία,
ο στρατιώτης για την υπεράσπιση, την αίγα
(κατσίκα) για τα τρόφιμα και ο Άγιος Βασίλης συμβολίζει το νέο έτος που θα φτάσει
σε μερικές μέρες. Σήμερα το έθιμο είναι περισσότερο ψυχαγωγικό, ενώ στο παρελθόν
ήταν μαγικό.
Στο Παλαιόκαστρο της Χαλκιδικής τηρείται το έθιμο των φωταράδων. Ο «βασιλιάς» φορώντας το ταλαγάνι και φορτωμένος με κουδούνια ανοίγει το χορό ενώ
ακολουθούν οι φωταράδες κρατώντας ξύλινα σπαθιά για να ξυλοφορτώσουν εκείνους
που θα επιδιώξουν να πάρουν το λουκάνικο
που στήνεται στη μέση του χωριού.
Στον Άγιο Πρόδρομο της Χαλκιδικής
πρωταγωνιστές των Θεοφανίων είναι
οι φούταροι. Την παραμονή των Φώτων
νεαροί άντρες λένε τα κάλαντα μαζεύοντας
κρέας, λουκάνικα και χρήματα και την ημέρα του Αϊ Γιαννιού χορεύουν στην πλατεία
του χωριού. Όταν κάνουν διάλειμμα τρέχουν να πάρουν από ένα ρόπαλο και όταν
ξαναμπαίνουν στο χορό πετούν τα ρόπαλα
ψηλά σφυρίζοντας με όλη τους τη δύναμη για να σηματοδοτήσουν το τέλος του
Δωδεκαημέρου.
Σε χωριά της Καβάλας και της Δράμας,

Στην Άρνισσα Πέλλας θα αναβιώσουν τα
«Τζαμαλάρια». Επίκεντρο του εθίμου είναι
ο γάμος. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ένα ζιζάνιο, το «μπουμπάρι», που μπαίνει ανάμεσα στους νεόνυμφους και τους παρενοχλεί,
τους προτείνει άλλο ταίρι. Το έθιμο περιλαμβάνει ατελείωτο γλέντι στους δρόμους του
χωριού.
Στην περιοχή της Ερμιόνης έχουμε το
έθιμο του ”γιάλα-γιάλα”, όπου την παραμονή των Φώτων οι νέοι, κυρίως αυτοί που
θα καταταγούν στο στρατό, στολίζουν τις
βάρκες στο λιμάνι με κλαδιά από φοίνικες.
Τη νύχτα φορώντας παραδοσιακές στολές
τραγουδούν και περνούν σπίτι – σπίτι δεχόμενοι κεράσματα, φτάνοντας το πρωί στο
λιμάνι όπου ανεβαίνουν στις στολισμένες
βάρκες και τις κουνούν με δύναμη συνεχίζοντας το τραγούδι ”γιάλα-γιάλα” μέχρι να
γίνει ο καθαγιασμός των υδάτων, με την κατάδυση του Σταυρού και την εικόνα της Θεοτόκου στην θάλασσα που θα βουτήξουν για
να τα πιάσουν.
Στην κωμόπολη της Νέας Κίου, λίγα χιλιόμετρα από το Ναύπλιο, που αποτελεί
ιστορική συνέχεια της Κίου της Μικράς
Ασίας, αναβιώνουν Μικρασιατικά έθιμα
από την Κίο, με ρίψη του νεότερου καπετάνιου στη θάλασσα και τον πυροβολισμό
των γκαζοτενεκέδων.
Στην Νέα Κίο, παραμονή της εορτής αυτός
που έπιασε τον Σταυρό πέρσι θα παραδώσει στον ιερέα τον τίμιο Σταυρό που όλη την
χρονιά είχε στο σπίτι του για ευλογία. Ανήμερα των Φώτων μετά την Θεία Λειτουργία
στο ναό της Αγίας Ειρήνης και την τέλεση
του Μεγάλου Αγιασμού, κλήρος και λαός
κατευθύνονται στην παραλία, όπου στην
ειδική εξέδρα θα γίνει η τελετή αγιασμού
των υδάτων και η κατάδυση του τιμίου Σταυρού στην θάλασσα , που είναι δεμένος με
βαρίδια για να πάει στο βυθό και μετά την
ανάσυρσή του θα ”πάρει το μπάνιο του”,
όπως προστάζει το έθιμο, ο νεότερος καπετάνιος της Κίου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το έθιμο του πυροβολισμού των
τενεκέδων που έχουν τοποθετηθεί ανοικτά
στην θάλασσα κι επιπλέουν, ένα έθιμο που
τα τελευταία χρόνια είδε την αναβίωσή του
κι έχει βαθιά τις ρίζες του στην Κίο της Μ.
Ασίας.
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Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου

Ι. Ναός Προφήτη Ηλία Mississauga

Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη

Ι. Ναός Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος

Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
Ι. Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Ι. Ναός Παναγίας

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής Markham
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MP Salma Zahid
Member of Parliament for –Scarborough Centre

Θερμές ευχές για το
Νέο Έτος 2022!

Ο Ιορδάνης ποταμός είναι τύπος της ανΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
θρωπότητος. Ο άνθρωπος έρχεται από
τον Αδάμ και την Εύα. Και τι κάνει; Έρχεται St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
ηγόρος Βασιλική
Ανυφαντή,
έχοντας
εξειδίκευση
σε νομικές υποθέσεις
Ελλήνων
MISSION
και πάει για
την κόλαση.
Ο Ιορδάνης
ποενών, μεταμός
δίκτυο
συνεργατών
σε
όλη
την
Ελλάδα,
αναλαμβάνει
να
σας
συμβουλεύσει
846
Pape
Ave.
Toronto,
Ontario,
M4K 3T6,
τι κάνει; Έρχεται και αυτός από δύο
Canada,
Tel
416-461-4623
α διευθετήσει
υποθέσεις
σας
στην
Ελλάδα
που
αφορούν:
πηγές: τον Ιόρ και τον Δάν. Και τι κανει;
Ορμητικός πάει για τη Νεκρά Θάλασσα.

Την Ελληνική Ιθαγένεια
Real Estate
(αγοραπωλησίες
– μισθώσεις
Και έρχεται
ο Χριστός και
εισέρχεται ακινήτων)
στον Ιορδάνη και τι γίνεται; Ο Ιορδάνης εστράφη
Κληρονομικές
υποθέσεις
•
Διαθήκες
Γονικές Θεός
παροχές
προς τα οπίσω. Ο έχων 2 φύσεις•Χριστός,
και άνθρωπος, εισέρχεται στον Ιορδάνη
Στρατολογικές
υποθέσεις
και τα πράγματα
αλλάζουν.
Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
ΑγωγέςΠλέον
διαζυγίου
• Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
στην Ελλάδα
πηγαινουμε
για την Άνω
Ιερουσαλήμ,διαζυγίων
δεν πηγαίνουμε
για τη Νεκρά Θάλασσα. Δεν
Ποινικές
υποθέσεις
πηγαίνουμε
για την κόλαση. Πηγαίνουμε για τον Παράδεισο. Απο τη στιγμή που ήρθε ο

Χριστός, άλλαξε το ρου της ανθρωπότητας. Άλλαξε το ρου του Ιορδάνου.

ος της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων που της ανατίθενται, με το καλύτερο
Ἐπιφανέντος σου ἐν Ἰορδάνῃ Σωτήρ, καὶ βαπτισθέντος σου ὑπὸ Προδρόμου
τό αποτέλεσμα!

Χριστέ, ἠγαπημένος Υἱὸς ἐμαρτυρήθης• ὅθεν καὶ συνάναρχος, τῷ Πατρὶ
Πνεῦμα
δὲ τὸ Ἅγιον,
σὲ κατεγίνετο,
ἐν ᾧ καὶ φωτισθέντες
ναρξη όλωνπεφανέρωσαι.
των απαραίτητων
ενεργειών,
χωρίςἐπὶ
καμία
καθυστέρηση
βοῶμεν•
Δόξα
Θεῷ
τῷ
ἐν
Τριάδι.
τίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων

ροσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

ηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
ωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
ριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
στηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.

οινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
δα…..

Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
ομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών, με
δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει
να σας συμβουλεύσει
e: 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
όσοτους,
και ενώπιον
των
ελληνικών
Διοικητικών
Αρχών.την ίδια στιγμή, σαν να
λογαριασμό
από εκείνη
και
τους συνεργάτες
της, ακριβώς
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών

Με αίσθημα
αισιοδοξίας και
ευθύνης για το
μέλλον, ας πάρουμε
τις αποφάσεις
που θεωρούμε
σωστές, ώστε να
προσδιορίσουμε τις
εξελίξεις με βάση το
κοινό συμφέρον.

Happy New Year!

Ας είναι μια ειρηνική χρονιά, με
υγεία, αλληλεγγύη και αγάπη για
τους συμπολίτες μας Καναδούς.
salmazahidmp

salmazahid15

@SalmaZahid15

5-2155 Lawrence Avenue East
Scarborough, ON M1R 5G9
Tel. (416) 752-2358
Fax (416) 752-4624
E-mail: Salma.Zahid@parl.gc.ca
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

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

https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Κάνετε την
τρίτη δόση του
εμβολίου κατά
του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.
Κλείσετε το ραντεβού σας για την τρίτη δόση
σήμερα.
Προστατέψετε τον εαυτό σας από τον
ΚΟΡΩΝΟΪΟ.
Όλοι έχουμε ευθύνη.

Επισκεφθείτε το ontario.ca/covid19
Με έξοδα της Κυβέρνησης του Οντάριο.

WWW.SELECTBAKERY.CA
Client: Ministry of Health

File Name: 12713-MOH_10x7_GREEK_v2

Account Manager: Grant/Jake
Trim/Ad Size: 10x7”

Bleed: N/A

File Scale: 100%

Other Info: N/A

Colours:

Cyan

Magenta

Page: 1

Creative Team:

Yellow

Call Us: 416-421-2400

Studio Artist(s): JR

Live/Safety: N/A

Black

Διαθέτουμε και
Ελληνικά κρασιά
από την Κρήτη!
WE ‘RE OPEN:

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

GREEK CUISINE
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Σούπα Γιουβαρλάκια
Μελομακάρονα Τσιζ κέικ
•
•
•
•
•
•

1
1/3
φλυτζάνια
αλεσμένα
μελομακάρονα
1/4 μπάρατος ανάλατο βούτυρο
2 μπάρες 8 oz. Μαλακό κρημ τσηζ
3 αυγά
1 κούπα ζάχαρη
1 πίντα ελληνικού γιαουρτιού

•
•
•
•

ξύσμα από 1 πορτοκάλι
λίγο εκχύλισμα βανίλιας
χοντροκομμένα καρύδια
αλεσμένη κανέλα για γεύση

Προθερμάντε τον φούρνο στους 325F

1.
Σε έναν μίξερ
προσθέστε τα μελομακάρονα σε μέτρια ταχύτητα.
Προσθέστε τα σε ένα δοχείο ανάμειξης και προσθέστε το λιωμένο βούτυρο και
Πήτερ
ανακατέψτε μέχρι να καλυΜινάκης
φθούν τα τρίμματα από το
βούτυρο.
2.
Αλείψτε βούτυρο μια φόρμα
“springform” 9 ιντσών και τοποθετήστε τα
τριμμένα μελομακάρονα στο κάτω μέρος και
πιέστε τα στον πάτο χρησιμοποιώντας το
κάτω μέρος ενός κυπέλλου μέτρησης ή ενός
γιάλινου ταψιού. Τοποθετήστε το στο ψυγείο
έτσι ώστε να φτιάξει κρούστα.
3.
Για την γέμιση, προσθέστε το μαλακό κρημ τσήζ σε ένα μπολ και χτυπήστε με
ένα μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα για ένα λεπτό
(ζύμη χωρίς σβώλους). Προσθέστε τα αυγά, ένα κάθε φορά και συνεχίστε το ανακάτεμα.
Προσθέστε τη ζάχαρη σταδιακά και ανακατέψτε ώσπου να γίνει κρεμμώδες, για ακόμα ένα
λεπτό ή δύο.
4.
Προσθέστε το ελληνικό γιαούρτι, τη φλούδα πορτοκάλι και βανίλια. Ανακατεύετε
έως τις πλευρές του μπολ και των ελατηρίων μέχρι το μίγμα να είναι καλά ανακατεμένο
αλλά όχι υπερβολικά. Ρίξτε τη γέμιση από κρημ τσηζ στο δοχείο που εχει την κρούστα στον
πατο και ισιώστε το πάνω μέρος με μια σπάτουλα.
5.
Τοποθετήστε το ταψάκι σε ένα μεγάλο κομμάτι φύλλου αλουμινίου και διπλώστε
τις πλευρές γύρω του. Τοποθετήστε το κέικ σε ένα τηγάνι ψησίματος και προσεκτικά ρίξτε
βραστό νερό (περίπου στο μισό μέχρι το κέικ). Ψήνετε για 60 έως 75 λεπτά (μεσαίο ράφι).
Αφήνουμε να κρυώσει στο τηγάνι σε θερμοκρασία δωματίου.
6.
Καλύψτε και τοποθετήστε το στο ψυγείο τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν το σερβίρετε. Χαλαρώστε το δοχείο ελατηρίου και αφαιρέστε προσεκτικά το cheesecake και τοποθετήστε το σε πιάτο σερβιρίσματος.
7.
Απλώστε λίγο μέλι ή απλό σιρόπι (από την παρασκευή ζαχαρωμένης φλούδας
πορτοκαλιού). Τρίψτε μερικά καρύδια σε έναν μίξερ με λίγη κανέλα και πασπαλίστε στην
κορυφή του cheesecake. Βάλτε σκουφάκι ή ροζέτα από σαντυγί και καπάκι από φλούδα
πορτοκαλιού.
8.
Χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι βυθισμένο σε ένα ποτήρι ζεστό νερό όταν
κόβετε κάθε φέτα κέικ.

Melomakarona Cheesecake
•
•
•
•
•

1/4 stick of unsalted butter, melted
1 1/3 cups of ground Melomakarona
cookies
2 8oz. bricks of cream cheese,
softened
3 eggs
1 cup sugar

•
•
•
•
•

1 pint of Greek yogurt
zest of 1 orange
splash of vanilla extract
coarsely ground walnuts
ground cinnamon to taste

Pre-heated 325 F Oven

1.
In a food processor, add your Melomakarona cookies and pulse into a medium
ground. Add into a mixing bowl and add your melted butter and mix until the crumbs are
entirely coated by the butter.
2.
Lightly coat the bottom of a 9-inch springform pan and place your ground
Melomakarona crumbs on the bottom and press the cookie crumbs down using the bottom
of a measuring cup or a smoothglass bottom. Place in the fridge so that the crust sets.
3.
For the filling, add your softened cream cheese in a bowl and beat with an electric
hand mixer on low speed for a minute (until smooth and no lumps). Add the eggs, one at
a time and contineue to beat slowly. Add the sugar gradually and beat until creamy, for
another minute or two.
4.
Add the Greek yogurt, orange zest and vanilla. Scrape down the sides of the bowl
and the beaters on occasion until the batter is well-mixed but not overbeaten. Pour the
cream cheese filling into the crust-lined springform pan and smooth the top with a spatula.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 πάουντ άπαχο βοδινό κρέας
1 μεσαίο κρεμμύδι, αλεσμένο
1 κουταλάκι του γλυκού μπαχαρικό
λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο 1 αυγό
1/3 φλιτζάνι ρύζι Arborio
1/2 (έως 2/3 φλιτζάνι) ρύζι Arborio
για τη σούπα
2 κουτ. φυτικό γευστικό
1 κουτ. πιπέρι

•

1 κουταλιά της σούπας. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο
• 2 τεμάχια (6 φλιτζάνια) καλού ζωμού
κοτόπουλου
Για το αυγολέμονο
• 2 αυγα
• χυμός 1 λεμονιού
• 1 κουταλιά της σούπας. Αλεύρι

1.
Ανακατέψτε το βοδινό σας, το κρεμμύδι, το
αυγό, το 1/3 φλιτζάνι ρύζι, τα μπαχαρικά, το αλάτι και
το πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ. Πλάστε όλο το μείγμα σε
κεφτεδάκια.
2.
Φέρτε το απόθεμά σας σε σημείο βρασμούι
σε ένα μεγάλο δοχείο. ρίξτε τα κεφτεδάκια σας και το ½
φλιτζάνι ρύζι στο μείγμα και ξαναφέρτε το σε βρασμό.
Μόλις αρχίζει να βράζει, μειώστε την ένταση της φωτιάς
και σιγοβράστε (μεσαίο) με το καπάκι σχεδόν κλειστό
και βράστε για περίπου 20 λεπτά. Σβήστε το μάτι.
3.
Σε ένα μικρό μπολ, προσθέστε το αλεύρι σας
και λίγο νερό και κτυπήστε μέχρι το αλεύρι να έχει διαλυθεί για να κάνει ένα πολτό.
4.
Προσθέστε τον πολτό αλεύρου σε ένα μεγάλο
μπολ με τα αυγά και το χυμό λεμονιού και χτυπήστε ή χρησιμοποιήστε το μπλέντερ μέχρι
το μείγμα γα γίνει σπογγώδες
5.
Πάρτε μια κουτάλα ζωμού από την κατσαρόλα σας και σιγά-σιγά προσθέστε το
στο μίγμα αυγό / λεμόνι σας ενώ χτυπάτε το μείγμα. Προσθέστε αργά 2 έως 3 κουτάκια στο
μείγμα αυγού / λεμονιού. Τώρα έχετε μειώσει τη θερμοκρασία στο ζεστό υγρό σας και έχετε
κάνει με επιτυχία ένα Αυγολέμονο.
6.
Αργά προσθέστε το μείγμα αυγού / λεμονιού πίσω στο σκεύος σας με τη σούπα
και ταυτόχρονα συνεχίστε να ανακατεύετε όσο ρίχνετε.
7.
Ρυθμίστε το καρύκευμα με αλάτι και αφήστε το να κρυώσει πέντε λεπτά. Σερβίρετε
με γαρνιρισμένο μαϊντανό ή άνηθο, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και ένα καλό ψωμί.

Giouvarlakia Soup
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lb. lean ground beef
1 medium onion, grated
1 tsp round allspice
pinch of grated nutmeg
1 egg
1/3 cup Arborio rice
1/2 (to 2/3 cup) Arborio rice for the
soup
2 tsp. Vegeta Seasoning (vegetable

seasoning)
1 tsp. pepper
1 Tbsp. chopped fresh dill
2 quarts (6 cups) of good chicken
stock
Avgolemono
• 2 eggs
• juice of 1 lemon
• 1 Tbsp. of flour
•
•
•

1.
Mix your ground beef, onion, egg, 1/3 cup of rice, spices, salt & pepper in a large
bowl. Form the entire mixture into meatballs.
2.
Bring your stock to boil in a large pot. Drop your meatballs and the 1/2 cup rice into
the stock and bring back to a boil. Once you have a boil, reduce to a simmer (medium) with
a just closed lid and cook for about 20 minutes. Take off the heat.
3.
In a small bowl, add your flour and some water and beat until the flour has dissolved
to make a slurry.
4.
Add the flour slurry to a large bowl with the eggs and lemon juice and whisk or use
an immersion hand-blender until just frothy.
5.
Take a ladle of stock from your pot and slowly add it to your egg/lemon mixture
while whisking. Slowly add another 2 to 3 ladles of stock into the egg/lemon mixture. You’ve
now tempered your your hot liquid and you’ve successfully made an Avgolemono.
6.
Slowly add your egg/lemon mixture back into your pot of soup and simultaneously
keep on stirring as you’re pouring.
7.
Adjust seasoning with salt and reserve for five minutes. Serve with a garnish of
parsley or dill, cracked black pepper and some good bread.
5.
Place the springform on a large piece of aluminum foil and fold the sides up
around it. Place the cake in a roasting pan and carefully pour boiling water into the roasting
pan (about halfway up the the cake). Bake for 60 to 75 minutes (middlve rack) or until the
cheesecake just slightly jiggles. Allow to cool in pan to room temperature.
6.
Cover and place in the fridge for at least four hours before serving. Loosen the
springform pan and carefully remove the cheesecake and place on a serving plate.
7.
Drizzle some honey or simple syrup (from making candied orange peel). Grind some
walnuts in a food processor with some cinnamon and sprinkle on top of the cheesecake.
Serve a dollop or rosette of whipped cream and top with a candied orange peel.
8.
Use a sharp knife dipped in a glass of hot water when slicing each wedge of cake.
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Η στήλη του Μέτοικου

ΔΥΟ ΕΠΕΤΕΙΟΙ - ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ
Τελείωσε το δύο χιλιάδες εικοσιένα, το
συμπλήρωμα
των
200 χρόνων από το
γεγονός εκείνο που
μάς γεμίζει και θα
γεμίζει πάντα με περηφάνεια τις καρδιές
των Ελλήνων. Μπήκαμε στο δύο χιλιάδες εικοσιδύο που συμπληρώνει τα 100 χρόνια τής συμφοράς και του πόνου.
Το 1922 που τόσα δεινά έφερε στον Ελληνισμό, τα παθήματα εκείνης της μαύρης χρονιάς πρέπει να μάς γίνουν μαθήματα. Ποτέ
πια διχασμοί, πείσματα, άστοχες πράξεις ή
αδιαφορίες που θα κοστίζουν στο Έθνος.
Κακοί χειρισμοί από πολιτικούς ηγέτες, αλλά
και ανικανότητες και ολέθριες αποφάσεις
από στρατιωτικούς. Δεν ηττήθηκε ο Ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Διετάχθη να
υποχωρήσει λίγα μόνο λεπτά, ναι, λίγα μονο
λεπτά πριν από μια θριαμβευτική νίκη. Κι’
αυτό δέν είναι ούτε εικασία, ούτε μύθευμα.
Είναι ιστορική πραγματικότητα που καταγράφεται από τους ίδιους τους Τούρκους.
Η απόφαση για αποχώρηση από τη Μικρά
Ασία είχε αποφασισθεί πολύ πριν από την
καθοριστική αυτή μάχη. Κι’ αυτό φαίνεται
μέσα από στρατιωτικά έγγραφα τής εποχής.
Αλλά ας δούμε τα γεγονότα μέσα και από
τουρκικά γραπτά. Ο βιογράφος του Κεμάλ
Ατατούρκ, Μεσίν περιγράφει ως ακολούθως
τα γεγονότα. ‘‘ Ο Κεμάλ βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Η Ελληνική επίθεση τον Αύγουστο
τού 21 στον Σαγκάριο, είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της . Η τουρκική Εθνοσυνέλευση
έχει καταψηφίσει τον Κεμάλ που είχε περικυκλώσει το κτίριο με τσέτες για να κερδίσει
χρόνο. Αν ο Κεμάλ είχε ηττηθεί και στρατιωτικά, θα είχε εγκαταλείψει ίσως και την Τουρκία. Ο Μουσταφά Κεμάλ, συνεχίζει ο Μεσίν,
έβλεπε ότι είχε πλησιάσει η κρίσιμη στιγμή. Η
ανθρώπινη αντίσταση είχε φτάσει στα όριά
της. Έπρεπε ο ένας από τους αντιπάλους να
διακόψει τη μάχη. Η τουρκική άμυνα εκρατείτο από μια κλωστή. Το παν εκινδύνευε να
χαθεί. ‘‘
Και συνεχίζει ο Μεσίν. ‘‘ Ήταν δύο μετά τα
μεσάνυκτα, όταν κτύπησε το τηλέφωνο.
Ένας αξιωματικός μπήκε στο γραφείο και
ανέφερε: Εξοχότατε ο Φεβζί Πασάς θέλει να
σάς μιλήσει στο τηλέφωνο. Ο Κεμάλ όρμησε:

Τι είπατε; φώναξε. Οι Έλληνες ετοιμάζονται
να υποχωρήσουν;
Και ο Μεσίν προσθέτει: ‘‘ Εάν οι Έλληνες
κρατούσαν μερικά λεπτά ακόμα, ο Κεμάλ θα
διέτασσε απαγκίστρωση για να προλάβει την
καταστροφή.‘‘
Θα ρωτήσει κάποιος. Μα θα μπορούσαν οι
Έλληνες να κρατήσουν στη Μικρά Ασία με
τόσες απώλειες; Φαίνεται πως, για την ώρα,
ναι. Φυσικά με τη νίκη αυτή δέν θα κρινόταν
το τελικό αποτέλεσμα της εκστρατείας, θα
αποφεύγονταν, όμως, κάποιες τραγικές εξελίξεις που ακολούθησαν και άλλη θα ήταν
η τύχη πολλών Ελλήνων.. Οι στρατιώτες
πολεμούσαν με πείσμα. Ο Πλαστήρας με
το 5/42 Τάγμα του και ο Φράγκος με το 1/38
ήταν έτοιμοι να επιτεθούν πλευρικά και να
κατατροπώσουν την τουρκική παράταξη.
Δεν τους επετράπει όμως. Ανάμεσα σ’αυτούς
που απαγόρευσαν την επίθεση και ο Σωματάρχης πρίγκηπας Ανδρέας - πατέρας τού
προσφάτως θανόντος Φίλιππου, συζύγου
της Ελισάβετ - ο οποίος για να φανεί πόσο
ενδιαφέρον είχε για την εκστρατεία αυτή και
τους Μικρασιάτες Έλληνες, σε μια επιστολή
του προς τον Ι. Μεταξά έγραφε μεταξύ άλλων: ‘‘ Ο κόσμος εδώ είναι απαίσιος..... επικρατεί βενιζελισμός ογκώδης. ....... Θα άξιζε
πράγματι να παραδώσωμεν την Σμύρνην εις
τον Κεμάλ δια να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρείους.‘‘
Βέβαια, τελικά οι Τούρκοι πετσόκοψαν τους
‘‘αχρείους‘‘, όχι μόνο τής Σμύρνης αλλά και
τού Πόντου αρχίζοντας μήνες και χρόνια πιο
πριν. Αν διαβάσει κανείς αναφορές του Ελληνικού Ναυτικού, θα μείνει εμβρόντητος με
τους αριθμούς και ειδικά με τον τρόπο που
αφάνιζαν ολόκληρα χωριά , κυρίως ηλικιωμένους και γυναικόπαιδα. Κατά εκατοντάδες
τούς έκλειναν σε σπίτια, σχολεία ή εκκλησίες
και τους έκαιαν ζωντανούς.
Είναι γι’αυτά που επαίρονται σήμερα οι Τούρκοι και μάς απειλούν να τα επαναλάβουν,
αφού σε 5 ώρες μόνο - τρομάρα τους - αν
επιτεθούν θα φθάσουν, λένε, στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη.
Όμως σ’αυτή τη σφαγή, σ’αυτό το ολοκαύτωμα, σ’αυτή τη γενοκτονία,αλλά και τις
συμβουλές και τη βοήθεια κάποιων ξένων κυρίως Γερμανών- ακόμα και πριν από τον
Α΄παγκόσμιο πόλεμο θα επανέλθουμε. Αφού
εφέτος είναι η εκατοστή επέτειος τού πόνου
και του θρήνου.

Ο πλανήτης Γη σε
κατάσταση πολιορκίας 1
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Μέσα σε ένα χάος και μία αβεβαιότητα
με τον Covid-19 να σκοτώνει κάθε μέρα
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και να απειλεί
εκατομμύρια, η κυβέρνηση παίζει πολιτικά
παιχνίδια. Από τον Δεκέμβρη του 2019, τεσσεράμισι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη
γη έχουν χάσει την ζωή τους και ο αριθμός
αυτός αυξάνεται κάθε μέρα. Συνολικά 217
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί
από την πανδημία. Υποδεχτήκαμε των νέο
χρόνο 2022 με σκεπτικισμό και με μία σειρά ερωτήσεων για το μέλλων. Οι γιατροί και
άλλοι επιστήμονες δεν μπορούν με ακρίβεια να καθορίσουν τον τρόπο που θα μεταλλάσσεται αυτό ο ιός.
Τι κάνει όμως η κυβέρνηση; Στην καθημερινή του δραστηριότητα ο πρωθυπουργός
αποφεύγει να ασχοληθεί με τον ιό. Ειδικά
όταν σε μία μέρα που καταγράφηκαν 36.246
νέα κρούσματα και υπήρξαν 78 νεκροί διάλεξε να αναφερθεί στα …μάρμαρα του Παρθενώνα και στην φορολογική πολιτική της
κυβέρνησης. Μάλιστα με τα δύο τεχνητά
γεγονότα που η κυβέρνηση βοηθούμενη
από τις «συμμαχίες» με τα ΜΜΕ, επιθυμεί
να επιβάλει την δική της επικαιρότητα.
Ξέρετε τι έκανε ο πρωθυπουργός; Έβαλε μπροστά δύο αστέρες της πολιτικής να
χειριστούν την κρίση. Δύο ακροδεξιά στοιχεία λάτρες της Χούντας της επταετίας να
δείξουν το ανθρωπιστικό τους προσωπείο.
Αυτός ασχολείται με φιέστες και τα μάρμαρα του Παρθενώνα αφήνοντας τον Πλεύρη
και τον Άδωνι να «νικούν» για μια ακόμη
φορά τον κορονοϊό.
Ο ένας φωστήρας της πολιτικής ο ακροδεξιός υπουργός υγείας Πλέυρης παρά τα
περισσότερα από 290,000 κρούσματα και
πάνω από 21,100 ανθρώπινες ζωές που
χάθηκαν τον ενδιαφέρει περισσότερο να γεμίσει τις τσέπες των κλινικαρχών παρά να
υποστηρίξει τις δημοσιές δομές υγείας και
να τις αυξήσει. Τον ενδιαφέρει περισσότερο
να ωραιοποιήσει την εικόνα της κυβέρνησης παρά να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές.
Εξ άλλου είπε αυτό που σκέφτεται και χωρίς
αμφιβολία πιστεύει, στην ερώτηση γιατί δεν
επιτάσσει τις ιδιωτικές κλινικές απάντησε:
«Δεν έχουμε κομμουνισμό εδώ. Ότι το επιτάσσεται πληρώνεται»
Φαντάζεσαι υπουργέ της υγείας πρώην
θιασώτη της φασιστικής ανωμαλίας τι θα
γινόταν αν είχαμε κομμουνισμό με δωρεά
υγεία, παιδεία και όλα τα άλλα του κομμουνισμού; Ούτε στα χειρότερα όνειρά του ο
Πλεύρης θα μπορούσε να φανταστεί την
υγεία στη χώρα χωρίς τις ιδιωτικές κλινικές, μάλιστα έκανε και λόγο να μετατρέψει
τα δημόσια νοσοκομεία σε ιδιωτικά με αρχή
την συγχώνεψη ιδιωτικού με δημόσιου τομέα. Στερεί αυτή η κυβέρνηση το αγαθό της
υγείας στους πολίτες και ευνοεί τα κέρδη
των επιχειρηματιών της υγείας-τα ιδιωτικά
νοσοκομεία.
Υπάρχουν καταγγελίες σε πολλές πόλεις
της Ελλάδας αρχίζοντας από την Λάρισα
σχετικές με το ότι ιδιωτικές κλινικές δεν τηρούν τα μέτρα που έχουν ορισθεί από τον
Οργανισμό Υγείας στις κλινικές τους και
μάλιστα οι επιθεωρητές προτείνουν να τους
αφαιρεθούν οι άδειες.
Πλέυρης, Βορίδης, Γεωργιάδης
Η κυβέρνηση στην αποτυχία της να διαχειριστεί την μετάλλαξη της πανδημίας «Όμικρον» παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια. Το
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Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στα δεκάδες
χιλιάδες κρούσματα, τις ουρές για τα τέστ
και την συνολική ανασφάλεια, προσπαθεί
να αντιπαραβάλλει ένα (ακόμη) αφήγημα
και να ανακηρύξει «τέλους της πανδημίας»
και άμεσα να προστατέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έναν πρωθυπουργό που αυτές
ακριβώς τις ημέρες φαίνεται να ασχολείται
με …οτιδήποτε άλλο εκτός από την πανδημική κρίση. Μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του
υπουργικού Συμβουλίου φαίνεται πως έχει
«στρατευθεί» στην επιχείρηση για τη διάσωση της εικόνας του πρωθυπουργού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε να πληροφορήσει τους πολίτες πως θα εφαρμοστούν για την νέα χρονιά νομοθετικές ρυθμίσεις που ή κυβέρνηση έχει ψηφίσει εδώ
και 3 ή 4 μήνες και αφορούν την μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.
Εδώ ισχύει η λογική ότι βοηθώντας τις επιχειρήσεις και μειώνοντας τους φόρους τους
θα δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα γίνουν περισσότερο παραγωγικές και έτσι θα προσλάβουν
περισσότερο κόσμο. Μεγαλύτερη απάτη
νέο-δεξιού πολιτικού δεν υπάρχει δεδομένου ότι τα πείραμα βοήθησε μεν τους φίλους
τους τις μεγάλες επιχειρήσεις να αυξήσουν
της κερδοφορία τους αλλά η ανεργία δεν
μειώθηκε, πολύ περισσότερο δε οι μισθοί
εξακολουθούν να βρίσκονται στον πάτο του
βαρελιού. Καπιταλισμός λέγεται η θρησκεία
σου πρωθυπουργέ.
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
επέλεξε όχι τυχαία να ανακοινώσει πως …
σύντομα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για
διαβούλευση προκειμένου να υπάρξει νέα
αναπροσαρμογή στον κατώτατο μισθό. Αυτόν που παραμένει στα χαμηλότατα επίπεδα των 663 ευρώ παρά την ενσωμάτωσης
της αύξησης του 2% από 1/1/2022. Ουσιαστικά ο υπουργός αναφέρθηκε σε μία πολύμηνη διαδικασία που αναμένεται να δείξει τα
αποτελέσματα περίπου τον Ιούνιο και αναμένεται να “δώσει” μια ακόμη πενιχρή αύξηση που θα κυμανθεί στα ίδια ποσοστιαία
επίπεδα αντιστοιχώντας σε 13 ή 14 ευρώ.
Δεν θα συνεχίσω περισσότερο γιατί με έχει
κουράσει αυτός ο Covid-19 αλλά χρωστάω
μία δική μου απάντησή στον υπουργό
υγείας στην απάντησή που έδωσε στον
δημοσιογράφο στην ερώτηση του για την
ιδιωτικοποίηση της υγείας. «Δεν έχουμε
κομμουνισμό εδώ. Ότι επιτάσσεται πληρώνεται». Μπορεί να μην έχουμε κομμουνισμό
εδώ ακόμα υπουργέ αλλά μας αρέσει να
λέμε τα σύκα-σύκα και την σκάφη-σκάφη.
Την επόμενη εβδομάδα ελέω Covid-19 θα
τα ξαναπούμε.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα
ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας, που έχουν πάρει 52+
εκατομμύρια Ευρώ απ’ τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη για να
μην στενοχωρούν τους πάτρονές τους, στην πιο ανίκανη και αναίσχυντη
κυβέρνηση της ακροδεξιάς στην πατρίδα, μιας αδυσσώπητης κλίκας
γόνων δοσίλογων, ταγματαλητών, μαυραγοριτών της κατοχής και απλά
Τάσος
παρακμιακών φιλοτομαριστών που συνεχίζουν το έργο των προγόνων
Θεοδωρίδης τους. Και η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει και τους υποτακτικούς τους,
αυτούς που τους ψηφίζουν κάθε τόσο αλληθωρίζοντας στα δεκάδες
ακίνητα, χτήματα, κινητά και ακίνητα ανεκτίμητης αξίας που έχουν αρπάξει τα λαμόγια
-αφεντικά τους που κάθε τόσο για να βγουν στην εξουσία τους τάζουν διορισμούς στο
δημόσιο, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και ανομιών, παραγραφές σκανδάλων και παρανομιών
και άλλα πολλά. Έτσι, εσείς φίλοι δεξιο-ακροδεξιοί που σας αρέσει η “τάξις και ασφάλεια”
τους ψηφίζετε κάθε τόσο παρά τα στοιχεία που είναι συντριπτικά εναντίον τους και εναντίον
της “λογικής” σας. Διότι, σύμφωνα με τους τελευταίους ισολογισμούς το χρέος ΝΔ είναι 343
εκατομμύρια και ΠΑΣΟΚ 318 εκατομμύρια, όμως τους πιστεύετε όταν σας κοροϊδεύουν
πως θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα αν το κράτος δώσει δωρεάν τεστ για τον Κορονοϊό. (Και για
να μην το ξεχάσω, η Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα της EURACTIV είναι η ΜΟΝΗ χώρα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ απ’ την τσέπη τους οι πολίτες τα τεστ για τον
Κορονοϊό). Καλή χρονιά. Και Περαστικά σας.
Ανήμερα των Θεοφανίων, ο “κολάμπια” βγήκε στην τηλεόραση να μιλήσει για τον
τόπο εξορίας και πόνου του Αη Στράτη περιγράφοντάς τον ως “τόπο διχασμού και
δοκιμασίας”.
Αφού είναι άσχετος, αλαζών
και λιλιπούτειος για να
μιλήσει για τους γίγαντες της
Αντίστασης για Δημοκρατία
και Αλληλεγγύη, τι το παιδεύει;
Τα χρόνια αυτά δεν θα μείνουν
σαν χρόνια που έκανε γκάφες
ο κούλης, αλλά ως χρόνια
αναβίωσης της εκδικητικής
μανίας και της αλαζονείας της
ακροδεξιάς που ματοκύλησε
γενιές και γενιές αριστερών και
“αντιφρονούντων” και εδραίωσε
τη λαμογιά, την ατιμωρησία, την
ευνοιοκρατία, την πελατειακή
λογική και την αναισθησία στον
πλησίον της σύγχρονης άρχουσας τάξης που λέγεται και “νόμιμη ιδιοκτήτρια της χώρας”.
Παραθέτουμε αφιέρωμα απ’τον ιστότοπο praxisreview για να ξεστραβωθούν μερικές και
μερικοί...
"Όποιος δε γνώρισε τη βροχή του Αη Στράτη δεν ξέρει τι θα πει θάνατος" (Κώστας
Βάρναλης): Ο Άη Στράτης δεν είναι γενικά "τοπόσημο διχασμού και δοκιμασίας" αλλά
η ιστορία ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας με την δημιουργία στρατοπέδου
συγκέντρωσης, φυλάκισης και βασανισμού χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων,
κομμουνιστών, συνδικαλιστών και καλλιτεχνών, από όλες τις αστικές κυβερνήσεις και τους
ναζί. Στον Αη Στράτη οι πρώτοι εξόριστοι έφθασαν κατά ομάδες το 1929, αμέσως μετά το
"Ιδιώνυμο" του Φιλελεύθερου Βενιζέλου. Μεγάλος, αλλά άγνωστος είναι ο αριθμός των
εξόριστων την πρώτη περίοδο 1929-1935, ενώ περίπου 950 εκτοπίστηκαν στην περίοδο του
φασίστα Μεταξά και μετά, από το 1936 έως το 1943. Ανάμεσά τους ο Δημήτρης Γληνός και
ο ποιητής Κώστας Βάρναλης. Μεγάλος αριθμός
εξόριστων μεταφέρεται στον Αη Στράτη μετά τη
βίαιη καταστολή των μεγάλων απεργιών του
1936 στην Αθήνα, στη Δράμα, στην Καλαμάτα,
με αποκορύφωμα την αιματοβαμμένη εξέγερση
του Μάη του '36 στη Θεσσαλονίκη. Οι εξόριστοι
ζούσαν χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, κυρίως
με βάση την καταγωγή τους, μέσα σε σκηνές
από καραβόπανο και αυτοσχέδια πλινθόκτιστα
καλύβια. Τους βασάνιζαν η πείνα και οι αρρώστιες
και ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι στα έντονα
καιρικά φαινόμενα του Βόρειου Αιγαίου και τις
πλημμύρες των χειμάρρων που παράσερναν
τους ίδιους, τις σκηνές και τα ελάχιστα υπάρχοντά τους. Μέσα σε αυτό το μαρτύριο,
αγωνίστηκαν και κατάφεραν να επιβιώσουν φθάνοντας να διοργανώνουν αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλότατου επιπέδου, να ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις
με ολοκληρωμένα σκηνικά, όπως τους "Πέρσες" του Αισχύλου, τον "Οιδίποδα Τύραννο"
και πολλές άλλες. Με πρωτεργάτες τους κομμουνιστές ηθοποιούς Τζαβαλά Καρούσο και
Μάνο Κατράκη, τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τους λογοτέχνες Θέμο Κορνάρο, Κώστα Βάρναλη,
Γιώργο Φαρσακίδη και άλλους γνωστούς και αγνώστους. Στη δικτατορία του Μεταξά οι
πολιτικοί εξόριστοι στον Αη Στράτη ξεπερνούν τους 250. Το 1941 οι φασίστες του Μεταξά
παρέδωσαν τους πολιτικούς κρατούμενους στους ναζί. 26 Απρίλη 1941, δύο μέρες πριν από
την παράδοση του στρατοπέδου από την ελληνική Χωροφυλακή στο γερμανικό στρατό, οι
εξόριστοι ξεσηκώθηκαν και κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τους χωροφύλακες δέχτηκαν
πυροβολισμούς και τρεις από αυτούς έπεσαν νεκροί. Στις 28 Απρίλη, αποβιβάστηκε
στο νησί γερμανική φρουρά. Για τα επόμενα δύο χρόνια, επιβλήθηκε περιορισμός και
απομόνωση των εξόριστων μέσα στο αναρρωτήριο και διάφορα σπίτια του χωριού. Ο
μακελάρης χωροφύλακας Βουδικλάρης και ο αδερφός του υπασπιστή του Τσολάκογλου
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κλείνουν τους εξόριστους στο
φοβερό "θάλαμο", εκεί που
σήμερα στεγάζεται το Μουσείο
Δημοκρατίας, με στόχο την
εξόντωσή τους από πείνα.
Σαράντα τρεις από αυτούς
πέθαναν από ασιτία και άλλοι
από φυματίωση. Θάφτηκαν στην
κορυφή του ξερόλοφου του Αγ.
Μηνά. Είκοσι επίσης από τους
εξόριστους του Αη Στράτη, που
μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική
Ελλάδα,
εκτελέστηκαν
ως
όμηροι. Τη νύχτα της 17ης Ιούνη
1943 οι εξήντα επιζήσαντες
εξόριστοι που είχαν απομείνει
στο νησί δραπέτευσαν και κατέφυγαν στη Χαλκιδική με τη βοήθεια μιας ομάδας του ΕΛΑΝ,
παίρνοντας μαζί τους αιχμαλώτους και τους άνδρες της φρουράς τους. Μετά το τέλος
της κατοχής, την ανασυγκρότηση του αστικού κράτους, τα Δεκεμβριανά και τη συμφωνία
της Βάρκιζας, παράλληλα με την κρατική και την παρακρατική τρομοκρατία, αρχίζει να
εφαρμόζεται ξανά από το καλοκαίρι του 1945 και η ποινή της "διοικητικής εκτόπισης". Ο
Αη Στράτης πλημμυρίζει από εξόριστους από το 1946 έως και το 1949 (5.000 άντρες και
500 γυναίκες). Με τη λήξη του εμφύλιου πολέμου, το Σεπτέμβρη του 1949, έως και το 1962,
είναι η τρίτη περίοδος ενεργοποίησης του στρατοπέδου. Αρχικά μεταφέρθηκαν εκεί 1.800
"αμετανόητοι" από τη Μακρόνησο. Το 1953 έκλεισε και το στρατόπεδο των εξόριστων
γυναικών στο Τρίκερι του Παγασητικού και οι κρατούμενες μεταφέρθηκαν και αυτές στον
Αη Στράτη, που αποτέλεσε τον αποκλειστικό τόπο εξορίας για όλη την υπόλοιπη περίοδο,
έως τις αρχές του 1963. Ο αριθμός αυξάνεται ραγδαία για να φτάσει στους 4.500 πολιτικούς
εξόριστους. Το στρατόπεδο κλείνει οριστικά το 1962. Υπολογίζεται ότι στην ιστορία του
στρατοπέδου πάνω από 10.000 άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά εξορίστηκαν εκεί. ο Αη
Στράτης υπήρξε ο μεγαλύτερος τόπος εξορίας για χιλιάδες κομμουνιστές, μέλη και φίλους του
ΚΚΕ που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, άλλοι εκτελέστηκαν η πέθαναν από τις κακουχίες,
επειδή αγαπούσαν τον άνθρωπο, την ζωή, επειδή μισούσαν την εκμετάλλευση, επειδή
αγωνίστηκαν για έναν καλύτερο κόσμο. Τα μαρτύρια τους τα οργάνωσαν όλες οι αστικές
κυβερνήσεις, η δικτατορία του Μεταξά και μεταπολεμικά πάλι η αστική "δημοκρατία". Ο
Άη Στράτης είναι "τοπόσημο" ντροπής για τους εκμεταλλευτές και αιώνιας μνήμης για τους
ήρωες κομμουνιστές που φυλακίστηκαν εκεί.
Πηγές: Κώστας Βάρναλης, Αϊ Στράτης – Θυμήματα εξορίας, Στα ξερονήσια της εξορίας
γράφτηκαν ηρωικές σελίδες του λαϊκού κινήματος, Ριζοσπάστης, Κώστας Μπόσης, Αϊ
Στράτης–Η μάχη της πείνας των πολιτικών εξορίστων στα 1941, Στρατόπεδα ΓυναικώνΙστορικό Ντοκουμέντο.
Οι ένστολοι δεν κολλούν κορονοϊό!!! Ή μήπως η αρρώστια δεν ‘μασάει” χορτάρι;
Πριν λίγο καιρό, βγήκαν στην τηλεόραση οι επίσημοι και δήλωσαν πως δεν είναι
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στα σώματα ασφαλείας διότι οι ένστολοι δεν κολλούν
τον ιό!!! Τώρα, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική
Αστυνομία, διότι βρήκαν 2000 κρούσματα. Μάλιστα η πληροφορία γράφει για πάνω από
800 ένστολους που αρρώστησαν στη ΓΑΔΑ, και πως μέσα σε 6 ώρες 200 αστυνομικοί
δήλωσαν πως αρρώστησαν. Τώρα αν γράψουμε πως οι “άριστοι” έχουν πάρει στο λαιμό
τους και τους ένστολους, την πιο αγαπημένη τους κατηγορία πολιτών (ε, καλά, μετά τους
εφοπλιστές-μεγαλομέτοχους λαμογίστικων εταιρειών), θα μας θεωρήσετε κακεντρεχείς.
Οπότε, όχι δεν το γράφουμε!!!
Ο μεγάλος αδερφός σ’ακούει, πρόσεχε!!
Στα μουλωχτά, με μία αντισυνταγματική τροπολογία
από το… παράθυρο, ο υπουργός Δικαιοσύνης τον
περασμένο Μάρτιο τροποποίησε το νομοθετικό
πλαίσιο για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου από
την ΕΥΠ (υπάγεται στον πρωθυπουργό), στερώντας
τη δυνατότητα από την Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) να
γνωστοποιεί στους πολίτες ότι ήρθη το τηλεφωνικό
τους απόρρητο με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Το
θέμα ανέδειξε το δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων
reportersunited.gr, τονίζοντας παράλληλα την
αντίθεση του προέδρου της ΑΔΑΕ, ο οποίος κρίνει ότι
η τροπολογία παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βέβαια, η κυβέρνηση
των “αρίστων” – τσίρκο έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα
δρόμου για να “περάσει” όσες αντι-δημοκρατικές και αντισυνταγματικές διατάξεις μπορεί
διαισθανόμενη πως τα ψωμιά της είναι λίγα και εκμεταλλευόμενη την απόλυτη πλειοψηφία
της στην βουλή, να ψηφίζει κατά βούληση ό,τι θέλει (ή μάλλον ό,τι θέλουν οι πάτρωνές
της). Η ζημιά που γίνεται είναι βέβαια μεγάλη για τα ιστορικά κατακτημένα δικαιώματα των
εργαζομένων και όσων έχουν δώσει καριέρα και ζωή για να δουν δικαιοσύνη και ισότητα
ευκαιριών, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τα λαμόγια της κυβέρνησης-τσίρκο και
τους πληρωμένους υποτακτικούς τους στα μέσα συσκότισης, που σαν άλλοι ηλίθιοι δεν
καταλαβαίνουν πως αν αυτή η κυβέρνηση πέσει απ’ την δίκαιη κατακραυγή του κόσμου
(που έχει εξαθλιωθεί ξανά όπως το 2009-2015) θα πέσουν και αυτοί μαζί της.
Είπαμε να σέβεσαι τον σπόνσορά σου αλλά
όχι και να του φιλάς και τα πόδια!!!
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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εργασίας, η γραφειοκρατία,
οι
αρνητικές
προοπτικές
εξέλιξης,
το
ανύπαρκτο
Με 50 χιλιάδες κρούσματα ημερησίως και άνω των 21 χιλιάδων θανάτων, η κυβέρνηση- κοινωνικό κράτος, η απουσία
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων
τσίρκο είναι η πιο δολοφονική των τελευταίων μεταπολεμικών χρόνων.
και η φορολογία είναι μόνο
Θάνατοι στη Δυτική Ευρώπη: Ελλάδα 21.110 (ως τώρα)
μερικοί από τους λόγους για
• Ιταλία 14.681
• Γερμανία 1.275
τους οποίους οι συγκεκριμένοι
• Ισπανία 11.198
• Ολλανδία 1.487
επιστήμονες δεν διαβλέπουν
• Γαλλία 6.507
• Βέλγιο 1.143
καμία πιθανότητα επιστροφής.
• Αγγλία 3.605
• Ελβετία 592

συνέχεια από τη σελίδα 20

Δέκα χιλιάδες είναι οι θέσεις των γιατρών που ΔΕΝ προσέλαβε αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο
αφήνοντας το ΕΣΥ να είναι έρμαιο της πανδημίας. Το έκανε αυτό για να καταρρεύσει το
Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να ωφεληθεί η Ιδιωτική περίθαλψη. Σήμερα στην Ελλάδα
όσοι έχουν ανάγκη περίθαλψης πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές, διότι επειδή υπάρχει
πανδημία δεν σημαίνει πως σταμάτησε ο κόσμος να έχει σοβαρές παθήσεις. Μιλάμε για
θησαυρισμό πάνω σε πτώματα. Ούτε ψύλλος στον κόρφο τους. Θα πρέπει να στηθούν
ειδικά δικαστήρια, να πληρώσουν όσοι σταύρωσαν πάλι την Ελλάδα. Και να μην ακούω πως
παντού τα ίδια συμβαίνουν. Η Ελλάδα είναι ΠΡΩΤΗ στους θανάτους και στα κρούσματα.
Δείτε τους δείκτες. Ακούστε επί τέλους τους ειδικούς. Ξυπνήστε εκεί διότι συντελείται
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Είκοσι μία χιλιάδες θάνατοι, και συνεχίζει η φρίκη! Και κανείς δεν έχει το
κουράγιο να αναζητήσει ευθύνες στους παπατζήδες που κάνουν την μια γκάφα μετά την
άλλη. Φονιάδες, έγνοια σας, έρχεται η ώρα σας…
Όταν οι μπαρούφες δημιουργούν διπλωματικό επεισόδιο!!!
Για να υποστηρίξει
τα αφεντικά του
της Νού Δού, (τους
οποίους έβριζε όταν
τον είχε μαζέψει
άλλη
συμμορία
ακροδεξιών)
το
σκούζων δίποδο που
ονομάζεται Σπυρίδων
Γεωργιάδης δήλωσε
πως στην Ελλάδα
τα μοριακά τεστ
κοστίζουν
ακριβά
διότι δεν είναι σαν τα
τεστ τα κινέζικα που
δίνει η Κύπρος στους
πολίτες με $25 Ευρώ.
Αυτά είναι φτηνιάρικα
πράγματα
που
φτιάχνουν οι Κινέζοι,
δήλωσε.
Μάλιστα.
Όχι μόνο άρχισε το
δούλεμα, αλλά η βλακεία που δεν έχει όρια έκανε τους Κύπριους να νευριάσουν με τις
μπαρούφες που λένε στο Ελλαδιστάν. Βγήκε εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης
να απαντήσει στις μπαρούφες του Σπυρίδωνος (που νομίζει ακόμη πως πουλάει
εγκυκλοπαίδειες από τηλεοράσεως) και του υπενθύμισε πως ο υγιής ανταγωνισμός
μείωσε τις τιμές από τριψήφια νούμερα στην τιμή των $25 Ευρώ που και αξιόπιστα είναι
και τα εμπιστεύεται η ιατρική κοινότητα. Φάπα, διπλωματική ή και όχι τόσο διπλωματική
σε μπαρούφες που θα τις διαβάζουμε μετά καιρό και θα λέμε “αφού τα ακούγαμε και δεν
αντιδρούσαμε, κάτι μας είχανε ποτίσει”…
Βγήκε ο κούλης και είπε ΨΕΜΑΤΑ πως οι νέοι επιστήμονες γυρνούν πίσω να
“βοηθήσουν την Ελλάδα”. Πολύ μελό. Η αλήθεια είναι άλλη.
Βγήκε λοιπόν ο ηγέτης που ψήφισε σχεδόν το 40% των γηγενών που δεν έχουν ιστορική
μνήμη και όπως με ψέματα κυβερνά, ξεφούρνισε άλλο ένα. Οι νέοι επιστήμονες, είπε,
γυρνούν στην πατρίδα να την βοηθήσουν. Και έφερε για παράδειγμα τον γιό επιχειρηματία
τεράστιας αλυσίδας εμφιάλωσης νερού στο ελλαδιστάν που πήγε στο εξωτερικό για
μετεκπαίδευση και γύρισε στην επιχείρηση του μπαμπά. Μάλιστα. Θέλετε την αλήθεια;
Διαβάστε την έρευνα από την “εφημερίδα των συντακτών” όπου νέοι που τους έδιωξαν
οι “νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας” οι ακροδεξιοί, γράφουν τις απόψεις τους για το θέμα. Η
αλήθεια είναι πως δεν σκέφτονται να γυρίσουν στην Ελλάδα ούτε και αν τους χρυσώσεις…
Εμείς θα τα γράψουμε πάλι, όλα όσα κρύβουν ή παραποιούν τα ΑΡΔάκια του ελλαδιστάν,
την επόμενη εβδομάδα. Ραντεβού, να προσέχετε και μακριά απ’ τους ψευδομάρτυρες...
Brain drain: «Στήνεται θέατρο πολιτικής κερδοσκοπίας με τον επαναπατρισμό μας»
Η γενιά του brain drain, οι επιστήμονες που τα τελευταία χρόνια ζουν και εργάζονται στο
εξωτερικό και ανήκουν στο μισό εκατομμύριο των νέων γυναικών και αντρών που έφυγαν
από τη χρεοκοπημένη Ελλάδα σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, δεν συμμερίζεται
την εικονική πραγματικότητα Μητσοτάκη. Μπορεί ο πρωθυπουργός να επιχείρησε να
κατασκευάσει μια επίπλαστη εικόνα παρουσιάζοντας ως νέο που γύρισε στη χώρα για να
αδράξει τις… μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρονται τον γιο του ιδιοκτήτη της ηπειρωτικής
βιομηχανίας εμφιαλώσεως Βίκος, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Νέοι
και νέες με σπουδές, με πραγματικά «βαριά» βιογραφικά και λαμπρή σταδιοδρομία στο
εξωτερικό μιλούν στο Documento και περιγράφουν τη ζωή τους εκεί, καθώς επίσης και
για το αν πραγματικά οι συνθήκες στη χώρα μας είναι πλέον τέτοιες ώστε να θέλουν να
γυρίσουν. Οι απαντήσεις τους διαψεύδουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για συναισθηματικούς λόγους θα ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, θεωρούν όμως
ότι οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να το πράξουν. Οι χαμηλοί μισθοί, οι συνθήκες

Ρίντβαλντ Δήμο: «Θα ήθελα
να επιστρέψω όχι όταν όλα
γίνουν ιδανικά, αλλά όταν
αισθανθώ ότι η Ελλάδα θέλει
να αλλάξει»
Στο εξωτερικό έφυγα μετά το πέρας των προπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), έτος 2015, για
να ακολουθήσω μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ). Ο λόγος μετακίνησής
μου στο ΗΒ ήταν μια ολική υποτροφία σε ένα από τα πιο αξιόλογα πανεπιστήμια στον τομέα
της αεροδιαστημικής. Πέραν από τους ακαδημαϊκούς λόγους, ένας επιπλέον λόγος ήταν η
έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων, που έκανε
τους νέους να ασφυκτιούν (έλλειψη σοβαρής βιομηχανίας, κακό εργασιακό περιβάλλον,
χαμηλοί μισθοί κ.λπ.). Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ατμόσφαιρα, η
οποία εσφαλμένα προωθούσε ότι για να θεωρείται κάποιος «επιτυχημένος» θα έπρεπε να
μεταβεί σε κάποια χώρα της Δύσης, ήταν ορισμένοι από τους λόγους που με οδήγησαν στο
εξωτερικό. Τέλος, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους ήταν το γεγονός ότι η ελληνική
κοινωνία συνέχιζε να διαβαίνει έναν κατήφορο κοινωνικό και πολιτισμικό. Δυστυχώς,
συνειδητοποίησα ότι αυτό το τοξικό περιβάλλον ευνοεί ακόμη περισσότερο τις διακρίσεις
απέναντι σε πολίτες με ξένη καταγωγή, όπως ήμουν εγώ.
Η επαγγελματική και προσωπική μου ζωή έχει εξελιχτεί ίσως καλύτερα απ’ ό,τι ανέμενα. Τα
εφόδια που απέκτησα από το ΠΔΜ με κατέστησαν σαφώς ανταγωνιστικό στο εργασιακό
περιβάλλον. Ωσαύτως, το γεγονός ότι το ΗΒ έχει εργασιακή κουλτούρα στην οποία κατά
βάση κυριαρχούν η αξιοκρατία, ο σεβασμός, η σταθερότητα και η κατανόηση κάνει όλους
εμάς που μεταναστεύσαμε να αισθανόμαστε ασφάλεια και αποδοχή. Στην Ελλάδα θα
ήθελα να επιστρέψω όχι όταν όλα γίνουν ιδανικά, αλλά όταν αισθανθώ ότι η Ελλάδα θέλει
να αλλάξει.
Οι συνθήκες για την επιστροφή μόνο γόνιμες δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.
Δυστυχώς, η παρούσα κυβέρνηση έχει δείξει ολοφάνερα σημάδια οπισθοδρόμησης.
Ψηφίστηκε ένα εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο είναι κατάφωρα εναντίον των ανθρώπων
του μεροκάματου και του μόχθου, χρηματοδότησε τα ΜΜΕ με απίστευτο ποσά δημόσιου
χρήματος χωρίς κριτήρια και λογοδοσία, έχει στήσει ένα απίστευτο δίκτυο προπαγάνδας
και δολοφονίας χαρακτήρων, έχει ακροδεξιά στελέχη για υπουργούς, έχει μια απίστευτα
σκληρή στάση απέναντι στους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες (επαναπροωθήσεις
κ.λπ.) κ.ά. Τα άνωθεν σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια και τους χαμηλούς
μισθούς δεν δημιουργούν γόνιμες συνθήκες για την επιστροφή μου. Ο Ρίντβαλντ Δήμο
είναι μηχανολόγος μηχανικός
Σωτήρης Λούστας: «Χωρίς ορατό ενδεχόμενο επιστροφής η μεγάλη πλειονότητα
των νέων Ελλήνων»
Πριν από οκτώ χρόνια ακολούθησα κι εγώ τον δρόμο εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων,
τη μετανάστευση, ως μοναδική διέξοδο από την τραγική κατάσταση που διένυε η χώρα
μας. Βρέθηκα στη Σουηδία, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου στα χρηματοοικονομικά
μαθηματικά, ενώ παράλληλα εργαζόμουν για να καλύψω το κόστος σπουδών. Την περίοδο
εκείνη σε όποιο πανεπιστήμιο κι αν πήγαινες άκουγες ελληνικά. Υπήρχαν τμήματα στα
οποία οι Έλληνες ήταν η μεγαλύτερη ομάδα εισακτέων. Οι ημιθανείς ελληνικές κοινότητες
ζωντάνεψαν λόγω των χιλιάδων νέων μεταναστών που έψαχναν πληροφορίες για δουλειά
και διαμονή.
Όμως όσο περνούν τα χρόνια η κατάσταση αλλάζει. Το ρεύμα μετανάστευσης έχει
συρρικνωθεί, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης της ανεργίας από σχεδόν 30% το 2014 σε
επίπεδα γύρω στο 15%.
Το brain drain μπορεί μεν να μειώθηκε, αλλά το brain gain, δηλαδή ο επαναπατρισμός
όσων έφυγαν, είναι κυρίως κυβερνητική προπαγάνδα παρά πραγματικότητα. Η μεγάλη
πλειονότητα των νέων Ελλήνων παραμένει στο εξωτερικό χωρίς ορατό ενδεχόμενο
επιστροφής.
Ο επαναπατρισμός δεν είναι απόφαση της στιγμής, ειδικά για νέα ζευγάρια με παιδιά. Είναι
εξαιρετικά δύσκολο να βρουν και οι δύο σταθερή εργασία με ικανοποιητικό εισόδημα, ενώ
οι γενικότερες συνθήκες εργασίας και η γραφειοκρατία αποτελούν επιπλέον αποτρεπτικό
παράγοντα. Τα κυβερνητικά μέτρα, όπως η μείωση φόρων για όσους επιστρέφουν, είναι
μεν θετικά, αλλά αποτελούν ασπιρίνες μπροστά στη συνολική παραγωγική και θεσμική
καθυστέρηση της χώρας.
Χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσης/εκσυγχρονισμού του
κοινωνικού κράτους, αύξησης μισθών και μείωσης της γραφειοκρατίας, ο επαναπατρισμός
θα παραμείνει όνειρο των αποδήμων επί του οποίου θα στήνεται ένα θέατρο πολιτικής
κερδοσκοπίας. Δυστυχώς, το διαχρονικό αίτημα για σύγκλιση της Ελλάδας με τις
αναπτυγμένες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά έχει αντικατασταθεί από το νεοφιλελεύθερο
δόγμα της «βαλκανοποίησης». Η Ελλάδα υποβαθμίζεται και μετατρέπεται σε βαλκανική
μπανανία με ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος, χαμηλή φορολογία στους ολιγάρχες και πενιχρά
εισοδήματα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Η δε οικονομία της είναι μονοδιάστατα
προσανατολισμένη στον τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ως «γκαρσόνια» των Ευρωπαίων
σε μια χώρα-failed state, οι έμπειροι και επιστημονικά καταρτισμένοι απόδημοι της γενιάς
του brain drain δεν έχουν καμία θέση.
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Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού ‘Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα
Η Λυρική Σκηνή, η Εθνική Βιβλιοθήκη, ένας
Μεσογειακός κήπος και όλα μαζί, μια αγαπημένη απόδραση για τους Αθηναίους…
αυτό είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος ή αλλιώς ένας σύγχρονος πολιτιστικός θησαυρός στην Αθήνα.
Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού ΊδρυΓιάννης
μα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα
Κακαγιάννης
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) άνοιξε τις πύλες του στο
κοινό το 2017 με στόχο να επαναπροσδιορίσει την έννοια του
δημόσιου χώρου στην Αθήνα και να αποτελέσει σε βάθος
χρόνου ένα σύγχρονο, πολιτιστικό αξιοθέατο της πόλης.
Δημιούργημα του πολυβραβευμένου Ιταλού αρχιτέκτονα
Renzo Piano, το ΚΠΙΣΝ της Αθήνας φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την Εθνική Λυρική Σκηνή μέσα σε
ένα υπερσύγχρονο κτηριακό συγκρότημα που έχει ήδη λάβει
πολλές διακρίσεις για τον αειφορικό σχεδιασμό του (όπως η
βιοκλιματική τεχνολογία και οι τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού).
Αν ρωτήσεις πάντως τους Αθηναίους, ξέρεις τι θα σου πουν;
Ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τον
εντυπωσιακό Μεσογειακό Κήπο του, τα σιντριβάνια και το
Κανάλι, αποτελεί ήδη το πιο αγαπημένο μέρος για απόδραση
στον ελεύθερο χρόνο τους. Α, και ότι το ΚΠΙΣΝ έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις γειτονιές της Καλλιθέας και του Π. Φαλήρου.
Στις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κυριολεκτικά θα βρεις τα πάντα: παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές
ταινιών, υπαίθριες συναυλίες, εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα. Όμως αυτό που κάνει τους επισκέπτες να λατρεύουν το ΚΠΙΣΝ της Αθήνας είναι ότι σε κάνει να
νιώθεις μέρος ενός συνόλου που απολαμβάνει με πάθος τα
ίδια πράγματα: τη φύση, τις βόλτες και το πικνίκ στο γρασίδι
ενός από τα πιο δημοφιλή πάρκα της πόλης.
Α, αν αγαπάς το ποδήλατο (και τη γυμναστική γενικότερα)
μάθε ακόμα ότι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος έχεις τη δυνατότητα να νοικιάσεις ποδήλατο και να
εξερευνήσεις το πάρκο με αυτό, να εξασκηθείς στο υπαίθριο
γυμναστήριο ή στη διαδρομή τρεξίματος και να κάνεις ένα
tour στα κτήρια του κέντρου. Η θέα από τον τελευταίο όροφο
του Φάρου είναι κάτι που σίγουρα θα σου μείνει αξέχαστο.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Η Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει περισσότερα από ένα εκατομμύριο βιβλία και περιοδικά, όπως επίσης χειρόγραφα από τον 9ο-19ο αιώνα. Έτσι,
αποτελεί μια πραγματικά πολύτιμη πηγή της ελληνικής

λογοτεχνικής κληρονομιάς. Το σκηνικό φυσικά διαφέρει σε
σχέση με την παλιά έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο νεοκλασικό Βαλλιάνειο Μέγαρο, ενός από τα πιο ιστορικά κτήρια του κέντρου της Αθήνας. Πλέον οι τόμοι των βιβλίων και
περιοδικών εκτείνονται σε πολλά επίπεδα μέσα σε ένα χώρο
με άπλετο φυσικό φως και ξεχωριστά τμήματα ανάγνωσης
για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, όπως επίσης με ξεχωριστούς χώρους για έρευνα, εκπαιδευτικά και διαδραστικά
προγράμματα.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή
Η Εθνική Λυρική Σκηνή Ιδρύθηκε το 1939 και αρχικά στεγάστηκε στο Θέατρο Ολύμπια, στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα έχει βρει το νέο της σπίτι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, όπου με παγκόσμιου επιπέδου ακουστική
ποιότητα παρουσιάζεται ένα πλήρες πρόγραμμα από ελληνική και ξένη όπερα, μπαλέτο, πειραματικές και παιδικές παραστάσεις. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα της Λυρικής Σκηνής
είναι κάτι το μαγικό κάθε φορά, ακριβώς όπως στην πρώτη όπερα που είδαμε στο ΚΠΙΣΝ το 2017, την Ηλέκτρα του
Richard Strauss (2017).
Το πάρκο του ΚΠΙΣΝ
Με έκταση 21 εκταρίων (δηλαδή το 85% της έκτασης του
ΚΠΙΣΝ), το Πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος
θεωρείται το μεγαλύτερο δημόσια προσβάσιμο μεσογειακό
πάρκο στον κόσμο. Σε αυτόν τον μοναδικό Μεσογειακό Κήπο
θα βρεις, τον Λαβύρινθο παιδικές χαρές που έχουν σχεδιαστεί για να δένουν αρμονικά με το περιβάλλον, παγκάκια και
σιντριβάνια που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή , κυρίως στα παιδιά,
τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Το κεντρικό σημείο είναι το
Ξέφωτο, όπου διοργανώνονται καλοκαιρινές υπαίθριες εκδηλώσεις και οικογένειες και φίλοι απολαμβάνουν πικνίκ ή σνακ
από την καντίνα δίπλα στο γκαζόν. Το πάρκο του ΚΠΙΣΝ της
Αθήνας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην προβολή της μεσογειακής χλωρίδας, με ελαιόδεντρα και χαρουπιές, καθώς

και δάφνες και κυπαρίσσια και με
μια εκτεταμένη συλλογή από αυτοφυή αρωματικά φυτά. Συνολικά,
το πάρκο διαθέτει 16 είδη δέντρων
και 161 είδη φυτών.
Το Κανάλι
Το Κανάλι μήκους 400 μέτρων και
πλάτους 30 μέτρων του ΚΠΙΣΝ
της Αθήνας επαναπροσδιορίζει
τη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα. Τροφοδοτείται από νερό
από το Δέλτα του Φαλήρου, το
οποίο επιστρέφει στη θάλασσα
αφού φιλτραριστεί, και φιλοξενεί
τις δραστηριότητες της ιστιοπλοΐας και του καγιάκ για μικρούς και μεγάλους. Οπτικά επίσης
συμπληρώνει την εικόνα του εξωτερικού χώρου του ΚΠΙΣΝ,
εισάγοντας το στοιχείο του νερού στην αρχιτεκτονική και
αντανακλώντας τη γυάλινη πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου.
Α, και αν σου ανοίξει η όρεξη με τη βόλτα, μπορείς να απολαύσεις βάφλες, κρέπες και άλλες λιχουδιές από τις καντίνες
κατά μήκος του Καναλιού.
Ο Φάρος
Έτσι λέγεται ο τελευταίος όροφος του κτηρίου του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επάνω από την Εθνική
Λυρική Σκηνή, ο οποίος καλύπτεται από ένα στέγαστρο 2,5
στρεμμάτων που παράγει ενέργεια, εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκά πάνελ. Εδώ θα βρεις το Pharos Café, όμως αυτό
που πραγματικά είναι ανεπανάληπτο από το σημείο αυτό είναι η θέα στα νησιά του Σαρωνικού και το κέντρο της Αθήνας.
Τη νύχτα φυσικά κλέβει την παράσταση από εδώ το μαγευτικό θέαμα του φωταγωγημένου Παρθενώνα.
Εστιατόρια
Ξέχασες το πικνίκ σου; Κανένα πρόβλημα! Θα βρεις πολλές
επιλογές Μεσογειακής κουζίνας για πρωινό, ελαφριά σνακ ή
κυρίως γεύμα στο μπιστρό Αγορά (ισόγειο) και στο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας Delta, στον τελευταίο όροφο του
κτηρίου, όπου θα απολαύσεις μια μεγάλη γκάμα από νόστιμα
πιάτα, φτιαγμένα με άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, και φυσικά-μια μεγάλη επιλογή από ελληνικά κρασιά.
Και κάτι έξτρα…
Στο Σταύρος Νιάρχος υπάρχουν ποδήλατα προς ενοικίαση
και ποδηλατόδρομος 2,5 χιλιομέτρων εντός των εγκαταστάσεων, καθώς και εύκολη πρόσβαση στην προκυμαία. Περίπου 2χλμ. προς την ακτή, θα βρεις το Αβέρωφ, ένα θωρακισμένο καταδρομικό σκάφος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στη νίκη της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους (19101920), το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα συναρπαστικό πλωτό
μουσείο.

Τα πάνω – κάτω του ελληνικού τουρισμού
H TAZ του Βερολίνου αναφέρεται στον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος λόγω πανδημίας,
όπως γράφει, έχει τα πάνω και τα κάτω του.
«Τα χρήματα που αφήνει κάθε τουρίστας μόλις και μετά βίας επαρκούν για να φέρουν τα
συνολικά έσοδα από τον τουρισμό έως τα
τέλη Οκτωβρίου στο 58 % για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2019. Τότε τα άμεσα έσοδα
είχαν ανέλθει στα 17,569 δισ. ευρώ. Η ελληνική τουριστική περίοδος ξεκίνησε επίσημα
φέτος στις 15 Μαΐου, έναν μήνα νωρίτερα
από το πρώτο έτος της πανδημίας του κορωνοϊου το 2020. Αλλά υπήρξε μια λανθασμένη αρχή. Εφαρμόστηκε η αρχή 3G – εμβολιασμός, ανάρρωση, τεστ. Ωστόσο, μόνο
εκείνοι που μπορούσαν να παρουσιάσουν
ένα ακριβό τεστ PCR που δεν ήταν παλαιότερο των 72 ωρών θεωρήθηκαν αρνητικοί.
Αυτό εμπόδισε πολλούς να ταξιδέψουν στη
χώρα».
Και το δημοσίευμα συνεχίζει: «Η κυβέρνηση υπό τον συντηρητικό Πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη αντέδρασε σχετικά
γρήγορα. Μετά από υπουργική απόφαση
στις 17 Ιουνίου 2021, ένα φθηνό γρήγορο
τεστ αρκούσε ξαφνικά για την είσοδο στην
Ελλάδα. Ο τουρισμός ‘πήρε φωτια’. Η Ελλάδα κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος προορισμός για διακοπές στην Ευρώπη. Το τρίτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους τα έσοδα από
τον ελληνικό τουρισμό έφθασαν σχεδόν στα
επίπεδα του 2019, σε ορισμένους κορυφαίους προορισμούς, όπως η Μύκονος, ήταν
ακόμη υψηλότερα. Αλλά αυτό ήρθε πολύ
αργά και ήταν πολύ σύντομο. Το επόμενο
πλήγμα ήρθε με την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την Ελλάδα περιοχή υψηλού κινδύνου από τις 21
Νοεμβρίου και να κάνει πιο αυστηρούς τους
κανόνες επιστροφής. Έ τσι για την ελληνική
τουριστική βιομηχανία, η σεζόν πέρασε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν».
Στην ουρά για ψωμί όταν οι γείτονες ψωνίζουν με φρενήρεις ρυθμούς …

H πτώση της τουρκικής λίρας έχει προκαλέσει μεγάλη κρίση
«Βούλγαροι και Έλληνες χρησιμοποιούν
την Τουρκία ως παράδεισο ευκαιριών για
ψώνια» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στην
ιστοσελίδα του Spiegel, το οποίο παρατηρεί πως «παρά τα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης, η τουρκική λίρα έχει μόνο
ελαφρώς σταθεροποιηθεί. Άνθρωποι από
τη Βουλγαρία και την Ελλάδα περνούν τα
σύνορα για να ψωνίσουν φθηνά στη γειτονική χώρα». Το δημοσίευμα γράφει: «Ο
Μπουλέντ Ρεϊσόγλου, πρόεδρος του συνεταιρισμού Ulus bazaar στην Αδριανούπολη,
δήλωσε ότι ο αριθμός των αλλοδαπών έχει

τετραπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Τα πάρκινγκ είναι γεμάτα βουλγαρικά
αυτοκίνητα. Είναι σχεδόν αδύνατο να δει
κανείς πινακίδες από την Αδριανούπολη ή
την Κωνσταντινούπολη, είπε. ‘Αγοράζουν
σαν τρελοί χωρίς να ξέρουν τι αγοράζουν’,
δήλωσε, περιγράφοντας την κατάσταση…
Και άνθρωποι από τη γειτονική Ελλάδα
ανταλλάσσουν ευρώ με λίρες. Μια πελάτισσα μιλώντας στους δημοσιογράφους
είπε πως ήταν χαρούμενη που μπόρεσε να
αγοράσει δώρα για την οικογένειά της και
τον εαυτό της. Ενώ Βούλγαροι και Έλληνες
πελάτες πολιορκούν τα καταστήματα στην
Αδριανούπολη, οι άνθρωποι στην Τουρκία
καταλαβαίνουν με πόνο την πτώση της αγοραστικής τους δύναμης. Μερικές φορές περιμένουν μέσα στο κρύο σε μεγάλες ουρές
για ψωμί».
Το χαμόγελο της Βαλεντίνας
Η εφημερίδα BILD αναφέρεται σε ρεπορτάζ
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Ύμνοι των συντακτών του «The
Guardian» για Θεσσαλονίκη και Ήπειρο
Καλύτερη διαφήμιση για τη Θεσσαλονίκη και την Ήπειρο ως δυνητικούς
τουριστικούς προορισμούς δε θα μπορούσαν να κάνουν οι συντάκτες της
Guardian.
Συγκεκριμένα, σε ένα εκτενές δημοσίευμα, με τίτλο «22 ιδέες για βιώσιμες
διακοπές το 2022 που ονειρευόμαστε», ο Άλεξ Κινγκ και ο Τζον Μαλαθρώνας γράφουν για τη Θεσσαλονίκη και την Ήπειρο και εξηγούν τους
λόγους που θα ήθελαν να μπουν στο
πρώτο αεροπλάνο και να βρεθούν στη
χώρα μας.
Το κείμενο του Αλεξ Κινγκ για τη Θεσσαλονίκη γράφει: Η κοσμοπολίτικη και ανεκτική
ενέργεια της Θεσσαλονίκης. Πέρασα το καλύτερο μέρος του περασμένου καλοκαιριού
ξαπλωμένος σε ειδυλλιακές και απομονωμένες ελληνικές νησιωτικές παραλίες σκεπτόμενος έναν πολύ διαφορετικό τόπο και
χρόνο: την πλούσια και περίπλοκη αστική
ιστορία της Θεσσαλονίκης, της δεύτερης
πόλης της Ελλάδας.
Το συγκινητικό βιβλίο του Βρετανού ιστορικού Mark Mazower, Salonica: City of
Ghosts, με μετέφερε από τη βυζαντινή στην
οθωμανική εποχή, την ενσωμάτωση της
πόλης στο νέο ελληνικό κράτος στις αρχές
του 20ου αιώνα και τις συνέπειες από τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Καθώς μεγάλο
μέρος της περιοχής συνεχίζει να βαδίζει σε
ένα επικίνδυνο μονοπάτι βαθύτερης εθνικιστικής εχθρότητας, η ιστορία της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης της Θεσσαλονίκης είναι μια υπενθύμιση ότι τα πράγματα
δεν πρέπει να είναι έτσι: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι έζησαν δίπλα-δίπλα
ειρηνικά για εκατοντάδες χρόνια.
Η Θεσσαλονίκη, όπως αποκαλείται επίσης,
ήταν η μόνη πόλη στην Ευρώπη με πλειοψηφικό εβραϊκό πληθυσμό – η «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», αν και λίγοι επέζησαν
από τη ναζιστική κατοχή και το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, η κοσμοπολίτικη και ανεκτική ενέργεια της Θεσσαλονίκης επιβιώνει
σήμερα, με μια ζωντανή γαστρονομική και
πολιτιστική σκηνή. Πρόσφατα ονομάστηκε
η πρώτη πόλη γαστρονομίας της Unesco
στην Ελλάδα.
Θα πάω για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο με ένα από τα τρένα
υψηλής ταχύτητας από την Αθήνα που ξεκινούν αυτόν τον μήνα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, πάρτε ένα τρένο για Μπάρι ή Ανκόνα
στην Ιταλία, μετά με πλοίο για Πάτρα και συνεχίστε με τους ελληνικούς σιδηρόδρομους
(ΟΣΕ) μέσω Αθήνας προς Θεσσαλονίκη (με
ένα σύντομο εναλλακτικό λεωφορείο στο
πρώτο, τμήμα Πάτρα-Κιάτο)».
Ήπειρος: Τα αρχαία θέατρα επανέρχονται
της στη μικρή Βαλεντίνα από την Εύβοια και
γράφει: «Η φωτογραφία της έκανε τον γύρο
του κόσμου. Ανεξάρτητα από το τι είδαν τα
μάτια της τον Αύγουστο, ανεξάρτητα από το
πώς ένιωθε τότε η μικρή της καρδιά, η Βαλεντίνα σήμερα χαμογελά». Το ρεπορτάζ γράφει : «Πριν από σχεδόν πέντε μήνες, κατά τη
διάρκεια των μεγάλων δασικών πυρκαγιών
στην Εύβοια, η τότε τρίχρονη έγινε σύμβολο. Μια φωτογραφία δείχνει πώς κάθεται
στο αυτοκίνητο της μητέρας της και γέρνει
έξω από το παράθυρο, απελπισμένη, με
λυπημένα μάτια . Οι φλόγες από τις οποίες
πρέπει να φύγουν εκείνη και η οικογένειά
της υψώνονται στο βάθος. Μόνο ο μπαμπάς

στην πράξη
Αυτός ήταν ο τίτλος στο κείμενο του Τζον
Μαλαθρώνας για την Ήπειρο.
Οι ακτές της Ηπείρου είναι από τις ωραιότερες στην Ελλάδα, αλλά και από τις λιγότερο
επισκέψιμες, παρά το γεγονός ότι έχουν τις
πιο προσιτές παραλίες για όσους προτιμούν να αποφύγουν τις πτήσεις, καθώς το
φερι μποτ από την Ιταλία ξεκινά νότια της
Ηγουμενίτσας, τον τερματικό σταθμό.
Πήγα διακοπές στην Πάργα όταν ήμουν 12
ετών και από τότε ορκίστηκα να επιστρέψω.
Δεν είναι ένα θέρετρο στο ραντάρ όλων, η
Πάργα είναι χτισμένη σε έναν κόλπο διπλής
καμπύλης. Οι αναμνήσεις των διάφανων νερών της, που περικλείονται όπως ήταν από
βλάστηση με πυκνή ζούγκλα, συγχωνεύονται στο μυαλό μου με αυτές της Βραζιλίας,
μιας μετέπειτα αγάπης μου.
Τα Σύβοτα, βορειότερα, παρουσιάζουν ένα
αταίριαστο θέαμα στους λάτρεις της Ελλάδας: ένα ορεινό χωριό που κυριαρχεί πάνω
από μια υπέροχη ακτή, του οποίου η χαμηλή γραμμή δέντρων μοιάζει με νορβηγικό
φιόρδ. Από καιρό λαχταρούσα να εξερευνήσω το αρχιπέλαγος των μικροσκοπικών
υπεράκτιων νησιών και τις παρθένες αμμώδεις παραλίες τους.
Ωστόσο, είναι η αρχαία ιστορία που με αιχμαλωτίζει φέτος, που σχετίζεται με πέντε
αρχαία θέατρα που αναστηλώθηκαν και
προωθήθηκαν ως μέρος μιας νέας αρχαιολογικής διαδρομής. Είμαι ιδιαίτερα περίεργος για τη Γκίτανα, με τα σκαλιστά ονόματα
των καθισμάτων της –ασυνήθιστα προορίζονται για μια γυναίκα, που ονομάζεται Φιλίστα– και τη ρομαντική Δωδώνη, που έχτισε
ο Πύρρος, αυτός της «πύρρειας» νίκης που
ενέπνευσε τον Λόρδο Βύρωνα να γράψει
ένα ποίημα.
Δεν θα χάσω το θέατρο στην αρχαία Νικόπολη, που ίδρυσε ο Οκταβιανός μετά τη
νίκη του εναντίον του Αντώνη και της Κλεοπάτρας. Η διάδοχός της, η Πρέβεζα, είναι
μια απολαυστική, χαλαρή πόλη που αξίζει
να εξερευνήσετε, που χρησιμεύει τόσο ως
πολιτιστικό εφαλτήριο όσο και ως επιλογή διακοπών από μόνη της, με ένα μεγάλο μερίδιο από ευχάριστα γεμάτες κόσμο
παραλίες.
της, ο Γιάννης, έμεινε πίσω προσπαθώντας
να σώσει το σπίτι του. Η εικόνα της κόρης
του να τρέπεται σε φυγή από τη φωτιά συγκίνησε και έμεινε αξέχαστη».
Το άρθρο στη συνέχεια σημειώνει τις ανησυχίες της μητέρας της για το τι άφησε η
καταστροφή αυτή στη μνήμη της μικρής Βαλεντίνας. Φαίνεται πάντως να επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο πατέρας της έσωσε το
σπίτι και «…η Βαλεντίνα δεν το βάζει κάτω.
Τρέχει μέσα στο σπίτι, χορεύει, μιλάει για τις
καλοκαιρινές της διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Αγκαλιάζει τους πάντες, μας έφερε
τα παιχνίδια της να παίξουμε. Και φωτίζει τη
ζωή της οικογένειάς της».
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Καναδάς – Πληροφοριοδότες προειδοποιούν για μυστηριώδη
νευροεκφυλιστική ασθένεια – Κυβερνητικά εμπόδια στην έρευνα;
Τι σχέση έχει μια άγνωστη, ραγδαία εξελισσόμενη και δυνητικά θανατηφόρα
νευροεκφυλιστική ασθένεια με τη βιομηχανία του αστακού;
Πληροφοριοδότης από την περιοχή Νιου Μπρούνσγουικ
του Καναδά μίλησε στον Guardian για να προειδοποιήσει
για μια εξελισσόμενη νευρολογική ασθένεια που προκαλεί
σύγχυση στους ειδικούς εδώ και πάνω από δυο χρόνια. Η
ασθένεια εμφανίζεται να πλήττει έναν αυξανόμενο αριθμό
νέων ανθρώπων και να προκαλεί ραγδαία νοητική εξασθένιση σε ορισμένους από τους ασθενείς.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, εργαζόμενος του Δικτύου Υγείας Vitalité, μιας από τις δυο υγειονομικές αρχές
της επαρχίας, τόνισε ότι ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων αυξάνεται και ότι νεαροί ενήλικες, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, αναπτύσσουν μια λίστα από ανησυχητικά
συμπτώματα όπως ραγδαία απώλεια βάρους, αϋπνίες,
παραισθήσεις, νοητικές δυσκολίες και περιορισμούς της
κινητικότητας.
Τι συμβαίνει στον Καναδά;
Ο επίσημος αριθμός των υπό διερεύνηση κρουσμάτων,
δηλαδή 48 περιπτώσεις, παραμένει σταθερός από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόβλημα την άνοιξη του 2021.
Όμως πολλαπλές πηγές υποστηρίζουν ότι η συρροή ενδέχεται πλέον να αποτελείται ακόμη και από 150 άτομα, καθώς πολλές ακόμη περιπτώσεις που αφορούν νέους ανθρώπους απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
«Πραγματικά ανησυχώ για αυτά τα κρούσματα, επειδή
μοιάζουν να εξελίσσονται ταχύτατα», αναφέρει η πηγή του
Guardian. «Ανησυχώ για εκείνους και τους οφείλουμε κάποιου είδους απάντηση».
Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον εννιά περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων δυο άτομα που βρίσκονταν σε στενή επαφή, χωρίς να έχουν γενετικές συνδέσεις,
ανέπτυξαν συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως η εμφάνιση της νόσου συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
• Ένα ύποπτο κρούσμα αφορά έναν άνδρα που
ανέπτυξε συμπτώματα άνοιας και διαταραχής συνέργιας μυών. Η σύζυγός του, που είχε αναλάβει
τη φροντίδα του, ξαφνικά άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου, αλλά και ατροφίας μυών,
άνοιας και παραισθήσεων. Πλέον βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από εκείνον.
• Μια γυναίκα, περίπου 30 ετών, βρίσκεται σε κατάσταση που περιγράφεται ως μη-λεκτική, τρέφεται
με σωληνάκι και υποφέρει από διαρκή σιελόρροια.
Η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε, που διανύει τη δεκαετία των 20, άρχισε πρόσφατα να παρουσιάζει
επίσης συμπτώματα νευρολογικής εκφύλισης.
• Σε άλλο περιστατικό, μια νεαρή μητέρα έχασε ξαφνικά 30 κιλά, ανέπτυξε αϋπνία και άρχισε να βιώνει
παραισθήσεις. Στο εγκεφαλογράφημα εμφανίστηκαν ενδείξεις προχωρημένης ατροφίας.
Επιμένουν οι υπάλληλοι – διαψεύδει η κυβέρνηση
Ο υπάλληλος της Vitalité, που μίλησε στον Guardian με
όρο την ανωνυμία του, επειδή δεν του έχει δοθεί έγκριση
να μιλήσει δημοσίως για την υπόθεση και φοβάται ότι θα
υποστεί αντίποινα, δηλώνει ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί
δημόσια εξαιτίας των αυξανόμενων ανησυχιών για την ταχύτητα με την οποία επιδεινώνεται η υγεία νεαρών ατόμων.
«Δεν πρόκειται για μια ασθένεια του Νιου Μπρούνσγουικ»,
υποστηρίζει. «Το πιθανότερο είναι ότι εμείς είμαστε απλώς
η περιοχή που προειδοποιεί, επειδή το μεγαλύτερο μέρος
της επικράτειάς μας είναι επαρχιακό με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να είναι δυνητικά πιο εκτεθειμένοι σε περιβαλλοντικούς παράγοντες».
Όμως τον Ιανουάριο, η επαρχία του Νιου Μπρούνσγουικ
αναμένεται ευρέως να ανακοινώσει ότι η συρροή των κρουσμάτων, που έγινε γνωστή από τη διαρροή υπομνήματος
στα ΜΜΕ στη διάρκεια του περασμένου έτους, είναι αποτέλεσμα λανθασμένων διαγνώσεων, μέσω των οποίων διαφορετικές ασθένειες ομαδοποιήθηκαν μαζί από λάθος.
Δύσκολη η ταυτοποίηση
Η Κλινική Ειδικών Νευροεκφυλιστικών Διαταραχών – ή

αλλιώς Mind Clinic – στην πόλη του Μόνκτον, δημιουργεί
χώρο για την υποδοχή κρουσμάτων που φτάνουν προς
έλεγχο τόσο από την περιοχή όσο και από γειτονικές επαρχίες. Τα ύποπτα κρούσματα κατά κανόνα μπερδεύουν τους
γιατρούς και βγαίνουν αρνητικά σε μια σειρά από καθιερωμένα νευρολογικά τεστ που χρησιμοποιούνται για να αποκλείσουν άλλα προβλήματα υγείας.
Με τη χρήση ενός οδηγού περιγραφής κρουσμάτων που
ανέπτυξε μια ομάδα νευρολόγων και επιδημιολόγων, η
κλινική κρίνει κατά πόσον οι ασθενείς απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή αν είναι πιθανό να πάσχουν από κάποια
γνωστή ασθένεια ή διαταραχή. Οι αποφάσεις για το ποια
κρούσματα θα ενταχθούν στη συρροή είναι υποκειμενικές,
σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της διαβόητης δυσκολίας στη μελέτη του εγκεφάλου. Τις περισσότερες φορές, οι γιατροί δεν
μπορούν να είναι σίγουροι πριν το θάνατο του ασθενούς και
τον ενδελεχή έλεγχο των ιστών του εγκεφάλου.
Τι φοβούνται οι ειδικοί
Παρά τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες που κυκλοφορούν
για τα παράξενα κρούσματα, η επαρχία έχει καταβάλλει
προσπάθειες για την καταπολέμηση των φόβων των πολιτών. Τον Οκτώβριο, αξιωματούχοι υπονόησαν ότι τα οκτώ
θανατηφόρα κρούσματα οφείλονταν σε λάθος διάγνωση,
υποστηρίζοντας ότι τα θύματα δεν υπέφεραν από την ίδια
νευρολογική ασθένεια, αλλά είχαν πεθάνει από άγνωστες
και ασύνδετες μεταξύ τους παθολογίες.
Όμως ειδικοί που έχουν γνώση της υπόθεσης είναι αναστατωμένοι, ιδίως εξαιτίας της μικρής ηλικίας των ασθενών.
«Το γεγονός ότι είμαστε ενώπιον ενός νεότερου φάσματος
ασθενών, μας ωθεί να αντιτιθέμεθα ένθερμα στην στάση που όπως φαίνεται προκρίνει η κυβέρνηση του Νιου
Μπρούνσγουικ – ότι τα κρούσματα της συρροής έχουν
ομαδοποιηθεί από λάθος», δήλωσε επιστήμονας της υπηρεσίας υγείας του Καναδά, που ειδικεύεται στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όμως επίσης δεν έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση.
Τον Οκτώβριο, η επαρχία ανέφερε επίσης ότι επιδημιολογική έκθεση δείχνει πως δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις
ότι κάποια γνωστή τροφή, συμπεριφορά ή έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες θα μπορούσε να εξηγήσει την
ασθένεια.
Σε σοκ οι οικογένειες των θυμάτων
Ο πατέρας του Τίμ Μπίτι, ο Λόρι, πέθανε το 2019, λίγο καιρό μετά τα Χριστούγεννα, όταν και εμφάνισε τις πρώτες
ενδείξεις σύγχυσης. Στο μεσοδιάστημα, η νοητική του εξασθένιση ήταν ραγδαία.
Ο Μπίτι λέει στον Guardian ότι η οικογένεια σοκαρίστηκε
όταν έμαθε πως ο πατέρας του ήταν ένας από τους οκτώ
ανθρώπους, για τους οποίους ένας παθολόγος έκανε την
αμφιλεγόμενη δήλωση ότι έλαβαν λάθος διάγνωση και
στην πραγματικότητα πέθαναν από Αλτσχάιμερ.
Ο Μπίτι και η αδερφή του έχουν απευθύνει εκκλήσεις για
την εξέταση της σορού του πατέρα τους για νευροτοξίνες,
συμπεριλαμβανομένης της Β-Ν-μεθυλάμινο-L-αλανίνης
(ΒΜΑΑ), που σύμφωνα με ορισμένους θα μπορούσε να
κρύβεται πίσω από την ασθένεια.

Πολιτικά εμπόδια λόγω των… αστακών;
Σε μια μελέτη, υψηλές συγκεντρώσεις ΒΜΑΑ εντοπίστηκαν
σε αστακούς, η βιομηχανία των οποίων αποτελεί κεντρικό
μοχλό των οικονομιών πολλών από τις παράκτιες κοινότητες του Νιου Μπρούνσγουικ. Η επαρχία μοιάζει απρόθυμη
να εξετάσει πιθανούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, και οι
οικογένειες έχουν εικάσει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσει την ύπαρξη πιθανής συρροής θα μπορούσαν να αποτελούν προϊόν πολιτικών αποφάσεων.
«Αν μια ομάδα ανθρώπων ήθελε να δημιουργήσει συνωμοσιολόγους, τότε η κυβέρνηση έχει κάνει εκπληκτική δουλειά
για να τους βοηθήσει», σχολιάζει καυστικά ο Μπίτι. «Προσπαθούν απλώς να δημιουργήσουν ένα αφήγημα για το
κοινό, το οποίο ελπίζουν ότι θα γίνει αποδεκτό και δεν θα
αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο; Απλώς δεν το
καταλαβαίνω».
Έγγραφα που περιήλθαν στη διάθεση του Guardian κατόπιν αιτήσεων, δείχνουν ότι οι επιστήμονες στην υπηρεσία
υγείας της χώρας εξετάζουν το ΒΜΑΑ ως πιθανή αιτία,
όμως περιμένουν η επαρχία να δώσει εντολή για σχετικούς
ελέγχους.
«Δεν γνωρίζω γιατί η επαρχία δεν ακολουθεί απλώς τις επιστημονικές διαδικασίες και δεν εξετάζει το θέμα. Έχουν τη
σορό του πατέρα μου. Τους έχουμε δώσει πλήρη έγκριση
να πραγματοποιήσουν τοξικολογικές εξετάσεις και να κάνουν ό,τι χρειάζεται», λέει ο Μπίτι στον Guardian. «Όμως
δεν έχουν εξετάσει τίποτα».
Δυσκολίες ορισμών
Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι εξετάσεις είναι
πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι φαντάζεται το κοινό.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένα τεστ μπορούν να δώσουν
γρήγορα και καταληκτικά αποτελέσματα, άλλοι τύποι έρευνας απαιτούν πολύ περισσότερη δουλειά.
«Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε πλήρη έρευνα, επειδή δεν γνωρίζουμε για τι
ακριβώς ψάχνουμε», τονίζει ομοσπονδιακός επιστήμονας
που γνωρίζει τόσο τη συρροή όσο και τη διαδικασία διερεύνησής της. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τρόπο να ερμηνεύσουμε απλά δεδομένα που μπορεί να λάβουμε εξετάζοντας
τον εγκεφαλικό ιστό ενός ανθρώπου για μια συγκεκριμένη
τοξίνη. Για παράδειγμα, πώς ορίζονται τα “αυξημένα” επίπεδα μιας νευροτοξίνης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό;
Και πότε γίνονται αιτία ανησυχίας;»
Ο επιστήμονας εξηγεί στον Guardian ότι υπάρχουν επιστημονικές ομάδες έτοιμες να προχωρήσουν σε έρευνα,
όμως «το Νιου Μπρούνσγουικ μας έχει ζητήσει ρητά να μην
προχωρήσουμε».
Τι αναμένεται τον Ιανουάριο
Εκείνοι που γνωρίζουν την υπόθεση της συρροής προετοιμάζονται για την έκθεση του Ιανουαρίου, την οποία έχει
συντάξει η επιτροπή επιτήρησης της επαρχίας, και η οποία
πρόκειται να κρίνει αν τα 48 κρούσματα υποφέρουν πράγματι από κάποια νευρολογική ασθένεια ή αν είναι αποτέλεσμα λανθασμένων διαγνώσεων από νευρολόγους».
Εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ των ειδικών και της
κυβέρνησης της επαρχίας, πηγή από το περιβάλλον της
Mind Clinic σημειώνει ότι πρόσφατα αρκετές θέσεις εργασίας στην κλινική – ενός κοινωνικού λειτουργού, ενός διοικητικού υπαλλήλου και ενός νευροφυσιολόγου – μετατράπηκαν σε προσωρινές, ενώ ο προϋπολογισμός της δεν θα
ανανεώνεται πια αυτόματα και η κλινική θα μετατραπεί σε
γηριατρική κλινική και κλινική ασθενών με Αλτσχάιμερ. Η
υπουργός υγείας, Ντόροθι Σέπαρντ δήλωσε σε δημοσιογράφους την 1η Δεκεμβρίου ότι οι εικασίες για «λουκέτο»
στην κλινική δεν ευσταθούν.
«Λέμε διαρκώς στους ασθενείς μας ότι η χώρα τους υποστηρίζει και ότι τα τεστ θα πραγματοποιηθούν προκειμένου
να μάθουμε τι συμβαίνει. Τους λέμε ότι η έρευνα θα προχωρήσει σε βάθος για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε»,
λέει στον Guardian ο εργαζόμενος της Vitalité. «Και μέχρι
στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί. Όμως μας έχουν ανάγκη».
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ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕ ΒΑΡΚΑ
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν
ξεκινήσαμε καθόλου καλά,
τη νέα χρονιά. Ο Κόβιντ κατσικώθηκε για τα καλά, και
έγινε απρόσκλητο μέρος
της καθημερινότητος μας.
Όσο η Ιατρική επιστήμη
Ηλίας
προσπαθεί να τον περιοΚουτίνας
ρίσει τόσο πιο πολύ αυτός
ελίσσεται και εξελίσσεται
μέσα από τις παραλλαγές του. Κυρίαρχη
τελευταία μορφή του, η οποία μεταδίδεται
σαν πυρκαγιά σε πυκνό κωνοφόρο δάσος,
η παραλλαγή Όμικρον, που έχει αναστατώσει επιστήμονες, και κυβερνήσεις σε όλο
τον κόσμο. Των τελευταίων έχει μαλιάσει η
γλώσσα τους να εκλιπαρούν τον κόσμο να
εμβολιαστεί, όσο το δυνατόν συντομώτερα,
πριν παραλύσει σε κάθε σημείο της γης τη
δημόσια και οικονομική ζωή των κρατών.
Οι εκκλήσεις όμως συνεχίζουν να πέφτουν
σε ώτα μη ακουόντων, όσον αφορά τους
φανατικούς αντιεμβολιαστές, οι οποίοι συνεχίζουν την προκλητική "αντίστασή" τους
αδιαφορώντας για όλους εμάς τους υπόλοιπους, αλλά και στρουθοκαμηλίζοντες, παρά
το γεγονός ότι γνωστοί και μη ομοιδεάτες
τους έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό.
Επιτέλους, οι άνθρωποι που έχουν πάρει
τον κορονοϊό στα σοβαρά δεν είναι ακριβώς υποχρεωμένοι να παρακολουθούν
τις αλλαγές σε μέτρα και σε περιορισμούς
λόγω της ανυπακοής μιας μειοψηφίας. Ζούνε ήδη προσεκτικά, αποφεύγοντας τα μέρη
με πολύ κόσμο και έχοντας τη μάσκα πάντα
πάνω από το πιγούνι.
Αν μη τι άλλο, βέβαια, εμβολιασμένοι και
ανεμβολίαστοι δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Οι πρώτοι έχουν κερδίσει πίσω το
δικαίωμά τους να κυκλοφορούν
ελεύθεροι εκπληρώνοντας την κοινωνική τους υποχρέωση να εμβολιαστούν, ενώ οι δεύτεροι θέλουν το
ίδιο δικαίωμα τζάμπα. Ωστόσο, με
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή όχι,
δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι
ο αντικειμενικός σκοπός όλης αυτής
της φασαρίας: Η βιωσιμότητα του
συστήματος υγείας χωρίς να υπάρξει νέο lockdown. Στο ίδιο πράγμα
στοχεύουν όλες οι κυβερνήσεις του
ανεπτυγμένου κόσμου. Οι πολίτες τους θα
έπρεπε απλώς να στοχεύουν να μην κολλήσουν τον ιό, αλλά τελικά πολλοί επέλεξαν να κάνουν το αντίθετο, με αποτέλεσμα,
τώρα που η Όμικρον θερίζει, ο ιός να μεταδίδεται σχεδόν ανεξέλεγκτα και τα μέτρα
να έχουν μετατραπεί, από απλές οδηγίες
που ήταν στην αρχή της πανδημίας, σε μία
μεγάλη λίστα καταναγκασμών με την οποία
πλέον διαφωνούν σχεδόν όλοι.
Και, δυστυχώς, επειδή η υπευθυνότητα
πολύ περισσότερο μαθαίνεται και πολύ λιγότερο επιβάλλεται, ακόμα και αυτά τα νέα
μέτρα φαντάζουν ανεπαρκή… Ειδικά αν
λάβουμε υπόψη και τη διάχυτη γκρίνια εναντίον τους. Πρέπει να πούμε, βέβαια, ότι η
γκρίνια καθεαυτή σε ένα βαθμό είναι εύλογη
όταν υπάρχουν τόσα πολλά και εναλλασσόμενα μέτρα. Άλλο η γκρίνια για τα μέτρα,
όμως, και άλλο η παραβίασή τους. Και, εδώ
που τα λέμε, το γεγονός ότι πλέον η πολιτεία ακούει κριτική εξίσου έντονα τόσο από
τη «χαλαρή» πλευρά («γιατί υπάρχουν τόσα
μέτρα, αφού υπάρχουν εμβόλια;») όσο κι
από την άλλη, την «αυστηρή» («γιατί ακόμα
επιτρέπεται η τάδε ή η δείνα δραστηριότητα;»), αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι όντως
κάνει μεγάλη προσπάθεια να ισορροπήσει

Η ΠΣΕΚΑ καλεί τον πρόεδρο
Μπάιντεν και τους ηγέτες
του κόσμου να τερματίσουν
την κατοχή της Κύπρου
Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρείχαν την δυνατότητα στην
Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα και στον πρόεδρό της Φίλιπ
Κρίστοφερ να ανταλλάξουν ευχές και συνάμα να αναφωνήσουν από κοινού το «Δεν
Ξεχνώ».
Πρόκειται για το μότο του αγώνα των απανταχού Κυπρίων και κατ΄ επέκταση των
ομογενών, το οποίο, όπως επεσήμανε ο
κ. Κρίστοφερ, έχει γίνει το μότο του αγώνα της νεότερης γενιάς των Κυπρίων που
αγωνίζεται δυναμικά για την απελευθέρωση της Κύπρου από την μπότα του Αττίλα
που από την τουρκική εισβολή και κατοχή
του 1974 μέχρι και σήμερα κρατάει υπό κατοχή τα 36% της εδαφικής κυριαρχίας της
Κύπρου. Πρόκειται για το μότο του αγώνα
για την επιστροφή στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο και το οποίο ακόμη και μετά από
47 χρόνια παραμένει ζωντανό.
Η έκκληση της ΠΣΕΚΑ προς τον πρόεδρο Μπαίντεν και τους ηγέτες του Δυτικού
Κόσμου.
Ο κ. Κρίστοφερ καλεί τους ομογενείς να
ενώσουν τις φωνές τους και να ζητήσουν
από τον πρόεδρο Μπάιντεν και τους ηγέτες

του Δυτικού Κόσμου να ασκήσουν όλη τους
την επιρροή ούτως ώστε να δοθεί οριστικό
τέλος στην κατοχή της Κύπρου και να παρεμποδίσουν τους ισλαμικούς φονταμενταλιστές του Ερντογάν να πετύχουν την πρώτη
σύγχρονη κατοχή στην Δύση.
Η ΠΣΕΚΑ καλεί τους ομογενείς να υπενθυμίσουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν και στους
ηγέτες του Δυτικού Κόσμου τις συνέπειες
της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Να
τους υπενθυμίσουν ότι ακόμη και σήμερα
μετά από 47 χρόνια 200.000 Ελληνοκύπριοι οδηγήθηκαν και παραμένουν στην προσφυγιά, 500.000 έποικοι έχουν καταλάβει
τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων, 500
Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες έχουν καταστραφεί είτε έχουν μετατραπεί σε τεμένους,
60.000 αρχαιολογικοί θησαυροί – μέρος της
παγκόσμιας έχουν λεηλατηθεί και έχουν
πουληθεί στο εξωτερικό, 20.000 εικόνες,
ιερά κειμήλια, Ευαγγέλια και άλλα αντικείμενα λατρείας έχουν λεηλατηθεί, 1.130 άτομα – πολίτες και στρατιώτες – μεταξύ των
οποίων και πέντε Αμερικανοί αγνοούνται,
410 Ελληνοκύπριοι και Μαρονίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι και καταπιεσμένοι.

την προστασία του συστήματος Υγείας μας
με τη λειτουργία της αγοράς. Το ότι πια αυτή
η προσπάθεια φαντάζει από πολύ δύσκολο
έως αδύνατο να στεφθεί με επιτυχία (ό,τι κι
αν σημαίνει «επιτυχία» σε μία πανδημία με
εκατομμύρια νεκρούς παγκοσμίως) οφείλεται σε αυτούς που δεν τηρούν τα μέτρα, όχι
σε αυτούς που τα επιβάλλουν.
Μόνη άμυνα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή
απέναντι , οι μαζικοί εμβολιασμοί, όχι τόσο
γιατί αποτρέπουν τη μετάδοσή του,(το εμβόλιο εξάλλου δεν σε προστατεύει από αυτό),
όσο για τον περιορισμό των εισαγωγών σε
Νοσοκομεία, και τους θανάτους από αυτόν.
Οι ειδικοί, και οι μόνοι αρμόδιοι να εκφράζουν επιστημονική άποψη πάνω στο θέμα,
συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου.
Για πιθανή κορύφωση του κύματος των
κρουσμάτων μιλά ο διδάκτωρ Μοριακής
Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο,
Γιάννης Πρασσάς,( παρεπιπτώντος είαναι

μαγάλη μας χαρά να τον έχουμε κοντά
μας εδώ στο Τορόντο), τοποθετώντας
νωρίτερα από το αναμενόμενο την
έξαρση.
Σύμφωνα με τον κ. Πρασσά «είναι
φρενήρης ο ρυθμός αύξησης των
κρουσμάτων και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, ενδεχομένως και από
το τέλος της επόμενης εβδομάδας ή
σε δέκα μέρες, να έχουμε κορύφωση
των... κρουσμάτων».
Και συνέχισε: «Θα ακολουθήσει μία…
ουρά νοσηλειών. Βλέπουμε από διάφορες χώρες ότι η πίεση στα νοσοκομεία
είναι αυξημένη. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλα κενά ανεμβολίαστων
και το ΕΣΥ είναι ήδη στο “κόκκινο”, το διακύβευμα των επόμενων εβδομάδων είναι
πολύ σημαντικό».
Ο κ. Πρασσάς επανέλαβε τη σημασία του
εμβολιασμού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
όσοι έχουν εμβολιαστεί έχουν πάρα πολύ
ισχυρή προστασία απέναντι στη βαριά
νόσηση. Αντιθέτως, η μετάλλαξη Omicron
αποτελεί εξαιρετικά μεγάλη απειλή για τους
ανεμβολίαστους και ειδικά για τους ηλικιωμένους που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.
Μόνη μας ελπίδα να μετεξελιχθεί σε μια
απλή ίωση με την οποία θα μάθουμε να
ζούμε, οπλισμένοι όμως με το εμβόλιο, έως
ότου εξαφανιστεί, και ξαναγυρίσουμε στα
γνώριμα μας παλιά κρυολογήματα.
Καλή μας χρονιά , αν φυσικά μας το επιτρέψουν οι ανεμβολίαστοι!
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο
«ρίχνουν» το Instagram: Δίνουν σε
διαγωνισμό επιπλωμένο σπίτι με
θέα Ακρόπολη αξίας 100.000 ευρώ
Ιστορία στους διαγωνισμούς των ελληνικών
social media γράφουν
τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Αλέξανδρος
Κοψιάλης.
Λίγες μόνο ημέρες μετά
Ντίνος
τη κίνηση αγάπης και
Μέλλιος
αλληλεγγύης
«Δώσε
assist» του The GiANT Heart, με τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 66
πόντους σε δύο παιχνίδια (35 στο ένα και
31 στο άλλο) και να μαζεύει 66.000 ευρώ για
τη Δράση Αυτισμού «UniquAll - Όλοι Μοναδικοί-Όλοι Ίσοι», ο σταρ των Μιλγουόκι
Μπακς «χτυπάει» ξανά.
Παρέα με τα άλλα τρία αδέρφια του, Θανάση, Κώστα και Άλεξ, αλλά και έναν από
τους πιο γνωστούς Έλληνες Influencers,
τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, ξεκίνησαν το μεγαλύτερο Giveaway που έχει γίνει στην Ελλάδα. Αυτό γιατί το δώρο που θα κερδίσει
ο πρώτος νικητής θα είναι ένα ολόκληρο
σπίτι, στον τελευταίο όροφο (ρετιρέ), με θέα
Ακρόπολη και πλήρως επιπλωμένο.
Στο βίντεο που ανέβασαν τα αδέρφια
Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Αλέξανδρος
Κοψιάλης στους προσωπικούς τους

λογαριασμούς στο Instagram βλέπουμε τα
δωμάτια του σπιτιού, το οποίο να σημειωθεί
ότι έχει αξία άνω των 100.000 ευρώ.
Το giveaway ξεκινά την Τρίτη 04/01/22
και ώρα 15:00 και λήγει την Παρασκευή
04/03/22 και ώρα 18:00. Η επιλογή του νικητή θα γίνει με τυχαίο τρόπο την Παρασκευή
04/03/22 και ώρα 18:01 σε LIVE μετάδοση από τον λογαριασμό του Αλέξανδρου
Κοψιάλη, με την βοήθεια πιστοποιημένης
εφαρμογής ώστε να είναι δίκαιη για όλους
και να έχουν όλοι ίσες πιθανότητες. Όπως
σημειώνουν οι «διοργανωτές» του διαγωνισμού, ο οποίος τρέχει σε συνεργασία με το
μεσιτικό γραφείο Greek Home, για να πάρει
κάποιος μέρος δεν χρειάζεται καν να αφήσει σχόλιο. Αρκούν έξι follows και ένα LIKE.

“Ο ΑΜΝΟΣ” Σε μια πόλη μερικοί εργάτες δούλευαν στον πέμπτο όροφο
ενός κτηρίου. Ξαφνικά, ένας από τους εργάτες έχασε το βήμα του και έπεσε
στο πεζοδρόμιο. Οι συνάδελφοι του κατέβηκαν γρήγορα για να τον
βοηθήσουν. Περίμεναν να τον βρουν νεκρό, ή βαριά τραυματισμένο. Προς
μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν ότι δεν είχε πάθει τίποτα! Ακριβώς την ώρα
που έπεφτε περνούσε από κάτω ένα κοπάδι πρόβατα κι έτσι προσγειώθηκε
μαλακά στην πλάτη ενός από αυτά. Το ζώο βρισκόταν εκεί πεσμένο νεκρό,
αλλά ο άνθρωπος είχε σωθεί. Καθώς κοιτούσε το άψυχο πρόβατο, τον
άκουσαν να ψιθυρίζει...πέθανε το καημένο για μένα! Δάκρυα έτρεχαν από
τα μάτια του γιατί αυτό το πρόβατο έγινε ο σωτήρας του.
Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είναι ο Αμνός του
Θεού, που όχι κατά λάθος, αλλά με όλη του τη θέληση πλήρωσε για την
αμαρτία μας. Μας έσωσε από βέβαιο θάνατο. Και όλα αυτά τα έκανε γιατί
μας αγαπά. Τον ευχαριστούμε γι’ αυτή του την θυσία. Τον προσκυνούμε και
τον λατρεύουμε γιατί ενώ είμασταν χαμένοι, ήρθε σαν τον καλό βοσκό και
μας βρήκε.
Ας κάνει ο καθένας μας την παρακάτω προσευχή:
“Θεέ μου, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας
γιατί ο Ιησούς
Χριστός πέθανε και για μένα, για να μπορώ εγώ να ζήσω λυτρωμένος κοντά
σου αιώνια. Χρωστώ τη ζωή μου στο Χριστό γιατί με το θάνατό του μου
χάρισε τον ουρανό. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γι’ αυτή σου την
αγάπη. Στο όνομα του Σωτήρα μου Χριστού προσεύχομαι. Αμήν!”

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

Αστέρας - ΟΦΗ 1-0
Ο Αστέρας έκανε σεφτέ στο 2022
επικρατώντας 1-0 του ΟΦΗ για την
16η αγωνιστική της Super League
Interwetten χάρη σε γκολ του Άντριαν Ριέρα στο 38ο λεπτό. Ο Αστέρας
έκανε... ποδαρικό στις νίκες για το
2022 στο παιχνίδι απέναντι στον
ΟΦΗ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι Αρκάδες επικράτησαν 1-0
των Κρητικών με τον Άντριαν Ριέρα
να πετυχαίνει στο 38ο λεπτό το νικητήριο γκολ.
Έτσι, ο Αστέρας έμεινε στην 8η
θέση, αλλά έφτασε τους 20 πόντους
και είναι στο -2 από τον ΟΦΗ που βρίσκεται
στην έκτη θέση. Οι Κρητικοί ξανά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Αρκάδες μακριά
από το Ηράκλειο.
Ο Αστέρας ήταν καλύτερος στο πρώτο

μέρος και βρήκε το γκολ λίγο πριν να επιστρέψει στα αποδυτήρια. Ο ΟΦΗ ανέβασε
ρυθμό στο δεύτερο μέρος είχε δοκάρι, αλλά
δεν βρήκε απάντηση, με τους Αρκάδες να
διαχειρίζονται το προβάδισμα και στο φινάλε να έχουν επίσης δοκάρι.

ΠΑΣ Γιάννινα - Ιωνικός 1-0
Ο αποδεκατισμένος ΠΑΣ Γιάννινα
αποδείχτηκε πολύ σκληρός για να
πεθάνει και επικράτησε του Ιωνικού
με 1-0 στο ματς που άνοιξε την αυλαία στη Super League Interwetten
για το 2022 με τον Άγιαξ της Ηπείρου
να σκαρφαλώνει στην τέταρτη θέση.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει αποδείξει φέτος
ότι δεν καταλαβαίνει από δυσκολίες
και είναι μια ομάδα πολύ σκληρή
για να πεθάνει και αυτό έδειξε και
στο ματς με τον Ιωνικό το οποίο
άνοιξε την αυλαία της Super League
Interwetten για το 2022. Ο Άγιαξ της
Ηπείρου επικράτησε 1-0 της ομάδας της Νίκαιας με τον Περέα να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και ανέβηκε στην
4η θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα των Ιωαννίνων "χτυπήθηκε" από
τον κορονοϊό τις προηγούμενες μέρες με
αποτέλεσμα να παραταχθεί με δέκα απουσίες και χωρίς δεύτερο γκολκίπερ στον πάγκο ενώ ο Μεταξάς είχε στη διάθεση του
μόλις πέντε αλλαγές. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι και αυτοί είχαν τρία κρούσματα

κορονοϊού αλλά δεδομένα περισσότερες
λύσεις από τους γηπεδούχους.
Ο ΠΑΣ όμως έπαιξε όπως έχουμε συνηθίσει από την αρχή της σεζόν, αρκετά συμπαγής πίσω και χτύπησε στις αντεπιθέσεις
με τους Μιλιντσεάνου, Περέα. Ο δεύτερος
μάλιστα ήταν και ο σκόρερ της ομάδας του
ΠΑΣ καθώς στο 51' βρήκε το δρόμο προς
τα δίχτυα, άνοιξε το σκορ και έδωσε τη νίκη
στους γηπεδούχους.

Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός 0-0
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να φύγει
με τη νίκη από τη Ριζούπολη, ο Απόλλωνας Σμύρνης κράτησε το μηδέν (00) και υποχρέωσε σε απώλεια βαθμών
τους ερυθρόλευκους. Αρκετές οι απουσίες για τους γηπεδούχους, αλλά και
για τους φιλοξενούμενους.
Ο Ολυμπιακός είχε ένα δύσκολο απόγευμα στη Ριζούπολη στο πρώτο παιχνίδι για το 2022. Οι ερυθρόλευκοι
έμειναν στο 0-0 απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης για την 16η αγωνιστική
της Super League Interwetten, ο οποίος άντεξε την πίεση, με τον Βέρχουλστ
να είναι παρών όποτε χρειάστηκε.
Η Ελαφρά Ταξιαρχία έβαλε στοπ στο νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι υποχρεώθηκαν στην
τρίτη ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα και
η τελευταία μάλιστα ήταν στις 3 Οκτωβρίου στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη
βαθμολογία οι Πειραιώτες είναι στους 42
πόντους στο +9 από την ΑΕΚ. Σημαντικός
πόντος για τον ουραγό Απόλλωνα που έχει

οκτώ βαθμούς.
Οι δύο ομάδες χρειάστηκε να "παλέψουν"
με τις απουσίες τους, με τους γηπεδούχους
να έχουν 15 απώλειες, κάποιες εξ αυτών
λόγω του κορονοϊού. Ο Ολυμπιακός είχε το
πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ωστόσο ο Απόλλωνας και ιδιαίτερα ο γκολκίπερ του αντέδρασαν σωστά
όταν χρειάστηκε.
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Λαμία - ΑΕΚ 0-2
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις
της στο 2022, επικρατώντας της Λαμίας με
2-0 στην έδρα της, χάρη στα τέρματα των
Λιβάι Γκαρσία στο 29' και Άμραμπατ στο 83'
και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.
Ανώτερη σε γενικές γραμμές η Ένωση, θα
μπορούσε να βρει γκολ και η Λαμία.
Η Λαμία υποδέχθηκε την ΑΕΚ στην έδρα
της για τη 16η αγωνιστική της Super League
Interwetten, με την Ένωση να επικρατεί με
2-0, χάρη στο γκολ του Λιβάι Γκαρσία στο
29ο λεπτό και Νορντίν Άμραμπατ στο 83ο
λεπτό. Με αυτό το αποτέλεσμα η Ένωση
επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα και

ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το 2022.

Βαθμολογία Superleague 2

Παναθηναϊκός - Άρης 2-0
Ο μισός Παναθηναϊκός κέρδισε τον
αποδεκατισμένο Άρη στο ντέρμπι
για την τέταρτη θέση με 2-0, με κορυφαίο τον Παλάσιος που είχε γκολ
και ασίστ στη διάρκεια της αναμέτρησης και τους Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ
να βοηθάνε τα μέγιστα. Μόνο μια
φορά απείλησαν οι φιλοξενούμενοι
σε 90 λεπτά.
Στο ντέρμπι πιθανότατα για την 4η
θέση στο τέλος της σεζόν ο μισός
Παναθηναϊκός κέρδισε τον επίσης
αποδεκατισμένο Άρη με 2-0, προσπέρασε τον ΠΑΣ Γιάννινα, ανέβηκε ξανά στην τέταρτη θέση και πήρε
κεφάλι στη μάχη των δύο ομάδων.
Οι πράσινοι είχαν ως κορυφαίο τον Παλάσιος που πέτυχε ένα γκολ και είχε μια ασίστ
και πήρε τα μέγιστα από τους Βιγιαφάνιες,
Αϊτόρ που ήταν εξαιρετικοί. Ο Άρης απείλησε μόλις μια φορά σε ολόκληρο το 90λεπτο

την εστία του Μπρινιόλι και έδειξε πως
η απουσία του Καμαρά στοίχισε αρκετά
στους "κιτρινόμαυρους".
Αυτή ήταν η τέταρτη σερί εντός έδρας νίκη
για το τριφύλλι και μάλιστα με το ίδιο σκορ,
το 2-0, κόντρα στους "κιτρινόμαυρους" που
μπήκαν με το αριστερό στο 2022.

Βαθμολογία Superleague
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Ο παγκόσμιος χάρτης των κρυπτονομισμάτων
Ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα όσα
πρέπει να γνωρίζετε γύρω από τα νέα,
ψηφιακά, περιουσιακά στοιχεία που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια
Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether,
Cardano, Solana, XRP, Polkadot, SHIBA,
Dogecoin. Αυτά είναι τα δέκα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα σε κεφαλαιοποίηση
σήμερα, ενώ υπάρχουν και κυριολεκτικά
εκατοντάδες άλλα καθώς ξεφυτρώνουν
σαν τα μανιτάρια. Τι είναι όμως τα κρυπτονομίσματα αυτά, τι ασφάλεια προσφέρουν και πώς πραγματοποιούνται οι συναλλαγές; Με το Bitcoin να κλείνει πλέον
αισίως 13 χρόνια ύπαρξης, «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σήμερα τις απαντήσεις σε μερικές από τις πιο
σημαντικές ερωτήσεις που κάνουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν ή να ενημερωθούν για τα κρυπτονομίσματα.
Τι είναι τα κρυπτονομίσματα;
Τα κρυπτονομίσματα είναι περιουσιακά στοιχεία που έχουν
δημιουργηθεί ψηφιακά από μια ιδιωτική εταιρεία για να εκτελούνται συναλλαγές σε αγαθά και για αγορά υπηρεσιών.
Σε αντίθεση με το κανονικό χρήμα, ένα κρυπτονόμισμα δεν
έχει δημιουργηθεί από μια κεντρική τράπεζα και η αξία του
μεταφέρεται και καταγράφεται σε ανοικτού τύπου δημόσια
«βιβλία» που ονομάζονται blockchain. Προς το παρόν δεν
υπάρχει αυξημένη εποπτεία για τα νομίσματα αυτά από κάποιον επίσημο κρατικό ή άλλο φορέα, κάτι που θέλουν να
κάνουν κάποιες ρυθμιστικές Αρχές.
Τι είναι το blockchain;
Αποτελεί ηλεκτρονικό λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταγράφονται συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα σε ομάδες (blocks)
δεδομένων οι οποίες είναι «δεμένες» (chained) μεταξύ τους
με συγκεκριμένη σειρά και προστατευμένες από σύνθετους
κωδικούς που δημιουργούνται από υπολογιστές. Η δομή
αυτή λειτουργεί χωρίς να υπάρχει κεντρικός πυρήνας, όπως
είναι η τράπεζα, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να γίνονται
πιο άμεσα.
Πώς γίνεται η επαλήθευση των συναλλαγών αυτών;
Οι λεπτομέρειες κάθε συναλλαγής πρέπει να επαληθευτούν
από δίκτυα υπολογιστών (nodes) πριν να γραφτούν στο «βιβλίο» του blochchain. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής στέλνονται σε όλα τα nodes τα οποία επιλύουν σύνθετα μαθηματικά προβλήματα για να αποδείξουν ότι η συναλλαγή είναι
γνήσια και με ισχύ.
Πώς μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει κάποιος
κρυπτονομίσματα;
Το πρώτο βήμα είναι να επισκεφθεί μία από τις πλατφόρμες
που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό γίνεται είτε μέσω
χρηματοπιστωτικών εταιρειών που προσφέρουν τέτοιες
υπηρεσίες και υπηρεσίες αγοράς και πώλησης μετοχών,

συνέχεια από τη σελίδα 5

ομολόγων κ.λπ. είτε γίνεται απευθείας
από χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων τα
οποία παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
Τι κινδύνους έχουν οι συναλλαγές σε
κρυπτονομίσματα;
Οι κάτοχοι των κρυπτονομισμάτων είναι
υπεύθυνοι και για την ασφάλειά τους. Τα
ψηφιακά νομίσματα μπορούν να φυλάσσονται σε υπολογιστή ή σε διαδικτυακά
«πορτοφόλια» (wallets) που προσφέρουν
πιο άμεσες συναλλαγές. Ομως το γεγονός
ότι τα πορτοφόλια αυτά είναι διαδικτυακά τα κάνει πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από χάκερ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να θυμάται κανείς τον προσωπικό του μοναδικό αριθμό/κωδικό που ξεκλειδώνει το πορτοφόλι του για να μπορεί να το
ξεκλειδώσει και να έχει πρόσβαση σε αυτό.
Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί κίνδυνοι;
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων μπορούν να μεταβάλλονται
σε μεγάλο βαθμό. Επίσης επειδή δεν υπάρχει επίσημη εποπτεία από κάποιον φορέα, εάν κάτι πάει στραβά στο πορτοφόλι του χρήστη ή στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων ή
σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης ψηφιακής διαδικασίας, ο
χρήστης μπορεί να χάσει όλα του τα χρήματα.
Υπάρχουν κίνδυνοι από την ίδια τη χρήση
κρυπτονομισμάτων;
Τα κρυπτονομίσματα δεν συγχωρούν λάθη επειδή πολλά
ψηφιακά πορτοφόλια είναι κλειδωμένα μόνο με κωδικό πρόσβασης χωρίς ελπίδα να ανακτηθούν σε περίπτωση απώλειάς του. Εάν χαθεί ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη ή
γίνει λάθος στη συναλλαγή οι απώλειες είναι σαν να χάνει
κανείς το πορτοφόλι του ή να στέλνει μετρητά σε λάθος διεύθυνση. Η υποκλοπή δεν είναι επίσης δύσκολη ειδικά εάν
δεν έχει κάποιος ειδικές γνώσεις σε τεχνολογία. Για παράδειγμα, εάν το ψηφιακό πορτοφόλι είναι ξεκλειδωμένο στον
υπολογιστή οποιοσδήποτε έχει φυσική πρόσβαση στον συγκεκριμένο υπολογιστή και ξέρει πώς να κάνει τη συναλλαγή
θα μπορούσε εύκολα να αδειάσει ολόκληρο το πορτοφόλι με
μερικά κλικ.
Τι είναι τα stablecoins;
Είναι μορφή κρυπτονομισμάτων. Σε αντίθεση με το Bitcoin
και άλλα κρυπτονομίσματα όμως, αυτά συνδέονται με άλλα
στοιχεία ενεργητικού με στόχο να υπάρχουν μικρότερες διακυμάνσεις στις τιμές. Τα περισσότερα stablecoins τα έχει
εκδώσει η Tether. Εχουν εκδοθεί επίσης από την USD Coin
που ελέγχεται από κοινού από την υπηρεσία πληρωμών
Circle και το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase.
Πώς λειτουργεί ειδικά το Bitcoin;
Η εξόρυξη (mining) Bitcoin είναι η διαδικασία προσθήκης
νέων ομάδων συναλλαγών (γνωστών ως blocks) στο κοινόχρηστο αρχείο συναλλαγών (το blockchain). Υπάρχει

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

θραύσμα που απεικονίζει το πόδι της Θεάς Αρτέμιδος, καθισμένης σε θρόνο. Είναι κίνηση
έντονης συμβολικής αξίας για τον ελληνικό πολιτισμό: η Σικελία, με αυτόν τον τρόπο, γίνεται, στην πραγματικότητα, πρόδρομος στο θέμα της επιστροφής στην Ελλάδα των μαρμάρων του Παρθενώνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και
καιρό σε παγκόσμιο επίπεδο», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αλμπέρτο Σαμονά και
εξήγησε πως «η συμφωνία προβλέπει σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία ότι για μια περίοδο 4 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άλλων 4 ετών, το Salinas μεταφέρει στο Μουσείο
της Ακρόπολης στην Αθήνα το θραύσμα του Παρθενώνα, που σήμερα φυλάσσεται στο
Παλέρμο ως μέρος της αρχαιολογικής συλλογής του άγγλου προξένου Robert Fagan, το
οποίο αγοράστηκε από το Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Παλέρμο το 1820. Σε αντάλλαγμα,
δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου της Ακρόπολης θα φτάσουν στο Παλέρμο, το καθένα για μια περίοδο τεσσάρων ετών: πρόκειται για ένα σημαντικό
ακέφαλο άγαλμα της Αθηνάς που χρονολογείται περί τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. και έναν
γεωμετρικού αμφορέα του πρώτου μισού του 8ου αιώνα π.Χ. Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, τη διοργάνωση κοινών πρωτοβουλιών που θα υλοποιηθούν με σύμπραξη των δύο
μουσείων σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος διεθνούς εμβέλειας».
Ο Αλμπέρτο Σαμονά δεν έκρυψε ότι «η βούληση της Σικελίας, στην πραγματικότητα, είναι
αυτή της επ’ αόριστον επιστροφής στην Ελλάδα του ευρήματος». Γι’ αυτό και η Περιφέρεια
της Σικελίας ζήτησε από το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας τη δρομολόγηση των διαδικασιών που οδηγούν στην επιτυχή έκβαση της δυνατότητας αυτής. Μάλιστα,
το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση στο πλαίσιο της «Επιτροπής Ανάκτησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που έχει συσταθεί στο υπουργείο.
Σταμπολίδης: Το Παλέρμο δείχνει το δρόμο στο Λονδίνο
«Η φθορά των αιώνων πάνω στους λίθους αυτούς κρατά τη διαχρονική τους αλήθεια, το
άλφα στερητικό της λήθης. Ομως, καθώς “σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν
πιάνει”, επέστη καιρός να συγκεντρωθούν τα σπαράγματα του μνημείου, μικρά ή μεγάλα,
για να αποδοθεί αυτό και πάλι, ολάκερο στα μάτια του κόσμου στο φυσικό του χώρο, να
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συνεχής ανταγωνισμός για να κερδίσει ένας χρήστης το
δικαίωμα να προσθέσει ένα νέο μπλοκ στο blockchain. Η
συμμετοχή σε αυτόν τον ανταγωνισμό απαιτεί από τους
χρήστες να αγοράσουν εξειδικευμένο υλικό εξόρυξης (πανίσχυρους υπολογιστές) με μεγάλες απαιτήσεις ενέργειας. Τα
Bitcoin δημιουργούνται (ή εξορύσσονται) από τους αποκαλούμενους miners που συμβάλλουν υπολογιστική ισχύ επιλύοντας πολύπλοκους μαθηματικούς γρίφους μέσω αυτής.
Αυτοί οι miners ανταμείβονται για την εργασία τους για την
επεξεργασία των συναλλαγών στο blockchain με Βitcoin.
Ο συνολικός αριθμός Βitcoin που μπορεί να υπάρξει είναι
21 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάτι παραπάνω
από 18 εκατομμύρια. Οπότε η εξόρυξή του γίνεται όλο και
πιο δύσκολη και πιο ακριβή.
Bitcoin: υπέρμαχοι και πολέμιοι
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παραμένει το Bitcoin με
κεφαλαιοποίηση που έχει ξεπεράσει πλέον το ένα τρισ.
δολάρια. Οι υπέρμαχοι και οι πολέμιοι είναι πολλοί. Οταν
το Bitcoin είχε φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά τον περασμένο Νοέμβριο, ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί το είχε
αποκαλέσει «πλήρως κερδοσκοπικό» και «φούσκα χωρίς
ουσιαστική αξία». Επενδυτικές τράπεζες όμως είχαν από
τότε αναφέρει σε εκθέσεις τους ότι το Bitcoin έχει τη δυναμική για περαιτέρω κέρδη. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι το
κρυπτονόμισμα εξακολουθεί παρά τα ρεκόρ να καταγράφει
πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, ακόμη και σε ημερήσια βάση.
Τους προηγούμενους μήνες πολλά μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια είχαν αποφασίσει να μπουν στο παιχνίδι του κρυπτονομίσματος με αρκετά στελέχη τους να κάνουν λόγο για
αντιστάθμισμα ενάντια σε τυχόν υποχώρηση του δολαρίου,
όπως αυτή είχε καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες,
αλλά και του κινδύνου του πληθωρισμού. Οι πολέμιοι προειδοποιούν από την πλευρά τους ότι η αύξηση των επενδύσεων σε Bitcoin από μεγαλύτερα αλλά και από μικρά
χαρτοφυλάκια τείνει να δημιουργήσει φούσκα. Οπως λένε,
τα επίπεδα τιμών μπορεί να αποδειχθούν μη βιώσιμα – αν
και η κερδοσκοπική μανία που επικρατεί μπορεί στο μεταξύ
να οδηγήσει ακόμη πιο ψηλά τις τιμές.
Η στροφή σε διάφορα κρυπτονομίσματα έχει οδηγήσει για
πρώτη φορά στην ιστορία την κεφαλαιοποίησή τους πάνω
από τα επίπεδα του 1 τρισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το
Bloomberg, τα κρυπτονομίσματα έπιασαν για πρώτη φορά
τη λογιστική αυτή αξία μετά την πενταπλάσια άνοδο της κεφαλαιοποίησής τους μέσα στο 2020.
Με τις ρυθμιστικές Αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις,
οι εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα ενισχύουν συνεχώς το δυναμικό τους με λομπίστες για να επηρεάσουν το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό περιβάλλον. Οι
πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Bitcoin το βλέπουν ως ένα
σύγχρονο σύστημα συναλλαγών και μέσο αντιστάθμισης
του πληθωρισμού, ενώ οι πολέμιοι εκφράζουν ανοικτά ανησυχίες ότι δημιουργείται κερδοσκοπική φούσκα.

αποδοθούν τα μέλη του κάτω από το φως που τα γέννησε, τα μάρμαρα να λάμπουν στον
ήλιο στην αλλοτινή μορφή τους», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης
Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης. «Η αρχή ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες από εκεί που όφειλε να ξεκινήσει. Από την απόδοση στο Μουσείο της Ακρόπολης των δέκα παρθενώνειων
θραυσμάτων που φυλάσσονταν στην κιβωτό του Πολιτισμού μας, στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Σε αυτή τη σειρά επανένωσης των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα, το
λεγόμενο “θραύσμα Fagan” στο Μουσείο “Σαλίνας” του Παλέρμο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οχι γιατί είναι το πρώτο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο Μουσείο της Ακρόπολης,
ούτε γιατί προέρχεται από έναν από τους κεντρικούς λίθους της ζωφόρου στην ανατολική
πλευρά του ναού, όπου απεικονίζονται καθιστοί οι θεοί του Ολύμπου. Θα έλεγα ακόμα ούτε
γιατί είναι ένα από τα αρχαιότερα απομακρυσμένα κομμάτια των γλυπτών του Παρθενώνα,
τόσο παλιά όσο σχεδόν και αυτά που έφερε στη Γηραιά Αλβιόνα ο Ελγιν στις αρχές του
19ου αι., αφού είναι γνωστό ότι το θραύσμα έφτασε στο βασιλικό Μουσείο του Πανεπιστημίου του Παλέρμο μεταξύ του 1818 και 1820 και υπήρχε στη συλλογή Fagan πολύ πιο πριν.
Κατά τη γνώμη μου σημαντικός είναι ο τρόπος που οι αρχές της Σικελίας χειρίστηκαν την
κατάθεση (deposito) του θραύσματος στο Μουσείο Ακρόπολης και την κίνηση της διαδικασίας με το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας για τη μόνιμη παραμονή του στην Αθήνα. Ο
όλος χειρισμός αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα προχωρήσουν
και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με κορύφωση αυτή του Λονδίνου και του Βρετανικού
Μουσείου, στην επιστροφή και την επανένωση των αρχιτεκτονικών γλυπτών του κοινού μας
παγκόσμιου μνημείου-συμβόλου, του Παρθενώνα, έτσι όπως άλλωστε αποτυπώνεται και
στη βούληση της πλειονότητας του βρετανικού λαού, αλλά και στην παγκόσμια βούληση,
όπως αυτή εκφράστηκε με την Απόφαση της Unesco στις 29 Σεπτεμβρίου 2021».
Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Μουσείου «Αντονίνο Σαλίνας», Κατερίνα Γκρέκο,
στάθηκε στην επισήμανση πως «η επιστροφή στην Αθήνα του θραύσματος της ζωφόρου
του Παρθενώνα σημαίνει όχι μόνο επιστροφή στην Ελλάδα ενός κομματιού από τα πιο επιφανή της αρχαιολογικής της ιστορίας, αλλά και νέο φως στην περίπλοκη και συναρπαστική
ιστορία του συλλεκτισμού του 19ου αιώνα που διακρίνει τα παλαιότερα των μουσείων μας
και του οποίου η μαρτυρία της παρουσίας στο Παλέρμο της “πλάκας Fagan” αντιπροσωπεύει ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα επεισόδια».
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ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
1.
Τί είναι οι εικόνες;
Εικόνες είναι η ζωγράφιση του προσώπου
ορισμένων ατόμων, που ήσαν πιστοί ή μάρτυρες ή ευεργέτες της Εκκλησίας, με σκοπό
να τις σέβονται οι άνθρωποι, να τις προσκυνούν και να τις λατρεύουν.
2.
Το επιτρέπει ο Θεός;
ΟΧΙ! Ο Θεός απαγορεύει πολύ αυστηρά
την κατασκευή εικόνων και οποιωνδήποτε
ομοιωμάτων με σκοπό τη λατρεία και την
προσκήνησή τους. Η δεύτερη από τις δέκα
εντολές που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη λέει τα εξής: “Μη κάμεις εις εαυτόν
είδωλον μηδέ ομοίωμα τινός, όσα είναι
εν τω ουρανώ άνω, ή όσα εν τη γη κάτω
ή όσα εν τοις ύδασι υποκάτω της γης, μη
προσκυνήσεις αυτά, μηδέ λατρεύσης
αυτά...” (Έξοδος κ΄ 4-5, Δευτερονόμιο ε΄
8-9).
3.
Τί σημαίνει είδωλο;
Μερικοί νομίζουν ότι είδωλο σημαίνει μόνο
άγαλμα. Αυτό δεν είναι σωστό. Είδωλο δεν
σημαίνει μόνο άγαλμα, αλλά και ομοίωμα,
εικόνα (Λεξικό Ελευθερουδάκη).
4.
Τί λέει η Αγία Γραφή γι αυτούς
που κάνουν και ελπίζουν στα είδωλα;
Τα παρακάτω εδάφια μιλούν μόνα τους:
Ψαλμός ριε΄4-8: “Τα είδωλα αυτών είναι αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών
ανθρώπων; στόμα έχουσι και δεν λαλούσι,
οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσι, ώτα
έχουσι και δεν ακούουσι, μηκτήρας έχουσι
και δεν οσφραίνονται. Χείρας έχουσι και
δεν ψηλαφούσι, πόδας έχουσι και δεν περιπατούσι, ουδέ ομιλούσι δια τους λάρυγγος
αυτών. Όμοιοι αυτών ας γείνωσι οι ποιούντες αυτά, πας ο ελπίζων επ΄αυτά.”
Ησαίας μδ΄9-20: “Όσοι κατασκευάζουν είδωλα, πάντες είναι ματαιότης. Και
τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι, και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν
βλέπουσι, ουδέ νοούσι, δια να καταισχυνθώσι, (εδ. 9)... Δεν καταλαβαίνουσι... και
ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού.. ώστε να είπη, “το ήμισυ αυτού έκαυσα εν πυρί, έπειτα έψησα άρτον επί των

ανθράκων αυτού, έψησα κρέας και έφαγον,
έπειτα θέλω κάμη το υπόλοιπον αυτού
βδέλυγμα, θέλω προσκυνήσει δένδρου
κορμόν” (εδ. 18-20).

Το βλέπουν. Πολλοί θεολόγοι και κληρικοί
δεν πιστεύουν στις εικόνες και το λένε. Άλλοι όμως τις δέχονται. Ο λαός δύσκολα τις
αφήνει. Έχει συνδέσει τη ζωή του με αυτές.

5.
Τί λέει η Καινή Διαθήκη στο θέμα
αυτό;
Η Καινή Διαθήκη λέει ότι δεν πρέπει να
γινόμαστε ειδωλολάτρες, δηλαδή να προσκυνάμε εικόνες ή άλλα αντικείμενα, γιατί δεν υπάρχει καμιά συμβίβαση του ναού
του Θεού, που είναι οι πιστοί, με τα είδωλα.
Μας προτρέπει να λατρεύουμε το Θεό “εν
πνεύματι και αληθεία” και μόνον Αυτόν να
προσκυνάμε. Διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω περικοπές:

8.
Έγινε καμιά προσπάθεια να καταργηθούν οι εικόνες;
΄Εγιναν πολλές προσπάθειες από πιστούς
αυτοκράτορες, ανώτερους κληρικούς και
σοφούς χριστιανούς, αλλά στο τέλος απέτυχαν, γιατί υπερίσχυσαν οι μοναχοί που
είχαν και όφελος από την κατασκευή τους.
Η κύρια απασχόληση των μοναχών ήταν η
αγιογραφία (διάβασε στην Εγκυκλοπαίδεια
λεπτομέρειες στη λέξη “Εικονομαχία”).

Ματθαίος δ΄10: “Τότε ο Ιησούς
λέγει προς αυτόν, ύπαγε Σατανά. Διότι είναι γεγραμμένον, “Κύριον τον Θεόν σου
θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.”
Ιωάννης δ΄24: “Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.”
Β΄Κορινθίους σ΄16: “Τίνα δε
συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος... Δια
τούτο, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος και μη εγγίσητε
ακάθαρτο...”
Α΄Ιωάννου ε΄21: “Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων.”
6.
Πώς μπήκαν οι εικόνες μέσα
στην Εκκλησία;
Εικόνες δεν υπήρχαν επί 300 χρόνια. Από
τον Μέγα Κωνσταντίνο τον 4ο αιώνα επικράτησε να στολίζονται οι ναοί με εικόνες.
Από τότε άρχισε συστηματικά η εικονολατρεία. Την έφεραν στην Εκκλησία οι ειδωλολάτρες, που έγιναν αναγκαστικά χριστιανοί, χωρίς να έχουν αληθινά πιστέψει και
αναγεννηθεί.
7.
Δεν το βλέπουν αυτό οι ηγέτες
της Εκκλησίας;

9. Κάνουν θαύματα οι εκόνες;
ΟΧΙ. Κατά γενική ομολογία οι εικόνες δεν
κάνουν θαύματα και όσα λέγονται ή ακούγονται και γράφονται στις εφημερίδες δεν
είναι αληθή. Διαδίδονται για να προσελκύσουν προσκυνητές με τα σχετικά οφέλη για
την Εκκλησία.
10. Αν πραγματικά μια εικόνα κάνει κάποιο θαύμα, τότε πρέπει να τις δεχτούμε;
Και πάλι, όχι. Ο Θεός απαγορεύει και συνεπώς δεν είναι αυτός που ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να έχουν εικόνες. Υπάρχει και
ο Πονηρός που πλανά τους ανθρώπους
με παράξενα θαύματα για να απομακρύνει από την αλήθεια του Θεού. Ότι θαύμα
έχει σχέση με εικόνες είναι από τον Πονηρό. Πολλοί που είναι συνηθισμένοι στην
προσκύνηση των εικόνων, όταν έρθει ο
Αντίχριστος και απαιτήσει οι άνθρωποι
να προσκυνήσουν την εικόνα του επειδή
αυτή μίλησε, θα εξαπατηθούν και θα την
προσκυνήσουν, με αποτέλεσμα να χαθούν
αιωνίως.
11.
Πολλοί λένε, εγώ δεν λατρεύω
τις εικόνες, απλώς θυμάμαι τους Αγίους,
στους οποίους δίνω τιμητική προσκύνηση. Είναι σωστό;
Δεν είναι σωστό. Είναι απλώς μια δικαιολογία για να πείσουν τη συνείδησή τους ότι
δεν κάνουν κακό. Όταν ανάβουν ένα κερί
στην εικόνα, όταν ανάβουν καντήλι, όταν
τη φιλάνε, όταν σκύβουν μπροστά της, δεν

κάνουν τίποτε άλλο παρά να τις λατρεύουν
και να τις προσκυνούν. Αυτό που κάνουν
σημαίνει λατρεία και προσκύνηση, που
απαγορεύει ο Θεός. Η τιμητική προσκύνηση δεν υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας
σα χαιρετισμός ή σαν απόδοση τιμής. Με
άλλο τρόπο χαιρετούμε και τιμούμε αυτούς
που θέλουμε να τιμήσουμε. Ακόμη και ο
ίδιος ο Άγιος να βρισκόταν εδώ ζωντανός,
δεν επιτρέπεται να τον τιμήσουμε με προσκύνηση. Με άλλο τρόπο θα πρέπει να τον
τιμήσουμε. Η τιμητική προσκύνηση καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Δεν τη δέχτηκαν ούτε οι Απόστολοι, ούτε οι άγγελοι.
Πράξεις 10:26 “Ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν λέγων, σηκώθητι, και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι.”
Αποκάλυψη 22: 8-9 “Εγώ ο Ιωάννης έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των
ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις
εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε μη
κάμεις τούτο... τον Θεόν προσκύνησον.”
Για την περίπτωση των εικόνων, υπάρχει
ρητή απαγόρευση του Θεού, την οποία τήρησαν αυστηρά όλοι οι άγιοι της Παλαιάς
Διαθήκης, οι Απόστολοι του Κυρίου στην
Καινή Διαθήκη και όλοι οι πρώτοι Χριστιανοί από την αποστολική εποχή μέχρι τον
3ο αιώνα μ.Χ. Κάθε προσπάθεια δικαιολόγησής τους δεν φανερώνει ειλικρίνεια και
σεβασμό στο θέλημα του Θεού.
Είναι άξιο προσοχής να σημειώσουμε ότι
η Εκκλησία μέχρι τις αρχές του 4ου αιώνα
αντέδρασε αυστηρά σε κάθε προσπάθεια
κατασκευής και χρησιμοποίησης εικόνων
από χριστιανούς μέσα στις εκκλησίες.
Συμπέρασμα: Η κατασκευή, η χρήση και
η προσκύνηση των εικόνων είναι αντίθετη
με το Λόγο του Θεού και την Αποστολική
παράδοση. Παρουσιάστηκε από τον 4ο
αιώνα και μετά. Προέρχεται από τις ειδωλολατρικές συνήθειες των ανθρώπων της
εποχής εκείνης. Ο αληθινός χριστιανός δεν
πρέπει να βλέπει αντικείμενα όταν λατρεύει
το Θεό, αλλά να του προσφέρει τη λατρεία
που Αυτός θέλει. Και ο Θεός θέλει λατρεία
πνευματική.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επειδή το θρησκευτικό καθήκον μάς επιβάλλει τη μετάδοση
του θείου λόγου, γι’ αυτό υπενθυμίζομε τους Ελληνορθοδόξους
ομογενείς της παροικίας μας, ότι κάθε
Πέμπτη Βράδυ και ώρα 7:30.
εντός του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Τορόντο συνεχίζονται τα κηρύγματα,
βάσει της Αγίας Γραφής,
από κατηρτισμένους Κατηχητές,
Η είσοδος είναι ελευθέρα.
Εκ του γραφείου του Ιερού Ναού.
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα...»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Ματθαίον, κεφ. 4: 12 - 17)

ΤΟ «ΦΩΣ» ΕΛΑΜΨΕ
ΠΡΟΤΟΥ να έλθει ο Χριστός στη γη μας, οι
άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι. Και μόνο μερικά μεγάλα πνεύματα αναζητούσαν κάποιο
φως.. έως ότου το «μέγα φως», που είχε
προφητεύσει ο Ησαΐας φάνηκε στον ορίζοντα. «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως
μέγα». Ο Κύριος Ιησούς ήρθε στον κόσμο,
δίδαξε τη θεία αλήθεια στους ανθρώπους,
θεράπευσε αρρώστους, ανέστησε νεκρούς.
Και πάνω απ’ όλα, πάνω στο Σταυρό προσέφερε την υπερτάτη θυσία για τη σωτηρία
του γένους των ανθρώπων. Ενώ όμως θα
νόμιζε κανείς ότι έτσι θα τελείωνε το ηθικό
δράμα της ανθρωπότητος, από τότε αρχίζει
μια άλλη περίεργη τραγωδία. Πολλοί άνθρωποι στο διάβα των είκοσι αιώνων, αλλά και

σήμερα φωνάζουν: Όχι στο φως. Αρνούνται
τη φωτιστική και σωτήρια δύναμη της θείας
αλήθειας. Κλείνουν τα μάτια, κλειδομανταλώνουν τις καρδιές. Όχι, λένε, δεν μας χρειάζεται το θείο φως. Δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε το θείο νόμο. Καλά είμαστε κι έτσι,
επαναλαμβάνουν.
«Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον ή το
φως» (Ιωαν. 3:19). Γιατί; Η απάντηση είναι
απλή, αλλά και φρικτή: «Ην γαρ πονηρά τα
έργα αυτών». Το σκοτάδι βολεύει μερικούς.
Είναι κατάλληλο για πολλές κακές πράξεις.
Πώς να δεχθεί το φως του Χριστού αυτός
που κινείται με δολιότητα, πονηριά και ανειλικρίνεια; Πώς να αγαπήσει το φως, αυτός
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Εκπτωτικό Κουπόνι

που αγαπάει το χρήμα, που ζητάει να αρπάξει, να εξαπατήσει, να εκμεταλλευτεί για να
θησαυρίσει; Πώς να συμφιλιωθεί με το φως
ο άλλος που φλέγεται από άνομα πάθη; Όλα
αυτά απαιτούν μια ατμόσφαιρα θαμπή, σκοτεινή. Μακριά, λοιπόν, από το φως! «Πας γαρ
ο φαύλα πράσσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ίνα μη ελεχθή, τα έργα
αυτού» Ιωαν. 3:20), διευκρινίζει με θλίψη ο
ευαγγελιστής Ιωάννης.
Κι ακόμα, υπάρχουν άνθρωποι, που πολεμούν το φως της αλήθειας. Το κατηγορούν,
το κτυπούν με φανατισμό. Η θεία αλήθεια, το
Ευαγγέλιο, γι’ αυτούς είναι «σκοταδισμός»,
«παρελθοντολογία» και τόσα άλλα, που
ακούμε στους καιρούς μας.
Και ζουν, έτσι, στο σκοτάδι, στην πλάνη, στις
δεισιδαιμονίες, δούλοι των αιρέσεων, των
ανατολικών θρησκειών, δούλοι του κακού και
των παθών μυριάδες άνθρωποι. Πόσο αξιολύπητοι είναι!
Πόσο, όμως, διαφορετικά είναι τα πράγματα,
όταν η ψυχή δέχεται το φως!
Η διανοητική σύγχυση υποχωρεί. Τα
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χίλια-δυο ερωτηματικά, που βασανίζουν τη
σκέψη του ανθρώπου, βρίσκουν την απάντησή τους. Ξέρει κανείς πού και πώς θα βαδίσει. Ένας πιστός απλοϊκός άνθρωπος, που
στην καρδιά του λάμπει το φως του Χριστού,
γνωρίζει πολύ περισσότερα για τα ουσιαστικά θέματα της ζωής και του προορισμού μας
εδώ στον κόσμο, από πολυμαθέστατους σοφούς. Μια απλή, πιστή μητέρα καθοδηγεί την
οικογένειά της με ασύγκριτα περισσότερη
σοφία από τη μορφωμένη «μοντέρνα» γυναίκα, που περιφρονώντας το χριστιανικό φως
δεν καταφέρνει όχι «σπίτι να στεριώσει»,
αλλά ούτε στο σπίτι της να σταθεί.
Όταν η ψυχή του ανθρώπου δέχεται το φως,
δεν φυγαδεύεται μόνο η άγνοια, διαλύεται και
η φοβερή «σκιά του θανάτου» που απλώνει
στις καρδιές η αμαρτία. Οι ναρκωμένες συνειδήσεις ξυπνούν από το λήθαργο. Τονώνονται. Η θέληση για το καλό δυναμώνει. Κάτω
από το ζωογόνο φως του Θεού Πατέρα, μια
νέα ζωή βλαστάνει και ανθοφορεί...
Ο Κύριος Ιησούς είναι το μέγα φως, που καθοδηγεί, θερμαίνει, ζωογονεί. Όσοι του ανοίγουν την καρδιά τους διάπλατα και αφήνουν
να εισδύσουν σε κάθε μυστική της γωνιά οι
ακτίνες του, όσοι με πόθο και ταπείνωση κι
εμπιστοσύνη Τον δέχονται, βλέπουν τη ζωή
τους να μεταμορφώνεται, να λούζεται σ’ ένα
ανέσπερο φως ειρήνης, ελπίδος, αγάπης,
χαράς. Και γίνονται για το περιβάλλον τους
φώτα αληθινά.
Εμείς, όσοι δεχθήκαμε το θεϊκό φως, ας το
διατηρούμε συνεχώς με τη μελέτη του θείου
λόγου και τη συμμετοχή μας στα μυστήρια
της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
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Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On
416-465-3243 cell 416-888-0894

Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca
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