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Επίδομα $10,000 σε επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις
Η κυβέρνηση του Οντάριο εισάγει μια νέα επιχορήγηση
$10,000 για τις μικρές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από
τους πρόσφατους περιορισμούς που επιβλήθηκα για τον
Covid19 - Omicron.
Η Επιχορήγηση ανακούφισης για μικρές επιχειρήσεις του
Οντάριο Covid-19, που ανακοινώθηκε στις 7 Ιανουαρίου,
στοχεύει στην παροχή νέων οικονομικών ενισχύσεων
σε επιχειρήσεις που υπόκεινται σε κλείσιμο βάσει των
τροποποιημένων περιορισμών. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις
περιλαμβάνουν εστιατόρια, γυμναστήρια / αθλητικά
κέντρα, χώρους εκδηλώσεων, θέατρα, μουσεία, γκαλερί και
προγράμματα πριν/μετά το σχολείο.
Η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις
προϋποθέσεις θα αναμένουν ότι θα λάβουν την οικονομική
βοήθεια τον Φεβρουάριο.
Οι επιχειρήσεις που κατέθεσαν και έλαβαν τις περσινές
Επιχορηγήσεις υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων στο
Οντάριο δεν χρειάζεται να επανακαταθέσουν τα δικαιολογητικά
τους. Θα ελέγχονται αυτόματα για τη νέα επιλεξιμότητα
της επιχορήγησης. Όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις που
πληρούν τις απαιτήσεις, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά
και ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει τις
σελίδα 6, 10
επόμενες εβδομάδες.

Επιστροφή στο σχολείο τη Δευτέρα
Το σχέδιο για επανέναρξη της δια ζώσης μάθησης μετά από δύο εβδομάδες εξ
αποστάσεως μαθημάτων, έρχεται στον απόηχο του Canadian Pediatric Society,
του Pediatrics Section of Ontario Medical Association και του Pediatricians
Alliance of Ontario, οι οποίοι απέστειλαν ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό
της επαρχίας κ. Ford, προτρέποντάς τον να ανοίξουν ξανά τα σχολεία.
Η κοινή γνώμη
μοιράζεται καθώς
από τη μια η
απόφαση μπορεί να
ικανοποιήσει γονείς
που αμφισβητούν
την εγκυρότητα της
εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, από
την άλλη όμως
πολλοί δάσκαλοι
αναρωτιούνται τι έχει
κάνει η κυβέρνηση
όσον αφορά την
ασφάλεια των μαθητών
σε μια εποχή που
λοιμώξεις, νοσηλεία
και εντατική θεραπεία
εκτοξεύονται στα ύψη.

Ληξιαρχικές πράξεις: Ξεκίνησε
το νέο σύστημα καταχώρισης
για τον Απόδημο Ελληνισμό
Ξεκίνησε με την αρχή του νέου χρόνου η απευθείας καταχώριση των
ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων του εξωτερικού στο Μητρώο Πολιτών μέσω
των ελληνικών προξενείων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με την νέα διαδικασία, οι υπάλληλοι των Προξενείων καταχωρούν απευθείας
στο αναβαθμισμένο «Μητρώο Πολιτών» τις ληξιαρχικές
πράξεις που υποδέχονται και στη συνέχεια οι πολίτες
έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν από το gov.gr
σελίδα 7
το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

σελίδα 3
Κατώτατος μισθός
Ο Μητσοτάκης
εξαγγέλλει
νέα αύξηση

σελίδα 8

Canada extending
repayment of
COVID-19 business
aid loans to 2023
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Ontario to charge
off-peak rates
for electricity

ΕΦΚΑ: Εντός δύο
μηνών η έκδοση
σύνταξης από λογιστές
και δικηγόρους

Page 11

σελίδα 28

2

Greek Press | January 14, 2022

468 Danforth Road (Birchmount & Danforth Rd)
Te l : 4 1 6 - 2 6 4 - 2 3 2 3 w w w. s u n v a l l e y m a r k e t . c a

Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.

ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e J a n u a r y 1 4 th t i l J a n u a r y 2 0 th, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of Mexico

Product of USA

1

1

49

4

lb/13.21 kg

1%, 2% or Skim
4 lt

Astro

175 g

99

Aurora

Canned Beans

/each

1

/100 g

Country Harvest

500 ml

600 g

6’s

Bagels

Bread

2 1

99

Chapman’s

Twining’s

2 lt

20’s

Frozen Yogurt

2

2

99

49

/each

Diced or Cherry
Tomatoes

540 ml

4

99

Beatrice

3/
Aurora

Mid, Medium or Marble
9.03 lb

Country Harvest

$

/each

Armstrong Cheddars

99

Sour Cream

Yogurt Cups

Deli Sliced

175 g

lb/11.00 kg

1

lb/4.39 kg

/each

Natural Selection
Sliced Meat

99

99

Fine Filtered Milk

Maple Leaf

Skinless & Boneless
Chicken Breast

Stewing Beef

5

lb/4.39 kg

Ontario Raised Poultry

Cut From Canada “AAA” Grade

3

99

99

99

lb/3.28 kg

5

Product of Mexico

Fresh Green Crown Broccoli Sweet Jumbo Cantaloupes Large Field Tomatoes

Sweet California
Navel Oranges

Natrel

Product of Guatemala

/each

Nescafe

/each

Instant Coffee

Earl Grey Tea

170 g

398 ml

5

$

4/

5 3

$

4/

99
/each

3

99
/each

5

99
/each
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Επιστροφή στο σχολείο τη Δευτέρα
Η αντίστροφη μέτρηση
έχει ξεκινήσει για τους
μαθητές του Οντάριο, οι
οποίοι θα επιστρέψουν
στα στις τάξεις και τα
μαθήματα από την επόΚατερίνα
μενη εβδομάδα. Από τις
Γερασκλή
3 Ιανουαρίου η επιστροφή
είχε αναβληθεί από την κυβέρνηση για τις 5 Ιανουαρίου και στη συνέχεια αναβλήθηκε ξανά για
τις 17 Ιανουαρίου λόγω της ταχείας εξάπλωσης της παραλλαγής του Covid Omicron.
Αυτή τη φορά όμως, τα παιδιά δημοτικού
και γυμνασίου θα επιστρέψουν στις τάξεις.
Το σχέδιο για επανέναρξη της δια ζώσης μάθησης μετά από δύο εβδομάδες εξ αποστάσεως μαθημάτων, έρχεται στον απόηχο του
Canadian Pediatric Society, του Pediatrics
Section of Ontario Medical Association και
του Pediatricians Alliance of Ontario, οι
οποίοι απέστειλαν ανοιχτή επιστολή στον
πρωθυπουργό της επαρχίας κ. Ford, προτρέποντάς τον να ανοίξουν ξανά τα σχολεία.
Η κοινή γνώμη μοιράζεται καθώς από τη
μια η απόφαση μπορεί να ικανοποιήσει
γονείς που αμφισβητούν την εγκυρότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
από την άλλη όμως πολλοί δάσκαλοι
αναρωτιούνται τι έχει κάνει η κυβέρνηση
όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών
σε μια εποχή που λοιμώξεις, νοσηλεία
και εντατική θεραπεία εκτοξεύονται στα
ύψη.
Τα σωματεία των εκπαιδευτικών έχουν ζητήσει μια σειρά μέτρων ασφαλείας, όπως
μάσκες N95 για εργαζόμενους στην εκπαίδευση, φίλτρα HEPA σε όλες τις τάξεις και
τη διαθεσιμότητα γρήγορων τεστ αντιγόνου.
Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης επέκριναν
επίσης την κυβέρνηση ότι δεν επένδυσε
νωρίτερα σε μέτρα ασφαλείας.
«Το να μην αναφέρουμε κρούσματα στα
σχολεία και τα νηπιαγωγεία μας είναι επικίνδυνο. Η κυβέρνηση του Doug Ford οφείλει
να σταματήσει την συγκάλυψη των κρουσμάτων, να κάνει τεστ σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς, να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα
γρήγορων δοκιμών στα σχολεία και να κάνει
τις δοκιμές PCR δωρεάν και προσβάσιμες
σε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά

στα σχολεία», δήλωσε ο φιλελεύθερος ηγέτης Steven Del Duca.
«Ο Doug Ford είχε ένα μήνα για
να εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας
ενώ τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Αλλά δεν το έκανε. Τώρα είμαστε στο ίδιο σημείο», δήλωσε
η επικεφαλής του NDP, Andrea
Horwath.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Οντάριο
(ETFO) Karen Brown επέκρινε
την κυβέρνηση ότι προχωρά με την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας σε μια
εποχή που ο Covid-19 συνεχίζει να εξαπλώνεται ευρέως και η πρόσβαση σε τεστ για
παιδιά σχολικής ηλικίας και το προσωπικό
είναι περιορισμένη. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στις αίθουσες της τάξης όσο και οι
γονείς, αλλά θέλουμε να το κάνουμε με
ασφάλεια και αυτό δεν είναι εγγυημένο για
εμάς – είπε η Brown– τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι η φοίτηση δεν
θα διακοπεί; Τι κάνει για να λύσει την έλλειψη προσωπικού;»
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δασκάλων του Οντάριο, Karen Littlewood,
δεν έκρυψε ότι ήταν «έκπληκτη» αυτή η
απόφαση. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε με αυτόν τον τρόπο για την
επιστροφή στα μαθήματα στην τάξη», είπε
η Littlewood. Και αφού δεν επιτρέπεται το
μεσημεριανό γεύμα σε εσωτερικού χώρους
εστιατορίων αυτή τη στιγμή, πως μπορούν
οι μαθητές να το πράξουν σε μια τάξη το μεσημέρι ή σε μια καφετέρια».
Ενώ ο πρωθυπουργός κ. Ford αρχικά άφησε
να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα επανεκτιμήσει την κατάσταση στο τέλος της περιόδου
των δύο εβδομάδων, ξαφνικά βρισκόμαστε
επί της εσπευσμένης αποφάσεως.
«Δεν ξέρω τι επαναξιολογούν γιατί αν
δεν κάνω λάθος, ο αριθμός των εισαγωγών στη ΜΕΘ αυξάνεται και δεν μειώνεται», πρόσθεσε η Littlewood, «άρα
ποιο είναι το κριτήριο που χρησιμοποιεί
η κυβέρνηση για να λάβει αυτή την απόφαση; Θέλουμε να επιστρέψουμε στην
τάξη, αλλά τα σχολεία πρέπει να είναι
ασφαλή. Και θα ρωτήσω είναι; Αυτή είναι
η ερώτησή μου προς την κυβέρνηση».

Εν τω μεταξύ, η επαρχία ανέφερε για τη
συμφωνία με την Ομοσπονδία Δασκάλων
του Οντάριο όπου θα επιτρέψει στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να επαναπροσληφθούν στο δημόσιο σχολικό σύστημα,
όχι για 50 αλλά για 95 ημέρες μέχρι τα τέλη
Ιουνίου.
Στη συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό
Παιδείας Stephen Lecce και τον επικεφαλής ιατρικό διευθυντή Υγείας Dr. Kieran
Moore, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, αναφέρθηκαν στην επανέναρξη
των δια ζώσης μαθημάτων. Αναλυτικότερα, οι μαθητές του Οντάριο θα λάβουν
δύο γρήγορες εξετάσεις αντιγόνου όταν
επιστρέψουν στο μάθημα την επόμενη Δευτέρα, αλλά εκτός από αυτό, το σχέδιο της
κυβέρνησης βασίζεται κυρίως σε μέτρα που
έχουν ανακοινωθεί προηγουμένως για την
ασφάλεια των σχολείων κατά τη διάρκεια
του κύματος Omicron.
Οι πυλώνες του σχεδίου επιστροφή στο
σχολείο στις 17 Ιανουαρίου αφορούν επίσης, νέες παραδόσεις ποιοτικών μασκών,
βελτιώσεις αερισμού, εμβολιασμούς, νέες
προσλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία
των μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είχαν ήδη προαναγγελθεί.
Ο υπουργός παιδείας κ. Lecce είπε ότι
η επαρχία έχει "έγκυρα μέτρα", τα οποία
"υποστηρίζονται πλήρως" από τον επικεφαλή ιατρικό διευθυντή της Υγείας Dr. Kieran
Moore. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο», είπε ο Lecce
προτού ανακοινώσει ότι οι μαθητές και το
προσωπικό σε σχολεία και νηπιαγωγεία θα
λάβουν ο καθένας δύο γρήγορα τεστ για τον
Covid-19 αφού τα σχολεία επιστρέψουν στη

δια ζώσης διδασκαλία.
Τα τεστ θα διανεμηθούν από
την ερχόμενη εβδομάδα πρώτα
στο προσωπικό, στη συνέχεια
σε παιδιά νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων και στη
συνέχεια σε μαθητές Λυκείου.
Ο Dr. Kieran Moore είπε ότι περισσότερα κιτ δοκιμών θα παρασχεθούν στην πορεία.
Τα άτομα με συμπτώματα πρέπει να κάνουν δύο τεστ με διαφορά 24-48 ωρών και μπορούν
να επιστρέψουν στο σχολείο
μετά από αρνητικά αποτελέσματα και μόλις βελτιωθούν τα συμπτώματά τους.
Στην τεχνική ενημέρωση, ο Lecce και ο Dr.
Moore ανέφεραν επίσης ότι οι διευθυντές
των σχολείων θα επιφορτιστούν με την
παρακολούθηση των απουσιών στις τάξεις
και δεν θα χρειάζεται να βασίζονται σε μεμονωμένα τεστ. «Οι τοπικοί διευθυντές και
οι μονάδες δημόσιας υγείας θα ειδοποιήσουν τους γονείς όταν οι απουσίες φτάσουν
στο 30% περίπου – είπε ο Υπουργός Παιδείας – η σχολική επιτροπή, ο διευθυντής
και η τοπική μονάδα δημόσιας υγείας θα
εξετάσουν, αλλά δεν θα ζητήσουν αυτόματα, να επιστρέψουν στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση".
Αυτό το σχολικό έτος, η επαρχία θα αποκαλύψει τα σχετικά ποσοστά απουσιών στα
σχολεία και θα αναφέρει επίσης δημόσια
τα κλεισίματα, αλλά δεν θα αναφέρει τον
αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Covid-19 που τεκμηριώνονται στα σχολεία.
Προκειμένου να ενισχυθούν οι προηγούμενες προσπάθειες για τη μείωση της μετάδοσης του ιού στα σχολεία, σε όλο το
προσωπικό θα παρασχεθούν ΜΑΠ υψηλής
ποιότητας, δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα αθλημάτων επαφής ή μουσικής σε
εσωτερικούς χώρους.
«Περιμένοντας να λάβουμε έως και 119
εκατομμύρια γρήγορες εξετάσεις αντιγόνου
τις επόμενες εβδομάδες – η συντριπτική
πλειονότητα των οποίων θα χρειαστούν
στο σύστημα υγείας και στις εγκαταστάσεις
φροντίδας – σχολεία και παιδικοί σταθμοί
θα λάβουν 3.9 εκατομμύρια τεστ αυτή την
εβδομάδα και 1.2 εκατομμύρια την επόμενη
εβδομάδα», είπε ο υπουργός.
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Δημήτρης Αζεμόπουλος
Από το νευραλγικό πόστο του υπουργείου Τουρισμού
καλείται ο Δημήτρης Αζεμόπουλος να προσφέρει τις
υπηρεσίες του προς την Ελλάδα.
Τοποθετήθηκε στη θέση του διπλωματικού συμβούλου
στον υπουργό Τουρισμού.
Ευχόμαστε στον κ. Αζεμόπουλο κάθε επιτυχία στη καινούργια του θέση. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία
της Ελλάδας και με τις κατάλληλες δομές οπωσδήποτε
μπορεί να υπάρξουν πολύ πιο καλύτερα αποτελέσματα.
Να θυμίσουμε στον κ. Αζεμόπουλο, κάτι το οποίο πιστεύουμε πως γνωρίζει πολύ καλά, πως η προβολή του
ελληνικού τουρισμού στον Καναδά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δυστυχώς το γραφείο ΕΟΤ
της Νέας Υόρκης, όπου υπάγεται ο Καναδάς, ασχολείται ΜΟΝΟ με τη προβολή της Ελλάδας στις Η.Π.Α. με αποτέλεσμα η προώθηση του τουρισμού της Ελλάδας στο Καναδά να
έχει μπεί εδώ και πολλά χρόνια τώρα στον «αυτόματο πιλότο».

Γιάννης
Κακαγιάννης

Τι γίνεται στον Άγιο
Νικόλαο;

Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα του ο
ιερατικώς προϊστάμενος της ενορίας του
Αγίου Νικολάου στο Σκάρμπορο από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά.
Κάτι δεν πηγαίνει καλά στη μεγάλη αυτή
ενορία .. Μέσα σε 1.5 χρόνο έχουν απομακρυνθεί 3 ιερείς από το ναό, μάλιστα και οι
τρεις αγαπητοί από το κόσμο που εκκλησιάζεται στον Άγιο Νικόλαο.
Οπωσδήποτε κάτι δεν πάει καλά εκεί στα
Βόρεια προάστια. Φταίνε οι ιερείς; Φταίει ο
Αρχιεπίσκοπος; Φταίει η αυταρχικότητα της
προέδρου της ενορίας;
Δεκάδες είναι τα αρνητικά σχόλια στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ενορίτες

καλούν το κόσμο να σταματήσει να υποστηρίζει την εκκλησία καταρρίπτοντας ευθύνες
προς κάθε αρμόδιο.
Παραθέτουμε πιο κάτω ένα από τα πιο ήπια
μηνύματα που διαβάσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Καλείται ο Αρχιεπίσκοπος να επαναφέρει τη
κανονικότητα και τη σταθερότητα στην ενορία που τα τελευταία χρόνια «υποφέρει»…

Μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) αποτελεί
οργανισμό ο οποίος συστάθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της ελληνικής
κυβέρνησης
Επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πραγματοποίησαν μέλη της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), με τον
οποίο συνομίλησαν για
διάφορα θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, ενώ ανέπτυξαν τις θέσεις και τις δράσεις τους.
«Από τη θέση μας, παλεύουμε για όλα τα ελληνικά θέματα. Μας ενδιαφέρουν και μας
απασχολούν ζητήματα παιδείας, θρησκείας, γεωπολιτικής. Είμαστε δίπλα σας σε όλα τα
θέματα και σε ό,τι έχει προκύψει με την Αγιά Σοφιά κι όχι μόνο», δήλωσαν απευθυνόμενοι
στον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, ενώ παράλληλα κατέθεσαν την προθυμία
τους να στηρίξουν και να βοηθήσουν την Ελλάδα και την Εκκλησία.
Ο Αρχιεπίσκοπος, από την πλευρά του, αφού αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο και σπουδαίο έργο
που επιτελούν, υπογράμμισε την καλή συνεργασία που είχε με τον πρέσβη της Αμερικής
στην Ελλάδα και μίλησε για διάφορα ζητήματα, όπως είναι η αναγνώριση της Εκκλησίας
της Ουκρανίας. «Με το Οικουμενικό Πατριαρχείο είμαστε μια οικογένεια», τόνισε και εν συνεχεία μίλησε για το θέμα της Αγίας Σοφίας, αλλά και για την αξία της ως σημαντικού χώρου
πολιτισμού. Τέλος, έκανε λόγο για το μεταναστευτικό ζήτημα, για να επισημάνει ότι η χώρα
έχει πλέον φτάσει στα όριά της και κάλεσε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν
και να υπάρχει συνεργασία, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με αγάπη και προσφορά.
Τα μέλη της ΠαΔΕΕ και ο πρόεδρός τους, Λεωνίδας Ραπτάκης, ευχαρίστησαν τον Μακαριώτατο για τη θερμή υποδοχή και εξέφρασαν τη χαρά τους για τη συνάντηση και τη
συνομιλία τους.
Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) αποτελεί οργανισμό ο
οποίος συστάθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Απαρτίζεται από
νυν και πρώην ελληνικής καταγωγής βουλευτές νομοθετικών σωμάτων της αλλοδαπής και
έχει ως σκοπό: α) την επικοινωνία και ανάπτυξη των σχέσεων των εν λόγω βουλευτών με
τη Βουλή των Ελλήνων, β) την ενδυνάμωση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με την
Ελλάδα και την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος και γ)
την προαγωγή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της
Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στον απόδημο Ελληνισμό.
Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας, το διοικητικό συμβούλιο της ΠαΔΕΕ συνεδριάζει
στην Ελλάδα μία έως δύο φορές ετησίως, ενώ η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε
δύο έτη στην Αθήνα. Έως σήμερα η Γενική Συνέλευση της ΠαΔΕΕ έχει υιοθετήσει σημαντικά ψηφίσματα για την υποστήριξη ελληνικών θεμάτων σε διεθνές επίπεδο.

Πατρινό καρναβάλι: Αναβάλλεται λόγω «Ο»
Την αναβολή της τελετής
έναρξης του πατρινού καρναβαλιού αποφάσισε η δημοτική αρχή εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας, παρά το
τεράστιο οικονομικό πλήγμα
που συνεπάγεται για την οικονομία της πόλης η επίμαχη
απόφαση.
«Παρακολουθώντας στενά
την επιδημιολογική εικόνα
της χώρας μας, επαναπροσαρμόζουμε τον προγραμματισμό μας, προσπαθώντας
να μην εκθέσουμε σε κίνδυνο
κανέναν συμπολίτη, συνεργαζόμενο και εργαζόμενο στο καρναβάλι», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου. «Οι
εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πανδημία με τη ραγδαία, τρομερή αύξηση των κρουσμάτων και
τη νόσηση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, τα νέα απαγορευτικά μέτρα και το κλίμα
αβεβαιότητας μας αναγκάζουν να τροποποιήσουμε τον σχεδιασμό μας που αφορά τις εκδηλώσεις της μέρας έναρξης του πατρινού καρναβαλιού και τα προγραμματισμένα για τον
Ιανουάριο εργαστήρια για τους μαθητές στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων», διευκρινίζεται
σε σχετική ανακοίνωση.
Σάλος με τα fakePCR στην Premier League
Σάλος ξέσπασε στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά τις δηλώσεις του Γερμανού προπονητή
της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ ότι στα τεστ
ανίχνευσης του κορονοϊού δίνονται ψεύτικα
στοιχεία! Η Premier League ξεκίνησε έρευνα,
ύστερα από καταγγελίες και άλλων ομάδων.
Ο Κλοπ ισχυρίστηκε ότι πριν από το ματς με
την Άρσεναλ για το
Carabao Cup αρκετοί παίκτες της Λίβερπουλ
ανιχνεύθηκαν θετικοί, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μόνο ο Τρεντ Αλεξάντερ
Άρνολντ.
Τι ακριβώς συνέβη και εξεμάνη ο Κλοπ; Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου,
ολόκληρη η ομάδα της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο ελέγχους πριν από την αναβολή του αγώνα με την Άρσεναλ. Ο
πρώτος έλεγχος, που περιελάμβανε τη χρήση self test, κατέδειξε ότι αρκετοί ήταν θετικοί,
χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός τους. Ο δεύτερος έλεγχος με PCR, που πραγματοποιήθηκε
από ανεξάρτητο εργαστήριο, έφερε τα ίδια αποτελέσματα. Ωστόσο, ένας τρίτος έλεγχος
που δεν αναφέρεται από ποιον έγινε, αμέσως μετά τον προγραμματισμένο (αναβληθέντα)
αγώνα με την Άρσεναλ κατέδειξε ότι όλοι ήταν αρνητικοί και μόνο ο Άρνολντ
θετικός. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Κλοπ, που το κατήγγειλε δημόσια.
Η Premier League, πλέον, θα αρχίσει την έρευνα από το ανεξάρτητο εργαστήριο που έκανε
τα τεστ PCR στους παίκτες της Λίβερπουλ και πρώτοι που θα κληθούν για ακρόαση είναι
οι ίδιοι οι παίκτες της ομάδας και αυτοί που έκαναν τον τρίτο έλεγχο. Η Premier League
διέταξε άμεση έρευνα γιατί, όπως γράφει ο αγγλικός Τύπος, οι δηλώσεις του Κλοπ μπορεί
να κλονίσουν ολόκληρο το οικοδόμημα περί της αξιοπιστίας των ελέγχων. Και όχι μόνο
αυτό, αλλά αν ισχύει αυτό που κατήγγειλε ο Κλοπ, τότε η έρευνα θα επεκταθεί και σε άλλες
ομάδες, που ενδεχομένως να έδωσαν ψευδή στοιχεία στην Premier League, προκειμένου
να αναβληθούν τα παιχνίδια τους, γιατί μπορεί να τους εξυπηρετούσε η αναβολή. Μήπως,
ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές είναι και η ίδια η Λίβερπουλ και οι δηλώσεις του Κλοπ να μην
έχουν στόχο το σύστημα ανίχνευσης αλλά τον ίδιο τον σύλλογο; Θα δείξει η έρευνα.
Το ενθαρρυντικό στην όλη υπόθεση είναι πως η Premier League ανακοίνωσε θεαματική
μείωση κρουσμάτων στους παίκτες των ομάδων. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι την περασμένη
εβδομάδα έδειξαν 72, μειωμένα κατά 22 σε σχέση με την προηγούμενη. Το ποσοστό των
πλήρως εμβολιασμένων στην Premier League
ήταν στο 77% στις 21 Δεκεμβρίου.
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Απορίας άξιο..!
Αισθητά μειωμένη είναι η προσέλευση των
πιστών στις Εκκλησίες της πόλης μας σε
σχέση με άλλες χρονιές, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνουμε με την πανδημία
του κορονοϊού.
Άλλωστε το μαρτυρούν και οι
άδειες θέσεις μέσα στους ναούς που είναι χαρακτηριστικά
πολλές, κάτι που δεν συνέβαινε
πριν την έλευση του κορονοϊού.
Την ίδια στιγμή, όλοι οι πιστοί
φορούν προστατευτικές μάσκες
και τηρούν ευλαβικά τα υγειονομικά μέτρα του υπουργείου
Υγείας, όταν βρίσκονται στον
εσωτερικό χώρο της Εκκλησίας,
για να μην εκτεθούν στους κινδύνους του ιού.
Όλες οι εκκλησίες επιδίδονται σε εράνους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα,
που δεν σταματούν να υπάρχουν, στο μισθολόγιο των ιερέων και τη «λογία» που απαιτεί η
Αρχιεπισκοπή Καναδά από κάθε εκκλησία.
Ενώ υπάρχουν κάποια «βοηθήματα» οικονομικής υποστήριξης από το κράτος του Καναδά
για να πάρουν κάποιες ανάσες οι εκκλησίες, η Αρχιεπισκοπή Καναδά απαιτεί τα «συμφωνημένα» θαρρείς και δεν ζουν αυτοί που τη διοικούν (Αρχιεπίσκοπος) στον ίδιο κόσμο και
αρνούνται να είναι πιο ελαστικοί στις «συμφωνημένες» υποχρεώσεις των εκκλησιών προς
την Αρχιεπισκοπή.
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περιστατικών στη Βόρεια Εύβοια, παρέχοντας ιατρική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη,
ιατρικά αναλώσιμα, τρόφιμα και άλλη υποστήριξη σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
•
Με τον οργανισμό «ΔΕΣΜΟΣ» που καλύπτει τις ανάγκες σε ελαιόλαδο για 200
δικαιούχους χαμηλού εισοδήματος που κατοικούν σε χωριά της Βόρειας Εύβοιας.
Οι «Γιατροί του Κόσμου» για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Εύβοια διαχειρίζονται προϋπολογισμό του ύψους των 100,000€ ($145,000 CDN). The Hellenic Initiative Canada (THIC)
θα καλύψει μέρος αυτού του προϋπολογισμού με τη δωρεά 30,000€ ($44,000 CDN).
Στον οργανισμό «ΔΕΣΜΟΣ» θα διατεθούν 10,340€ ($15,000 CDN)
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά – The Hellenic Initiative Canada (THIC) ευχαριστεί όλους
τους δωρητές για τη γενναιοδωρία και τη φιλανθρωπία τους στη στήριξη του λαού της Ελλάδας αυτή την περίοδο ανάγκης.

“Επιστρέψτε τα Μάρμαρα” λένε οι Times
Άρθρο υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα δημοσιεύουν οι βρετανικοί Times. Ο αρθρογράφος εξηγεί πως ο κατακερματισμός
τους είναι «σαν να σκίσει κάποιος την
έκδοση με το σύνολο των έργων του Σαίξπηρ και να μοιράσει μεμονωμένες σελίδες, ούτε καν ολόκληρα έργα ή σκηνές».
«Το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα
φέρνει τους σύγχρονους επισκέπτες όσο
πιο κοντά γίνεται στο ενοποιημένο αριστούργημα. Τα Γλυπτά σίγουρα πρέπει
να στεγαστούν εκεί», τονίζει στο άρθρο
του, με τον τίτλο «Τα μάρμαρα πρέπει να
The Hellenic Initiative Canada: Ανακοίνωση για τη διάθεση των κεφαλαίων που συ- επιστρέψουν στο σπίτι τους», ο συγγραγκεντρώθηκαν μέσω της εκστρατείας Wildfire Relief
φέας και αρθρογράφος Όλιβερ Καμ.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά –
Αναφέρει στο άρθρο του: «Επισκέφθηκα
The Hellenic Initiative Canada (THIC)
το Βρετανικό Μουσείο και πέρασα από
ανταποκρίθηκε γρήγορα με μια έκτακτη
μία από τις μεγαλύτερες συλλογές του,
εκστρατεία ανακούφισης από τις πυρκατους θησαυρούς του Παρθενώνα. Απογιές, συγκεντρώνοντας 60.000 δολάρια
τελούνται από μεγάλα τμήματα της ζωφόρου, που αρχικά περιέβαλε τον σηκό, 15 από τις
με την υποστήριξη φίλων και δωρητών.
92 μετόπες, μορφές από τα αετώματα και άλλα γλυπτά».
Όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
«Όλα αυτά είναι γνωστά ως Ελγίνεια επειδή τα πήρε τον 19ο αιώνα ο λόρδος Ελγιν, ο
θα διατεθούν για τη στήριξη όσων έχουν
πρεσβευτής της Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα πούλησε στη Βουλή, η
πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές.
οποία τα προσέφερε στο μουσείο. Το μουσείο συμφωνεί ότι το σκόρπισμα των θησαυρών
Μετά από αρκετή μελέτη, το THIC θα συτου Παρθενώνα επιτρέπει να λέγονται διαφορετικές και συμπληρωματικές ιστορίες για τα
νεργαστεί με δύο οργανισμούς στην Ελγλυπτά που έχουν διασωθεί» προσθέτει.
λάδα για την υλοποίηση προγραμμάτων
Συνδέει επίσης την υπόθεση των Μαρμάρων με αρχαιοκαπηλία, κάνοντας αναφορά σε
που θα παρέχουν τα απαραίτητα τρόφιαπόσυρση ασημένιου αγγείου από δημοπρασία, καθώς υπήρχε η καταγγελία πως είχε βγει
μα, ιατρική βοήθεια και άλλα βασικά είδη ζωής σε άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές παράνομα από το Ιράν.
στη Βόρεια Εύβοια.
Σημειώνεται ότι το άρθρο δημοσιεύεται έναν μήνα μετά την ανακοίνωση διαμεσολαβητικής
Οι οργανισμοί με τους οποίους θα συνεργαστεί είναι οι ακόλουθοι:
δράσης που θα αναλάβει η UNESCO προς τη βρετανική πλευρά για το ζήτημα του επανα•
Με τους «Γιατρούς του Κόσμου» που υποστηρίζει την αντιμετώπιση έκτακτων πατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.
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Υποχρεωτικό εμβόλιο;
Από τότε που έγιναν διαθέσιμα τα εμβόλια για τον
Covid, εδώ στον Καναδά
η ιδέα του υποχρεωτικού
εμβολιασμού παρέμεινε ταμπού. Τώρα, αντιμέτωποι με την αύξηση
των λοιμώξεων που προκαλούνται από την
παραλλαγή Omicron, με την κατακόρυφη
αύξηση των νοσηλειών στην εντατική και
των θανάτων, η ιδέα να γίνει υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός αρχίζει να αποτελεί θέμα
συζήτησης.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Το πρώτο σημαντικό μήνυμα ήταν την περασμένη εβδομάδα η Katharine Smart,
πρόεδρος του Καναδικού Ιατρικού Συλλόγου, η οποία τόνισε ότι είναι απαραίτητο να
συζητηθεί το ακανθώδες ζήτημα, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν υπάρχει
η πραγματική πολιτική βούληση να ακολουθήσουμε έναν δρόμο που έχει στην
Ευρώπη έχει ήδη βρει πρόσφορο έδαφος
στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και
– έστω και εν μέρει, αφού το μέτρο αφορά
μόνο τους άνω των 50 ετών – στην Ιταλία.
Το Σαββατοκύριακο ήταν η σειρά του ομοσπονδιακού υπουργού Υγείας, Jean-Yves
Duclos, ο οποίος επανέλαβε πώς με την
Omicron η πανδημία έχει εισέλθει σε μια
νέα φάση και, κατά συνέπεια, τα διάφορα
επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει επίσης
να προσαρμοστούν με νέα εργαλεία για την
αντιμετώπιση της μετάδοσης .
«Το σύστημα υγείας μας – υπογράμμισε
ο εκπρόσωπος της φιλελεύθερης κυβέρνησης – υφίσταται το βάρος του νέου
κύματος μολύνσεων από τον Covid-19.
Κατά συνέπεια, οι Υπουργοί Υγείας των
Επαρχιών και των Περιφερειών θα πρέπει τουλάχιστον να εξετάσουν την υποχρέωση εμβολιασμού».
Επομένως, δεν αποτελεί κατευθυντήρια
γραμμή της ομοσπονδιακής εκτελεστικής
εξουσίας, δεδομένου ότι για την υγεία οι
πλήρεις αρμοδιότητες σε συνταγματικό επίπεδο είναι των επιμέρους επαρχιών, αλλά
μια πρόσκληση να εξεταστεί η υποχρέωση
εμβολιασμού ως πιθανή επιλογή για τον περιορισμό του κύματος λοιμώξεων.
«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι το

Η κυβέρνηση του Οντάριο εισάγει μια νέα
επιχορήγηση $10,000 για τις μικρές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τους πρόσφατους περιορισμούς που επιβλήθηκα για
τον Covid19 - Omicron.
Σύμφωνα με την Καναδική Ομοσπονδία
Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων, το μέσο χρέος των μικρών επιχειρήσεων του Οντάριο
λόγω του Covid-19 είναι συντριπτικό και
ανέρχεται στα $190,000 .
Η Επιχορήγηση ανακούφισης για μικρές
επιχειρήσεις του Οντάριο Covid-19, που
ανακοινώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, στοχεύει στην παροχή νέων οικονομικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που υπόκεινται
σε κλείσιμο βάσει των τροποποιημένων
περιορισμών. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις
περιλαμβάνουν εστιατόρια, γυμναστήρια
/ αθλητικά κέντρα, χώρους εκδηλώσεων,
θέατρα, μουσεία, γκαλερί και προγράμματα
πριν/μετά το σχολείο.
Επιχειρήσεις όπως το λιανικό εμπόριο και
τα κομμωτήρια που χρειάστηκε να μειώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο
μισό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση του επιδόματος. Όσοι πληρούν
τις προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση (στις 18 Ιανουαρίου) για το
Πρόγραμμα έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών του Οντάριο για να βοηθηθούν με
το φόρο ακίνητης περιουσίας και το κόστος
ενέργειας.
Η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα

σύστημα υγείας μας είναι ακόμα εύθραυστο και οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι.
Και ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε τον
Covid-19, αυτή την παραλλαγή και τα επόμενα στελέχη, είναι μέσω του εμβολιασμού.
Υπάρχουν πολλά πολύ σημαντικά εργαλεία,
όπως μέσα ατομικής προστασίας, σωματική απόσταση, αλλά αυτό που θα μας κάνει
να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση θα είναι ο
εμβολιασμός».
Τώρα θα είναι ζήτημα αν υπάρχουν πολιτικά περιθώρια για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στην υποχρεωτικότητα.
Υπάρχουν όμως πραγματικά αυτά τα
περιθώρια;
Παρά την έκκληση του υπουργού Υγείας,
μέχρι στιγμής καμία Επαρχία δεν έχει αναφερθεί στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Οι μόνοι πολιτικοί που ασχολήθηκαν
με το θέμα είναι ο Jason Kenney και ο Scott
Moe, οι δύο συντηρητικοί πρωθυπουργοί
της Αλμπέρτα και του Σασκάτσουαν, που
ουσιαστικά απέρριψαν την πρόταση του
ομοσπονδιακού υπουργού Υγείας. Ενώ
ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό ως το πιο
αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του Covid-19 και τη νέα παραλλαγή
Omicron, οι δύο ηγέτες των Τόρις αντιτάχθηκαν στην υπόθεση του υποχρεωτικού
εμβολιασμού , τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός
πρέπει να είναι προσωπική επιλογή που
ανήκει στον καθένα.
Το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού σχεδιΗ κριτική της Καναδικής Ένωσης Πο- άζει να δημιουργήσει στην
λιτικών Ελευθεριών - Canadian Civil περιοχή των Σουρμένων η
Liberties Association, υπογράμμισε ηγεσία του δήμου Ελληνικούπώς η πιθανή επιβολή του εμβολίου Αργυρούπολης, και μάλιστα
σε ολόκληρο τον πληθυσμό θα αποτε- στην ίδια περιοχή όπου, 100
λούσε παραβίαση των συνταγματικών χρόνια πριν, κατέφυγαν πρόαρχών και ως εκ τούτου θα ήταν παρά- σφυγες από τον Πόντο και τη
νομη και καταχρηστική.
Θράκη μετά την καταστροφή
του 1922.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε μιλώντας στην
ιστοσελίδα Pontosnews ο δήμαρχός Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, η ιδέα ξεκίνησε από την πεποίθηση ότι
η επένδυση στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού θα πρέπει να έχει και κάτι από τον
προσφυγικό χαρακτήρα της πόλης, η οποία
για 75 χρόνια ήταν και η έδρα της Ένωσης
Ποντίων Σουρμένων. Όπως λέει, το ζήτημα
τέθηκε από την αρχή στους επενδυτές και,
συγκεκριμένα, πως δεν γίνεται να αγνοηθεί
η ιστορία της περιοχής και να μην υπάρχει
η σύνδεση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα
πόλη του Ελληνικού.
Τελικά, το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού
Ελληνισμού Σουρμένων θα κατασκευαστεί
ένα τεράστιο ρεκόρ με το μεγαλύτερο αριθ- σε χώρο εντός του παλαιού αεροδρομίου,
μό νοσηλευομένων με κορωνοϊό. Την πε- ο οποίος έχει παραχωρηθεί στο δήμο για
ρασμένη Παρασκευή οι υγειονομικές αρχές κοινωνικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς
ανακοίνωσαν ότι τα νέα ημερήσια κρούσμα- σκοπούς. Η επίσημη παρουσίαση του έρτα ήταν κατά 65% περισσότερα σε σχέση με γου, σύμφωνα με το δήμο, έχει προγραμμια εβδομάδα νωρίτερα απειλώντας σε με- ματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου 2022, με την
γάλο βαθμό το σύστημα υγείας. Τα επίσημα παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου
στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τις 18 Δεκεμβρί- Μητσοτάκη και της προέδρου της Δημοκραου το 87,3% των Καναδών ηλικίας άνω των τίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
12 ετών είχε εμβολιαστεί με δύο δόσεις, ενώ Το σχέδιο για τη δημιουργία του Μεγάρου
το ποσοστό εμβολιασμού για τα παιδιά από αποτελεί προσωπικό στοίχημα για τον κ.
5 ως 12 ετών ήταν πολύ χαμηλό μόλις 1,3%. Κωνσταντάτο, ο οποίος έχει προχωρήσει

Trudeau: «Υπάρχουν αρκετές δόσεις,
ακόμα και η τέταρτη σε όποιον
πολίτη του Καναδά το επιθυμεί»
Justin Trudeau: Η κυβέρνηση σχεδιάζει
να παραδώσει 140 εκατομμύρια rapid tests
στις επαρχίες και στα εδάφη της χώρας
μέσα στον Ιανουάριο.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά σε δηλώσεις
του τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου ανακοίνωσε
ότι η κυβέρνησή του και το επιτελείο του
έχει εξασφαλίσει αρκετές δόσεις της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά του κορωνοϊού για όλους τους Καναδούς που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Παράλληλα στη
χώρα είναι διαθέσιμη και η τέταρτη δόση
του σκευάσματος, σύμφωνα με ανακοίνωση
του πρωθυπουργικού γραφείου.
Ο Trudeau έκανε την περαιτέρω δήλωση
σε επικοινωνία που είχε με τους τοπικούς
πρωθυπουργούς καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και
των νοσηλειών εξαιτίας της υψηλά μεταδιδόμενης μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού. Αυτό τον μήνα ο Καναδάς κατέγραψε

Επίδομα $10,000 σε επιλέξιμες
μικρές επιχειρήσεις
αναμένουν ότι θα λάβουν την οικονομική βοήθεια τον Φεβρουάριο. Ο Dan Kelly,
πρόεδρος της CFIB αντέδρασε στην κρατική επιχορήγηση των 10,000 δολαρίων
στο Twitter αποκαλώντας το «καλά νέα».
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα ήταν «εντελώς
ανεπαρκές» εάν το lockdown διαρκέσει περισσότερο από τρεις εβδομάδες.
Οι επιχειρήσεις που κατέθεσαν και έλαβαν
τις περσινές Επιχορηγήσεις υποστήριξης
μικρών επιχειρήσεων στο Οντάριο δεν χρειάζεται να επανακαταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Θα ελέγχονται αυτόματα για τη
νέα επιλεξιμότητα της επιχορήγησης. Όσον
αφορά τις νέες επιχειρήσεις που πληρούν
τις απαιτήσεις, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά
και ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει τις επόμενες
εβδομάδες.
Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, τα
προγράμματα κρατικής βοήθειας για επιχειρήσεις ανήλθαν συνολικά σε 11.2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η ετήσια
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ανέφερε ότι περίπου 210 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν
σε 14,500 μη επιλέξιμους παραλήπτες. Το
ανησυχητικό εύρημα υποδηλώνει την ανάγκη για καλύτερους ελέγχους και διαδικασίες αξιολόγησης.
Από τις 18 Ιανουαρίου, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα διαμορφωθούν στα 8.2 λεπτά ανά κιλοβάτ την ώρα και θα διαρκέσει
για περίοδο 21 ημερών.

Ένα Μέγαρο για τον Ποντιακό
Ελληνισμό με οικουμενικό χαρακτηρα
και σε επαφές με την ομογένεια, και συγκεκριμένα με
τον Ελληνοαμερικανό γερουσιαστή, Λου Ραπτάκη,
ο οποίος έχει δώσει μεγάλη
μάχη για την αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων στις ΗΠΑ. Στόχος της
κοινής προσπάθειας που
διαμορφώνεται με την Ομογένεια είναι το Μέγαρο του Ποντιακού Ελληνισμού να γίνει το κοινό σημείο αναφοράς
για τη σύνδεση όλων των Ποντίων σε όλον
τον πλανήτη, όπως λέει ο ίδιος.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του Μεγάρου ανέλαβε αφιλοκερδώς το γραφείο Doxiadis
Assossiates, ενώ το κόστος της κατασκευής θα το καλύψει εξ ολοκλήρου ο Σπύρος
Λάτσης, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Σύμφωνα με το δήμαρχο, το αίτημα προς το
γραφείο Δοξιάδη ήταν να δημιουργήσουν
ένα κτήριο που θα συμβολίζει βαθύτατα τον
Πόντο, στην όψη και στο σχεδιασμό του,
πέρα από τη χρήση του.
Όπως λέει ο κ. Κωνσταντάτος, το Μέγαρο
Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων θα ολοκληρωθεί μέσα σε μία τριετία
και εκεί θα στεγαστεί ο τοπικός ποντιακός
σύλλογος, η βιβλιοθήκη του και το μουσείο
που σήμερα βρίσκεται στην πλατεία των
Σουρμένων, ενώ έχουν προβλεφθεί χώροι
για συνέδρια και εκδηλώσεις. Επιπλέον,
θα υπάρχουν και διαδραστικοί χώροι για
να βλέπουν οι νέοι άνθρωποι τις αναφορές
στη Γενοκτονία και θα αποτελεί ετήσιο σημείο συνάντησης και συγκέντρωσης όλων
των ποντιακών σωματείων, εντός και εκτός
Ελλάδας.
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Χρυσουλάκης για τη σύσφιξη των
δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού
Στη λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού αναφέρθηκε ο Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Χρυσουλάκης, οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι μερικοί από τους στόχους του
Συμβουλίου είναι η προώθηση της
ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού, η μέριμνα, η προαγωγή και η αξιοποίηση των
Ελλήνων που εργάζονται έξω από την
Επικράτεια, η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισμικής και
πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού,
καθώς και η προαγωγή των συμφερόντων
του αποδήμου Ελληνισμού και η προσέλκυση επενδύσεων.
O Ιωάννης Χρυσουλάκης ανέφερε ότι το
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)
ιδρύθηκε για πρώτη φορά με νόμο το
1989, κατοχυρώθηκε συνταγματικά το
2001 με την αναθεώρηση του άρθρου 108
του Συντάγματος, και με τον πρόσφατο
νόμο 4781/2021 θα επαναλειτουργήσει
ως συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν
τον παγκόσμιο Ελληνισμό τόσο τον
απόδημο, όσο και τον ομογενειακό.
Στους σκοπούς του ΣΑΕ περιλαμβάνονται η
προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού,
η μέριμνα, η προαγωγή και η αξιοποίηση
των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την
Επικράτεια, η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού, καθώς και
η προαγωγή των συμφερόντων του αποδήμου Ελληνισμού και η προσέλκυση επενδύσεων, παράλληλα ασφαλώς με τη σύσφιξη
των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού,
αποδήμου και ομογενειακού, τόσο μεταξύ
τους, όσο και με το μητροπολιτικό κέντρο.
Ο κ. Χρυσουλάκης σημείωσε ότι το
ΣΑΕ θα λειτουργεί με ίδιους πόρους και
θα ορίζει τους εκπροσώπους του ανά
Περιφέρεια σύμφωνα με τον δικό του
Κανονισμό Λειτουργίας και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους τόσο από τις

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των
Αποδήμων όσο και από νέες οντότητες. Έδρα της Γενικής Συνέλευσης του
ΣΑΕ, που θα ονομάζεται το «Κοινόν
του Απόδημου Ελληνισμού» θα είναι η
Θεσσαλονίκη, ενώ η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας θα παρέχει τη γραμματειακή
υποστήριξη.
Στο ξεκίνημα της διαδικασίας καθοριστικός
θα είναι ο ρόλος της διακομματικής Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, που θα
συμβάλει στον ορισμό των 30 πρώτων μελών του ΣΑΕ, τα οποία θα καταρτίσουν τον
προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας.
Ο κ. Χρυσουλάκης επεσήμανε, επίσης,
ότι οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ εμπλουτίζονται με την παρουσία μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
μεταξύ προσωπικοτήτων του Απόδημου
Ελληνισμού, αλλά και άλλων προσωπικοτήτων με έμπρακτο φιλελληνικό έργο,
εκπροσώπων του Οικουμενικού και των
λοιπών Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και
εκπροσώπων του Κυπριακού Απόδημου Ελληνισμού.
Επίσης, σύμφωνα με το νόμο, ο Υπουργός
Εξωτερικών θα έχει τη δυνατότητα έκτακτης
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε, επίσης,
σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής στους
εκλογικούς καταλόγους και τη διευκόλυνση
της ψήφου των Αποδήμων, καθώς και την
επίλυση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν
την ελληνική εκπαίδευση στη Στουτγάρδη.

Ληξιαρχικές πράξεις: Ξεκίνησε
το νέο σύστημα καταχώρισης
για τον Απόδημο Ελληνισμό
Ξεκίνησε με την αρχή του νέου χρόνου η απευθείας καταχώριση των
ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων
του εξωτερικού στο Μητρώο Πολιτών
μέσω των ελληνικών προξενείων σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Με την νέα διαδικασία, οι υπάλληλοι
των Προξενείων καταχωρούν απευθείας στο αναβαθμισμένο «Μητρώο
Πολιτών» τις ληξιαρχικές πράξεις
που υποδέχονται και στη συνέχεια οι
πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν από το gov.gr το αντίστοιχο
πιστοποιητικό.
Έτσι, θα σταματήσει η ταλαιπωρία της μεταγραφής των ληξιαρχικών πράξεων στο
Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία λόγω της πανδημίας είχε
δημιουργήσει μεγάλες εκκρεμότητες και

καθυστερήσεις.
Σημειώνεται ότι, στο προηγούμενο διάστημα, εκατοντάδες υπάλληλοι των προξενικών αρχών έχουν εκπαιδευτεί στο νέο
σύστημα, σε συνεργασία με τα υπουργεία
Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σεμινάρια λαογραφίας για τους
Έλληνες της ομογένειας
Σεμινάρια λαογραφίας για τους Έλληνες της
ομογένειας στην Ευρώπη οργανώνει το Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου.
Το Εργαστήριο, που είναι κομμάτι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ανοίγει τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων, ξεκινώντας
με την ενότητα: «Εισαγωγή στη Λαογραφία
Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού» με
διδάσκουσα τη Δρ. Λαογραφίας Μυροφόρα
Ευσταθιάδου.
• Συνολικά τα μαθήματα θα είναι δέκα,
θα είναι ωριαία και θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω πλατφόρμας
Zoom) κάθε Σάββατο, ξεκινώντας από
το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 και
οι παρακολουθήσεις είναι δωρεάν. Η
γλώσσα του σεμιναριακού κύκλου είναι
η ελληνική.

Οι ενότητες των μαθημάτων
είναι οι εξής:

•

•
•

Βασικές λαογραφικές έννοιες: Πολιτισμός, λαός, λαϊκός, ήθη-έθιμα, επιβίωση-αναβίωση, συνέχειες-ασυνέχειες, η
ιστορικότητα των λαογραφικών φαινομένων (15/01)
Η διαμόρφωση της ποντιακής ταυτότητας στην Ελλάδα (22/01)
Έντεχνος Λαϊκός Λόγος: Το λαϊκό παραμύθι – Τα ποντιακά παραμύθια,

•
•
•
•
•
•
•
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μύθοι, παραδόσεις, θρύλοι, τα δημοτικά τραγούδια του Πόντου (29/01)
Η ταυτότητα των εθνοτοπικών συλλόγων (05/02)
Τι είναι άυλη πολιτιστική κληρονομιά.
Το παράδειγμα της εγγραφής του εθιμικού δρωμένου των Μωμό΄ερων (12/02)
Λαογραφία και επιτόπια έρευνα. Πώς
καταγράφουμε; Μεθοδολογία – Πρακτική (19/02)
Αφηγήσεις ζωής. Πώς παίρνουμε συνέντευξη. Η βιογραφική προσέγγιση
(26/02)
Ανιχνεύσεις λαογραφικών στοιχείων
μέσα σε αποσπάσματα λογοτεχνικών
ποντιακών βιβλίων (12/03)
Αστική Λαογραφία. Το παράδειγμα της
Τραπεζούντας (19/03)
Έθιμα στον κύκλο του χρόνου – Δωδεκαήμερο και Λαμπρή (02/04).

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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Πώς θα λειτουργεί το
Eispraxis της ΑΑΔΕ
Και φοροέλεγχοι με
τεχνητή νοημοσύνη
Του Γιώργου Κούρου
Στο ηλεκτρονικό «φακέλωμα» όλων
των οφειλετών του Δημοσίου προχωρά από φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς
με την ενεργοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος Eispraxis θα
«σκανάρει» το οικονομικό προφίλ κάθε
οφειλέτη και θα προχωρά άμεσα σε
εξονυχιστικούς ελέγχους, μέσω μάλιστα νέων «έξυπνων» ελεγκτικών μεθόδων, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ειδικότερα, με το Eispraxis ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί
στοιχεία για κάθε οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis,
το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και
από τρίτους (κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ).
Το επόμενο βήμα θα είναι όπως για κάθε
οφειλή δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις ενέργειες και τα
μέτρα που έχουν ληφθεί, ενώ ταυτόχρονα
θα «παρακολουθούνται» όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως
οφειλέτες, συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι
εκπρόσωποι (με αποτύπωση της περιόδου
εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (όμιλοι, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις).
Βασικός στόχος είναι φυσικά ο περιορισμός στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος
και η αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω
του περιορισμού της φοροδιαφυγής, ειδικά
από την «πηγή» του ΦΠΑ από την οποία η
Ελλάδα χάνει κάθε χρόνο περίπου 5,3 δισ.
ευρώ. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί βέβαια
ότι όλα τα σχέδια της ΑΑΔΕ για το τρέχον
έτος ή και μελλοντικά έχουν εκπονηθεί και
κυρίως θα υλοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι τους επόμενους μήνες θα επανέλθει η κανονικότητα στην οικονομική ζωή της
χώρας και θα αρθούν όλα τα περιοριστικά
μέτρα, ούτως ώστε η αγορά να «ζεσταθεί»
και πάλι.

Νέα Ελεγκτικά Κέντρα

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο σχεδιασμός
της ΑΑΔΕ προχωρά ούτως ώστε, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο και υποδομές, να
είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να μπει στην
«ενεργό δράση» με ταχύτατες διαδικασίες
και χωρίς «απώλειες». Γι’ αυτό άλλωστε και
έχει σχεδιάσει και θα προχωρήσει στη στελέχωση των έξι νέων Ελεγκτικών Κέντρων
που συστήνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με χρονοδιάγραμμα να λειτουργήσουν
εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, ενώ
«οπλίζει» και 800 ελεγκτές ώστε να είναι
έτοιμοι να ριχτούν στη «μάχη» κατά της
φοροδιαφυγής.
Στο «στόχαστρο» των ελεγκτών θα μπουν
φυσικά φορολογικές υποθέσεις εισοδήματος, μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών και ΕΝΦΙΑ,
καθώς και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας,
με έμφαση στις δηλώσεις των τριών προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει λήξει η
προθεσμία υποβολής τους. Οι ελεγκτικές
υπηρεσίες μάλιστα έχουν εξοπλιστεί με νέα
εργαλεία, με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ

Κατώτατος μισθός – Ο Μητσοτάκης
εξαγγέλλει νέα αύξηση
Καταπολέμηση της ακρίβειας με την πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων -και όχι
με την μείωση των έμμεσων φόρων- δρομολογεί άμεσα η κυβέρνηση και η οποία
εντός ολίγων 24ωρων, δια στόματος του
πρωθυπουργού, θα εξαγγείλει το σχέδιο
της δεύτερης αύξησης του κατώτατου μισθού. Οι ανακοινώσεις ενδεχομένως να
γίνουν και απόψε υπό το κλίμα των ανατιμήσεων που καίνε τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς.

μόνο για φέτος έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 27.500 έλεγχοι. Ιδιαίτερο
βάρος θα δοθεί από τους ελεγκτές στην
τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης μέσω
της οποίας θα εντοπίζουν υποθέσεις φοροδιαφυγής, θα διασταυρώνουν τις κινήσεις
των φορολογουμένων, θα έχουν πλήρη εικόνα για την εισοδηματική και περιουσιακή
τους κατάσταση και θα μπορούν να διαπιστώνουν ποιες φορολογικές δηλώσεις είναι
ανακριβείς. Με τα νέα «όπλα» και τις νέες
τεχνικές που θα έχουν στη διάθεσή τους οι
ελεγκτές θα μπορούν να προχωρούν άμεσα
όχι μόνο σε διασταυρώσεις, ακόμη και κατά
τους επιτόπιους ελέγχους, αλλά και σε αυτόματες κατασχέσεις για χρέη στις εφορίες.
Θα πρέπει να αναφερθεί δε ότι οι ελεγκτές
με τα τάμπλετ ανά χείρας θα μπορούν,
μέσω του Eispraxis, να αντλούν αναλυτικά
στοιχεία για το προφίλ των ελεγχομένων και
θα μπορούν να εκδώσουν άμεσα σημείωμα
με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Επισημαίνεται πάντως ότι η ΑΑΔΕ δεν θα
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μόνο για τη
διενέργεια ουσιαστικότερων ελέγχων, αλλά
θα την αξιοποίηση και προς όφελος των
φορολογουμένων, αφού με βάση το φετινό
σχέδιο δράσης της θα τεθούν σε λειτουργία
νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως για τις γονικές παροχές και κληρονομιές, καθώς και
την ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με αυτόματη παρακράτηση των οφειλών. Ταυτόχρονα, οι πολίτες θα μπορούν
να πληρώνουν φόρους και τέλη με κάρτες
εξωτερικού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
ΑΑΔΕ, το 2022 προγραμματίζεται, μεταξύ
άλλων:
• Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.
• Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.
• Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών
υποχρεώσεων.
• Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
• Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για
τήρηση ρυθμίσεων.
• Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησής τους (περιλαμβανομένης
της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).
• Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης
καταγγελιών και πληροφοριών.

Η έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,1% (σε
υψηλά 11 ετών) προκαλεί πονοκέφαλο στην
κυβέρνηση που βλέπει τις όποιες παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας να εξανεμίζονται
αν και συγκρατούν ένα μέρος του κόστους.
Στελέχη της κυβέρνησης σκιαγραφούν
εδώ και ημέρες τις προτεραιότητες που
δεν είναι στην κατεύθυνση της μείωσης
των φόρων στα καύσιμα ή του Φ.Π.Α.
στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης αλλά
στην κατεύθυνση ενίσχυσης του εισοδήματος και λειτουργίας της αγοράς.
Τις εξαγγελίες των παρεμβάσεων στήριξης
έχει πάρει πάνω του ο ίδιος ο πρωθυπουργός- όπως εξάλλου συνέβη και με την γνωστοποίηση του πακέτου ενίσχυσης για τους
λογαριασμούς ρεύματος την περασμένη
εβδομάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να περιγράψει, ενδεχομένως και
σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον
ΑΝΤ1, πολύ συγκεκριμένα τη διαδικασία της
δεύτερης αύξησης στο κατώτατο μισθό το
2022. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι “την πολιτική μας δεν πρόκειται να
αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο απέναντι
σ’ αυτό το κύμα ανατιμήσεων και, ταυτόχρονα, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ούτε
την αναπτυξιακή της διάσταση”.

Επείγουσα αύξηση

Η αύξηση κατώτατου μισθού οδεύει προς
επίσπευση -έπειτα από το 2% που οδήγησε τον ελάχιστο μισθό στα 663 ευρώ μεικτά
στις αρχές Ιανουαρίου. Η αύξηση φαίνεται
«επείγουσα» και προς την απόφαση αυτή
συνηγορούν και τα περιθώρια που δημιουργεί η ισχυρή ανάπτυξη του 2021 πάνω
από 8%, ενώ για το 2022 εκτιμάται ότι θα
διαμορφωθεί στο 4,5%-5%.
Οικονομικό και πολιτικό επιτελείο παρακολουθούν το τσουνάμι αυξήσεων και διαμηνύουν ότι οι θα υπάρχουν παρεμβάσεις ενώ
οι εκτιμήσεις δείχνουν αποκλιμάκωση των
πιέσεων μετά το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια,
από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, η κυβέρνηση έχει διαθέσει πάνω από 1,3 δισ. ευρώ

για τη στήριξη των νοικοκυριών.
Τον Ιανουάριο ένα ποσό της τάξεως των
400 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των
νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων
και των αγροτών σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Από την
κυβέρνηση έχει τονιστεί η πολιτική προς τη
μείωση φόρων και εισφορών όπου για παράδειγμα ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει
τις ήδη ανακοινωθείσες παρεμβάσεις όπως
η μείωση του ΕΝΦΙΑ συν 60 εκατ. ευρώ
το 2022 (όπου ίσχυε μείωση κατά 22%
από το 2019), η μείωση στη φορολόγηση
των επιχειρήσεων στο 22% από 29%, οι
μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά
4% και οι μόνιμες μειώσεις σε προκαταβολές φόρου , η μείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα από το 22%
στο 9% για τα χαμηλότερα εισοδηματικά
στρώματα. Όμως ο εκρηκτικός συνδυασμός των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας και
οι φόροι- έπειτα από δέκα χρόνια κρίσης
για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούςμπλοκάρουν στο να φτάσουν οι παραπάνω
κινήσεις στις τσέπες των πολιτών.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η
αύξηση του πληθωρισμού είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και, προφανώς, επηρεάζει
και την οικιακή οικονομία. Τόνισε ότι βρισκόμαστε, ήδη, αντιμέτωποι με τις συνέπειες
των ανατιμήσεων, κάτι που επηρεάζει την
οικονομία των νοικοκυριών, την τσέπη των
καταναλωτών, των πολιτών, αλλά και των
επιχειρήσεων.
“Η πολιτική μας διευρύνει το διαθέσιμο
εισόδημα, κάτι που έγινε το προηγούμενο διάστημα και εξελίσσεται, συνεχίζεται και τώρα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, έχουν μειωθεί οι φόροι και
οι ασφαλιστικές εισφορές. Θα πάμε σε
δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού
μέσα στο 2022. Ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει πολύ συγκεκριμένα τη διαδικασία της αύξησης αυτής. Παίρνουμε μέτρα
για τη σωστή λειτουργία της αγοράς, έτσι
ώστε ο καταναλωτής να έχει επιλογές.
Με την πολιτική μας δεν πρόκειται να
αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο απέναντι σ’ αυτό το κύμα ανατιμήσεων και,
ταυτόχρονα, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο
ούτε τη σταθεροποίηση της ελληνικής
οικονομίας, ούτε την αναπτυξιακή της διάσταση”, υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Γ. Οικονόμου: Με σχέδιο η κυβέρνηση
επενδύει στις ίσες ευκαιρίες για όλους
Στις 86.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω 11 νέων προγραμμάτων
του ΟΑΕΔ εντός του 2022 αναφέρεται, σε
ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.
«86.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω 11 νέων
προγραμμάτων, που θα αντλήσουν σχεδόν

590 εκατ. Euro από το Ταμείο Ανάκαμψης &
το ΕΣΠΑ & μέσω 7 συνεχιζόμενων δράσεων
θα προσφερθούν το 2022 από τον ΟΑΕΔ.
Με σχέδιο η κυβέρνηση επενδύει στις ίσες
ευκαιρίες για όλους», επισημαίνει στην
ανάρτησή του ο κ. Οικονόμου.

14 Ιανουάριος, 2022 | Ελληνικός Tύπος

ΥΠΕΞ σε Τουρκία για Πρόεδρο της
Δημοκρατίας: Διαστρεβλώνετε
την πραγματικότητα
«Για ακόμα μία φορά, κατά παράβαση
στοιχειωδών κανόνων της διπλωματικής
πρακτικής, η τουρκική πλευρά καταφέρεται εναντίον ανώτατου αξιωματούχου της
Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση,
μάλιστα, της Προέδρου της Δημοκρατίας»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Εξωτερικών σχετικά με την πρόσφατη φραστική επίθεση εναντίον της ΠτΔ.
«Η τουρκική πλευρά, δυστυχώς, διαστρεβλώνει για άλλη μία φορά την πραγματικότητα και αποκρύπτει όχι μόνο το τι έγινε στο
παρελθόν αλλά και τη συνεχιζόμενη πολιτική της, η οποία καταπατά το Διεθνές Δίκαιο σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας
εντάσεις και δηλητηριάζοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών», τονίζει το ΥΠΕΞ και
σημειώνει:
«Η Ελλάδα, απορρίπτοντας στο σύνολο
τους τις τουρκικές αιτιάσεις, επισημαίνει
ότι η αποδοχή τής ιστορικής αλήθειας και
η συμφιλίωση των εθνών με το παρελθόν
τους αποτελεί άλμα ηθικής υπέρβασης των
διαφορών μεταξύ των λαών και εχέγγυο ειρηνικής συνύπαρξής τους για το μέλλον».
Στο στόχαστρο του τουρκικού ΥΠΕΞ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξαπέλυσε το
υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, με
αφορμή δηλώσεις της στην εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού
Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «αβάσιμες» δηλώσεις της κ. Σακελλαροπούλου. «Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν αλλάζουν

Μέσω της ΑΑΔΕ θα διασταυρώνονται τα
στοιχεία όσων δεν έχουν κάνει ήδη την τρίτη δόση ή δεν έχουν προγραμματίσει τον
εμβολιασμό τους και θα τους επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει
στην επιβολή διοικητικής κύρωσης η οποία
σύμφωνα με τα στοιχεία αφορά σε περίπου
300.000 ανεμβολίαστους πολίτες.
Ποιοι θα εξαιρούνται
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του OPEN, τις επόμενες ημέρες με πιθανότερη ημερομηνία, αύριο Πέμπτη, θα
εξειδικευτεί και η διαδικασία για το ποιοι
θα μπορούν να εξαιρεθούν από το εμβόλιο
και άρα και το πρόστιμο, μέσω μιας νέας
πλατφόρμας.
Από τη διοικητική κύρωση αναμένεται,
όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, να
εξαιρούνται πρώτον όσοι για ιατρικούς

Σε μερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στη
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος
Αλλαγής προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς είχαν προκύψει κενά με την
ανάθεση καθηκόντων επικεφαλής στον Μιχάλη Κατρίνη και την τοποθέτηση της Ευαγγελίας Λιακούλη ως γραμματέα της Κ.Ο.
Στις βασικές αρμοδιότητες το σχήμα παραμένει ως έχει και η τελική μορφή της «σκιώδους κυβέρνησης» κατά τομείς πολιτικής,
όπως ανακοινώθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ, είναι ως εξής:
- Αντωνίου Τόνια: Κλιματικής Κρίσης
- Αρβανιτίδης Γιώργος: Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
- Αχμέτ Ιλχάν: Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γιαννακοπούλου
Κωνσταντίνα:
Δικαιοσύνης
- Γκόκας Χρήστος: Υποδομών και
Μεταφορών
- Καμίνης Γιώργος: Προστασίας του Πολίτη
- Μετανάστευσης και Ασύλου
- Καστανίδης Χαράλαμπος: Επικρατείας
- Κεγκέρογλου Βασίλης: Εθνικής Άμυνας
- Κεφαλίδου Χαρά: Παιδείας και
Θρησκευμάτων
- Κωνσταντόπουλος Δημήτρης: Πολιτισμού

το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη που
“επιχείρησε να εισβάλει και να κατακτήσει”
την Ανατολία και ότι ο ελληνικός στρατός
διέπραξε “βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας”, ειδικά εναντίον “αθώων πολιτών” στην περιοχή της Δυτικής Ανατολίας»
υποστήριξε η Άγκυρα.
Σημείωσε επίσης ότι «θα θέλαμε να σας
υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι λόγω
αυτών των εγκλημάτων, τα οποία καταγράφηκαν και στην έκθεση της Επιτροπής
Έρευνας των Συμμαχικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, η Ελλάδα υποχρεώθηκε
να δώσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που
προέκυψαν από τις παραβιάσεις των νόμων του πολέμου».
«Οι συχνές ψευδείς κατηγορίες της Ελλάδας
επισκιάζουν τα βήματα για τη δημιουργία
ενός ειλικρινούς και έντιμου περιβάλλοντος
διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τέτοιες στάσεις
και συμπεριφορές είναι ασυμβίβαστες με
την υπευθυνότητα που αναμένεται από τους
κρατικούς λειτουργούς. Σε αυτό το πλαίσιο,
καλούμε τη γείτονά μας Ελλάδα, για άλλη Για την ασφάλεια στα Πανεμια φορά, σε κοινή λογική και εποικοδομητι- πιστήμια, τις επιχειρήσεις της
κή κατανόηση» κατέληξε το τουρκικό ΥΠΕΞ. Ελληνικής Αστυνομίας για την
απελευθέρωση υπό κατάληψη
χώρων και τις Ομάδες Προστασίας
Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων μίλησε σήμερα, ο
Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
φιλοξενούμενος σε τηλεοπτική
εκπομπή του “Open” και στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Παραπολιτικά fm».
«Αυταρχικές συμπεριφορές, "παράγκες",
βιαιότητες δεν έχουν θέση στο πανεπιστήμιο που θέλει να προσφέρει η Πολιτεία και
η ελληνική οικογένεια στα παιδιά της. Τα
Πανεπιστήμια είναι χώροι μάθησης και όχι
στέκια για μπαχαλάκηδες» τόνισε ο Υπουργός και πρόσθεσε:
«Αυτά δεν είναι λόγια• είναι πράξεις, πλέον.
λόγους δεν μπορούν να εμβολιαστούν και οι Απελευθερώθηκαν όλοι οι χώροι και αποοποίοι υποχρεούνται να το δηλώσουν έως δόθηκαν στους φοιτητές και τους καθηγητις 14 Ιανουαρίου.
τές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσΓια τη συγκεκριμένη κατηγορία ανεμβολί- σαλονίκης. Το ίδιο γίνεται και θα γίνεται σε
αστων πολιτών, έως ότου να εξεταστεί το κάθε αντίστοιχη περίπτωση στα Ανώτατα
αίτημά του, δε θα επιβάλλεται το πρόστιμο. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Πάντα
Ακόμα, εξαίρεση αναμένεται να λάβουν και με σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα,
όσοι πολίτες ανήκουν σε ΔΟΥ εξωτερικού σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές οι
και έχουν κάνει τρίτη δόση εμβολίου εκτός οποίες έχουν την ευθύνη της εφαρμογής
Ελλάδας.
των σχεδίων ασφαλείας, καθιερώνοντας
την ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια.
Πότε το πρόστιμο είναι 50 ευρώ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αστυνομία
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις κυβερνητικές έχει παρέμβει 5 φορές. Από τα 15 άτομα,
ανακοινώσεις, για όσους δεν κάνουν καμία που χθες το πρωί συνέλαβε η Ελληνική
δόση έως και 16 Ιανουαρίου το πρόστιμο Αστυνομία στο ΑΠΘ, οι περισσότεροι δεν
θα είναι 100 ευρώ το μήνα, ενώ 50 ευρώ είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο. Ουσιαστιείναι το πρόστιμο ειδικά για τον Ιανουάριο κή ήταν η παρέμβαση και στο Οικονομικό
και μισό πρόστιμο αν τελικά ο εμβολιασμός Πανεπιστήμιο όπου 6 άτομα είχαν κινητογίνει μέχρι τις 15.
ποιηθεί για να γκρεμίσουν έναν τοίχο μέσα
Για τους άνω των 60, το πιστοποιητικό λήγει στο Ίδρυμα».
στους 7 μήνες μετά τη 2η δόση.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Από Δευτέρα τα πρόστιμα 100
ευρω στους ανεμβολίαστους άνω
των 60 -Ποιοι θα εξαιρούνται
Ενεργοποιείται από 17 Ιανουαρίου το μέτρο
της επιβολής προστίμου 100 ευρώ για τους
ανεμβολίαστους άνω των 60
Από την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου,
θα τεθεί σε εφαρμογή των μέτρο της επιβολής προστίμων σε ανεμβολίαστους πολίτες
άνω των 60 ή σε όσους έχουν εμβολιαστεί
και από τη δεύτερη δόση έχουν περάσει 7
μήνες.

ΚΙΝΑΛ: Οι αρμοδιότητες των
βουλευτών, όπως αποφασίστηκαν
από τον Νίκο Ανδρουλάκη
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και Αθλητισμού
- Λιακούλη Ευαγγελία: Εσωτερικών
- Λοβέρδος Ανδρέας: Εξωτερικών
- Μουλκιώτης Γιώργος: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Μπαράν Μπουρχάν: Ψυχικής Υγείας
- Μπιάγκης Δημήτρης: Τουρισμού-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Πάνας Απόστολος: Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
- Πουλάς Ανδρέας: Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
- Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος: Οικονομικών
- Φραγγίδης Γιώργος: Υγείας
Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, εκπροσωπεί την παράταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Θεοδωρικάκος: Ενθαρρύνουμε
πρυτάνεις, καθηγητές και φοιτητές
να βάλουν τέλος στον φόβο
ανέφερε ότι έχει υπάρξει μια ιδιότυπη ανοχή σε τέτοιου είδους
φαινόμενα, για πολλά χρόνια.
Φαινόμενα τα οποία δεν έχουν
καμία σχέση με φοιτητικά κινήματα και άλλες καταστάσεις που
είχαν διαμορφωθεί στη χώρα
μετά το τέλος της δικτατορίας το
1974. Διαβεβαίωσε ότι σε κάθε
περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία, όταν με νόμιμο τρόπο καταγγέλλεται
από τις Πρυτανικές Αρχές παραβίαση των
νόμων, θα παρεμβαίνει, θα κάνει το καθήκον της και όσοι παρανομούν θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος απευθύνθηκε στην πανεπιστημιακή κοινότητα:
«Ενθαρρύνουμε με πράξεις τους πρυτάνεις,
τους καθηγητές και τους φοιτητές να βάλουν ένα τέλος στο φόβο. Η ασφάλεια στα
ελληνικά πανεπιστήμια είναι απαίτηση του
ελληνικού λαού και σταθερή επιλογή της
Κυβέρνησης».
«Η εκπαίδευση των ομάδων Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ξεκινάει την
Δευτέρα στην Κομοτηνή και όταν ολοκληρωθεί θα τοποθετηθούν σε Πανεπιστήμια
που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προβλήματα στη λειτουργία τους. Τα 400 άτομα,
που θα στελεχώσουν τις ομάδες ασφαλείας
των πανεπιστημίων, είναι πτυχιούχοι, είναι
παιδιά που σπούδαζαν μέχρι χτες σε αυτές
τις σχολές και έχουν την επιθυμία να συνδράμουν στο έργο της ασφάλειας μέσα στα
πανεπιστήμια. Τι πιο λογικό, τι πιο φυσιολογικό, να εκπαιδευτούν και να βρεθούν ανάμεσα στους χθεσινούς συμφοιτητές τους,
στους χθεσινούς καθηγητές τους, συνδράμοντας στο έργο της ασφάλειας μέσα στα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα» προσέθεσε ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

10

CANADIAN NEWS

Greek Press | January 14, 2022

Canada extending repayment of
COVID-19 business aid loans to 2023
The federal government is extending the
deadline for small businesses to pay back
their Canada Emergency Business Account
(CEBA) loans to the end of 2023.
The government introduced CEBA in April
2020 as an interest-free loan program,
offering initially up to $40,000 to small
businesses and non-profits who have
experienced a loss of revenue due to
COVID-19. An expansion was then offered,
seeing businesses able to apply to receive
up to $60,000 loans.
Prior to Wednesday’s update, if claimants
repaid the balance of their loan on or before
the end of 2022, the government planned to
forgive up to one-third of their loan.
Now, eligible businesses “in good standing,”
will have until Dec. 31, 2023 to repay and be
eligible for up to $20,000 of debt forgiveness.
Prime Minister Justin Trudeau and Minister of
International Trade, Export Promotion, Small
Business and Economic Development Mary
Ng made the announcement on Wednesday,
noting that given new restrictions many
businesses are facing due to the current
Omicron surge, they may need more time to
pay back their loans.
“As workers and small businesses and
people across the country face renewed
uncertainty and with new lockdowns, rising
case counts, and the Omicron variant, we
continue to know what the best thing for
our economy is to support our workers and

businesses through this pandemic,” said Ng.
The government is also extending
the repayment deadline for the partial
forgiveness for what Ng called the “CEBAequivalent lending” provided through the
Regional Relief and Recovery Fund to Dec.
21, 2023.
“We’ve heard from businesses that they're
looking for this flexibility, and that's what
today's announcement is about. This
additional year will help businesses get
that flexibility to work together through this
pandemic, to the end of this pandemic."
Outstanding loans after the new deadline
will be converted to two-year term loans with
a five per cent interest rate, starting on Jan.
1, 2024, with the loans due in full by Dec.
31, 2025.
While applications closed for these loans
in mid-2021, since its launch 898,254
businesses have been approved for these
loans, totalling $49.17 billion in federal
assistance.

Ontario introduces grant for
small businesses forced to close
amid COVID-19 restrictions
The Ontario government will offer a $10,000
grant to small businesses forced to close
due to public health measures.
Eligible businesses include gyms, museums
and galleries, tour services and before- and
after-school programs.
Businesses that had to slash their capacity
in half do not qualify.
The province says eligible businesses that
qualified for the Ontario Small Business
Support Grant and that have been forced to
close will be pre-screened for the new grant,
and need not apply.
It says qualifying small businesses can
expect to receive their payment in February
-- a timeline NDP Leader Andrea Horwath
says is too slow.

The province is also introducing a hydro
relief program for businesses and residential
customers, providing the off-peak rate 24
hours a day for 21 days, starting on Jan. 18.
It comes as COVID-19 continues to spread
at unprecedented rates.
Ontario is reporting 2,472 patients in hospital

Ontario changes G road test rules
and here's what you need to know
The Ontario government is temporarily
removing elements of the G road test
in order to increase the number of
appointments that can be made each
day.
A spokesperson for the Minister of
Transportation said in a statement the
change is being made in an effort to
clear the backlog of road tests created
by COVID-19 restrictions.
“In light of the increased demand
for class G road tests, DriveTest is
modifying the G road test to offer more
road test appointments each day while
removing duplicative elements from the G2
test,” Dakota Brasier said. “The G2 road test
remains unchanged.”
The province said that "duplicative"
manoeuvres, such as road-side stops, 3
point turns and parallel parking -- all of
which are included in the G2 test -- will be
temporarily paused.
According to the government, highway and
major road driving will still be evaluated.
“This will allow for more streamlined tests
while continuing to evaluate driver skills
alongside new skills such as highway driving
requirements,” Brasier said, adding that
the modified version of the test still meets
national standards.
While the changes will allow driving centres
to conduct 30 per cent more tests per day,
according to the government, the president
and CEO of the Ontario Safety League, an
organization founded to reduce preventable
deaths and injuries on the road, says it isn’t
worth the potential ramifications on the
streets.
“It's being driven by the backlog, [it] is being
driven by, I would think, daily complaints to
every MPP about the backlog, but at the
end of the day, training drivers is a lifetime
skill and evaluating them to a reasonable
standard is an expectation of all Ontarians.
And we're not meeting that with this change,”

Brian Patterson told CTV News Toronto.
“The people who are substandard drivers
and wouldn't have passed under the regular
regime have a chance of sneaking through
now.”
According to Patterson, the new tests will
include significantly fewer right and left
hand turns, very little residential driving, and
fewer road stops at intersections. And once
an individual passes their “G” road test, they
don’t have to be re-evaluated until they are
around 80 years old.
“It has been tested, tried and true, for 25
years,” Patterson said of the traditional road
test. “It's consistent with testing in [and]
across the provinces, generally. I'm not
aware of a single jurisdiction in the world
that has a 15 minute in-vehicle test.”
“I never exaggerate, but this is one of
those scenarios where significant property
damage can occur. Significant personal
injury can occur.”
The changes are temporary and will be
in effect until at least March 31. However,
Brasier noted that the ministry can extend
that date if necessary.
As of early December, the Ministry of
Transportation said that at least 421,827
drive tests have been cancelled since the
pandemic was declared in March 2020.
The backlog has also led people to use
social media platforms like Facebook
Marketplace, Instagram and Kijiji to sell road
test appointments for a fee.

with COVID-19, including 338 people in
intensive care.
That's up from 2,279 patients hospitalized
and 319 in ICUs one day ago, and surpasses
the previous peak of 2,360 people in hospital
on April 20.
Health Minister Christine Elliott says 232
ICU patients are not fully vaccinated or have
an unknown vaccination status, and 106 are
fully vaccinated.
Forty-two new deaths were reported, which

a spokeswoman for Elliott says occurred
over the past 10 days and were added today
due to a data clean-up.
The province is reporting 11,899 new
COVID-19 cases, but Public Health Ontario
says the actual case count is likely higher
due to the current testing policy.
Provincial data shows 81.7 per cent of
Ontarians aged five and older have received
two doses of a COVID-19 vaccine, and 87.5
per cent have at least one dose.

14 Ιανουάριος, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Ontario schools to reopen for inperson learning on Jan. 17
Ontario schools will reopen for in-person
learning on Jan. 17, a spokesperson for the
Doug Ford government confirmed to CP24
Monday.
Schools in the province were first set to
return on Jan. 3, but the government initially
delayed the return to classrooms to Jan.
5, claiming the two extra days would give
schools time to provide N95 masks to staff
and to deploy 3,000 more HEPA filter units.
Last week, the government announced that
it would instead have kids learn remotely
until at least Jan. 17.
The decision to close schools was made
amid surging COVID-19 cases fuelled by the
Omicron variant, which has seen hospitals
faced with higher than usual patient volumes
and staff shortages.
“These two weeks will provide much-needed
time for more vaccines and boosters,” Ford
said at the time.
“It’s more time for additional public health
measures to blunt the rapid rise in cases. I
know online learning isn’t ideal, but above
all else, I want to provide students and
parents with certainty, not the turmoil of
school closures because not enough staff
are available to teach our kids.”
On Tuesday, Education Minister Stephen
Lecce issued a statement in response to
the reopening announcement, claiming that
the government is doing “as much as [it] can
to improve ventilation, provide high-quality
PPE and expand access to vaccinations.”
“We have now shipped 9.1 million nonfitted N95 masks for staff and over four
million three-ply masks for students and
will regularly send new shipments over the
coming weeks and months, with masking
being mandatory within Ontario schools,” he
said.
Lecce also said the province has accelerated
access to booster shots for education and
child care staff, deployed an additional
3,000 standalone HEPA filter units to
schools and made symptomatic elementary
and secondary students and education staff
eligible for take-home PCR testing.
“Recognizing the challenges posed by the
Omicron, these measures will help stabilize
the school workforce as we continue to do
everything we can to keep kids learning,” he
said.
On Monday, Lecce also announced that
retired Ontario educators would be allowed

to work more days this school year to
address staff shortages.
"We need staff in order to continue providing
live teacher-led remote learning and safely
operate our schools when students return to
in-person learning," Lecce's statement read.
"That is why we have now secured an
agreement with the Ontario Teachers'
Federation that will deliver access to
thousands of teacher-qualified educators
that will help keep schools open and safe."
Later on Monday, Ontario’s Big City Mayors
(OBCM) passed a motion saying they are in
support of calls from pediatric experts and
parents to resume in-person classes.
The motion was moved by Kingston
Mayor Bryan Paterson, seconded by
Brampton Mayor Patrick Brown and passed
unanimously.
On Dec. 31, the Ontario government
outlined in a memo that it would no longer be
collecting COVID-19 case data from schools
and child-care settings, citing new testing
guidelines.
"Given recent changes to case and contact
management by the Ministry of Health
and OCMOH (Office of the Chief Medical
Officer of Health), the ministry will suspend
reporting of COVID-19 cases in schools,"
the memo obtained by CP24 read.
While case counts will no longer be posted,
the ministry said it will continue to report
school and child-care closures due to
COVID-19.
According to the most recent provincial data,
46.7 per cent of children aged five to 11 have
had one dose of a COVID-19 vaccine, while
3.5 per cent have received two doses and
are considered to be fully vaccinated.
Just over 86 per cent of children aged 12 to
17 have had one dose of a vaccine, while
82.6 per cent have received two.
The province reported Monday that there are
now at least 2,467 patients with COVID-19 in
Ontario hospitals, with 438 in intensive care.

Ontario allowing retired teachers
to work more days amid Omicron
workforce pressures
Ontario will allow retired teachers to work
more days in light of ongoing pandemicrelated staff shortages.
The new agreement with the Ontario
Teachers' Federation will allow retirees to be
re-employed in the public school system for
95 days until the end of June, nearly double
the previous limit of 50.
Education Minister Stephen Lecce says in a
statement that school boards were affected
by staff shortages even before the Omicron
variant drove up absence rates.
He says the change will help run remote
school and in-person learning when
students return to classes.
Students have been learning remotely this

month as the Omicron virus variant drives
up infections, and the government has said
in-person classes might resume as early as
Jan. 17, but has not yet given a firm return
date.
The Ontario Teachers' Federation says
it does not anticipate many retirees are
interested in working "in the current
environment" and says more measures
should be taken to address the teacher
shortage.
The announcement comes amid calls for
greater transparency around actions taken
to improve school safety amid the Omicron
wave.

Ontario to charge off-peak rates
for electricity while province is in
modified Step 2 of reopening plan
Ontarians
who
find
themselves spending more
time at home amid the
latest provincial lockdown
will at least get a break on
their electricity bills.
The Ford government has
announced that it will lower
the cost of electricity to the
current off-peak rate of 8.2
cents per kilowatt-hour for
21 days starting on Jan. 18.
The decision to delay the introduction of
the savings until the day after schools are
supposed to resume in-person learning is
due to the need to give local utilities time to
implement the change, a spokesperson for
the Ministry of Energy tells CP24.
The government says that once introduced,
the reduced rate, which is less than half the
cost of the current daytime rate, will be in
effect 24 hours a day and will be applied
automatically to residential accounts, as well
as those belonging to small businesses and
farms.
The Ontario government also lowered
electricity rates to the off-peak rate during
the second wave of the pandemic last winter
but did not do so during the third wave of the
pandemic in April.
Its decision to revive the flat-rate pricing
now is part of a wider series of initiatives
announced by the Ford government on
Friday to support businesses and individuals
through the latest mandatory closures,
which will be in effect until at least Jan. 27.
The province is also committing to providing
eligible small businesses subject to closure
with a one-time grant of $10,000 to help
them cover the costs. Small businesses are
defined as any business with fewer than 100
employees.
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“This is just another tool
in our toolkit,” Minister of
Finance Peter Bethlenfalvy
said of the grants during
an interview with CP24
on Friday. “We also
announced the property
tax
(deferments)
and
electricity
which
are
important cost inputs as
well to businesses that
are closed as a result of
restrictions we have to blunt the spread of
Omicron.”
Eligible businesses for the new $10,000
grant include gyms, museums, theatres and
bars and restaurants.
However, the grant will not apply to other
businesses, such as retail stores, that have
been permitted to remain open at 50 per
cent capacity.
The government has said that any business
that received funds from the Ontario
Business Costs Rebate Program during
earlier waves of the pandemic will not have
to reapply ands can expect to receive funds
in February should they qualify for the
support.
“This is certainly not enough, but it is good
news,” Dan Kelly, who is the president
and CEO of the Canadian Federation of
Independent Business, told CP24 on Friday.
“The $10,000 will be a big help to a lot of
businesses facing another round of lock
downs in specific sectors but there are
tonnes of businesses that are subjected to
50 per cent capacity restrictions (who won’t
qualify) as well others like a supplier to the
restaurant industry whose business will
probably ground to zero over the next little
while. The list goes on and on and on.”

Ontario will deploy internationally
educated nurses to hospitals
dealing with staffing shortages
Ontario
will
deploy
internationally
educated
nurses to hospitals and
long-term care homes facing
staffing shortages due to
COVID-19.
Health Minister Christine
Elliott
made
the
announcement on Tuesday
while
speaking
about
health-care capacity, saying
international nurses who have applied to
practice in Ontario "will have the opportunity
to meet their applications requirements
by working in health-care settings under
the supervision of a regulated health-care
provider."
Elliott said more than 1,200 applicants
have already expressed interest and will be
matched with hospitals and long-term care
homes later this week.
She said Ontario currently has 600 intensive
care beds still available, with an additional
500 beds available if required.
According to the government, the median
stay in intensive care for a COVID-19 patient
is currently seven days, compared to 20

days during the peak of the
Delta wave.
The
highly
infectious
Omicron strain has been
driving up staff shortages
across essential sectors
including hospitals even as
admissions have steadily
risen.
On
Monday,
William
Osler
Health
System
announced it would close the urgent care
centre at a Brampton facility until Feb. 1
due to increasing pressures in emergency
departments, "further compounded by our
extreme capacity and staffing pressures."
They said the closure would "help to direct
the highly skilled staff and physicians to
where demand is the greatest."
Hospitals and paramedic services elsewhere
have also reported strains on service due to
the Omicron wave.
Surgeries deemed non-urgent have also
been paused for at least three weeks to free
up hospital resources -- affecting between
8,000 and 10,000 scheduled procedures
weekly.
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Ανησυχία Γκουτέρες για εδραίωση θέσεων των μερών στην Κύπρο
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες, εκφράζει ανησυχία στην έκθεσή
του για το Κυπριακό γιατί οι θέσεις των δύο
κοινοτήτων, όπως αναφέρει, φαίνεται ότι
έχουν περαιτέρω εδραιωθεί και είναι πιο
μακριά. Παράλληλα τόνισε την ανησυχία
του για τις εξελίξεις στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων.
Η έκθεση κυκλοφόρησε επίσημα.
Παράλληλα τονίζει ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου στην Κύπρο έχει σημαντικές
επιπτώσεις για όλους τους Κύπριους και
κάλεσε τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες, που δεν βοηθούν και να
αναζητήσουν ενεργά λύσεις μέσω διαλόγου.
Επισημαίνει ότι χωρίς αποφασιστική δράση, η συνεχιζόμενη δυναμική μέσα και γύρω
από την Κύπρο και τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα θα καταστήσουν τις μελλοντικές
προσπάθειες για εξεύρεση μιας κοινά συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό ανέφικτες.
Καλεί επίσης τους δύο ηγέτες να μετακινηθούν πέρα από τις σημερινές προκλήσεις
και να παράσχουν πρακτική και πολιτική
στήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις τεχνικές
επιτροπές, σημειώνοντας ότι οι μηχανισμοί
διαλόγου και επαναπροσέγγισης έχουν ιδιαίτερη σημασία και μπορούν να αναθερμάνουν την ελπίδα ότι η πρόοδος μεταξύ των
μερών μπορεί πράγματι να επιτευχθεί.
Παράλληλα, στην έκθεσή του, ο ΓΓ επισημαίνει ότι η επίδειξη ευελιξίας και σταθερής
πολιτικής βούλησης είναι ύψιστης σημασίας
και καλεί τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην εξεύρεση και οικοδόμηση
κοινού εδάφους με στόχο την επανάληψη
ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών.
Ο ΓΓ υπενθυμίζει ότι στο τελευταίο ψήφισμά του, το ΣΑ κάλεσε τους ηγέτες των δύο
κοινοτήτων να παρουσιάσουν γραπτώς τις
δράσεις που είχαν υλοποιήσει προς υποστήριξη των σχετικών προνοιών του ψηφίσματος μετά την έγκρισή του.
Αναφερόμενος στην έκθεση, είπε ότι επικεντρώνεται στις εξελίξεις από 19 Ιουνίου-15 Δεκεμβρίου 2021.
Στα σχόλιά του, ο ΓΓ αναφέρει ότι το πέρασμα του χρόνου συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στις προσπάθειες εξεύρεσης μιας
αμοιβαίας αποδεκτής λύσης στην Κύπρο.
Σημειώνει «με ανησυχία, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι θέσεις των
κοινοτήτων φαίνεται να έχουν εδραιωθεί
περαιτέρω και είναι πιο μακριά».
Αναφέρει ότι είχε συναντηθεί με τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς
επίσης και τις εγγυήτριες δυνάμεις και έχει
διατηρήσει ανοικτές τις γραμμές επικοινωνίας ώστε να μπορεί να μιλά ανοιχτά και
απευθείας με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Σημειώνει ότι η αποστολή καλών υπηρεσιών του βοηθά στη διατήρηση διαλόγου
σε διάφορα επίπεδα και να προωθήσει
την επαναπροσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων. Σημαντική εργασία, είπε, έχει γίνει
με τις πλευρές για την παροχή στήριξης
στις τεχνικές επιτροπές, καθώς εξέτασαν
πρόσθετα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασχολήθηκαν με την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων στο νησί,
συμπεριλαμβανομένων, κατά προτεραιότητα, των αρνητικών επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19.
Η τακτικότητα των συναντήσεων, που φιλοξένησε η Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ στην
Κύπρο μεταξύ των δύο διαπραγματευτών
και των σχετικών συζητήσεων κάτω από
την αποστολή καλών υπηρεσιών είναι θετική, σημειώνει ο Γκουτέρες, ιδιαίτερα υπό
το φως των συνεχιζόμενων προκλήσεων
για εποικοδομητικό διάλογο. Δεδομένης
της συνεχιζόμενης απουσίας διαπραγματεύσεων, η παρουσία των ηγετών
στη δεξίωση της 14ης Δεκεμβρίου στη
Λευκωσία, είπε, "έστειλε θετικό μήνυμα
στο ευρύτερο κοινό. Ενθαρρύνω τους
δύο ηγέτες και τους εκπροσώπους τους
να συνεχίσουν να συνεργάζονται μεταξύ
τους και με τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το
πλαίσιο».  
Σχετικά με τις εργασίες των τεχνικών επιτροπών, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, όπως
τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα της Τεχνικής
Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την
ανακοίνωση τον Νοέμβριο από την Τεχνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και τον ευεργετικό ρόλο που διαδραμάτισε η Τεχνική Επιτροπή Υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας,
«συνεχίζω να πιστεύω ότι οι επιτροπές αυτές εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά ανεκμετάλλευτες».
Καλωσόρισε την επανέναρξη του ειρηνευτικού εκπαιδευτικού προγράμματος
«Imagine», αλλά τόνισε την έλλειψη προόδου σε άλλα έργα κάτω από την αιγίδα της
Τεχνικής Επιτροπής για την Παιδεία, καθώς
και άλλες τεχνικές επιτροπές, που μπορούν
να συνεισφέρουν σημαντικά στην επαναπροσέγγιση και την εδραίωση ειρήνης ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.
Ο ΓΓ αναφέρει ότι "είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στο
αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας να διενεργηθεί μια κοινή μελέτη του σχολικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών
βιβλίων, ως μια συμβολή στην οικοδόμηση
εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων".
Ο ΓΓ χαιρετίζει «την τακτική ανταλλαγή
επιδημιολογικών πληροφοριών και συντονισμού στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Υγείας για τα μέτρα που σχετίζονται με
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τον COVID-19. Παρά την εναρμόνιση των
μέτρων και την προσαρμογή των περιορισμών στα σημεία διέλευσης, εξακολουθούν
να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων το μερίδιο των εμβολίων που
είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Παράλληλα τονίζει ότι ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για παροχή πλήρους
και ισότιμης πρόσβασης στους Τουρκοκύπριους στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
της ΕΕ, «η πρόοδος είναι αργή και απαιτούνται, κατά προτεραιότητα, περισσότερες
προσπάθειες».
Η συνεχιζόμενη απουσία ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και οι θέσεις των πλευρών
σχετικά με τη βάση μιας λύσης στην Κύπρο
έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις εργασίες
των τεχνικών επιτροπών, αναφέρει ο ΓΓ και
προσθέτει ότι παρά τις εκκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τους δύο ηγέτες
να παράσχουν την απαραίτητη πολιτική
στήριξη και γενική καθοδήγηση για να αφαιρεθούν τα εμπόδια από τις τεχνικές επιτροπές και να τους επιτραπεί να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά, οι αποφάσεις για δραστηριότητες και έργα που πρότειναν οι επιτροπές, "σε ορισμένες περιπτώσεις, άρχισαν
να αντικατοπτρίζουν την έλλειψη κοινού
εδάφους για τις συνομιλίες».
Ο ΓΓ καλεί τον Ε/κ και τον Τ/ ηγέτη και τους
εκπροσώπους τους να εργαστούν μαζί
πάνω σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να συνεχίσουν να αναζωογονούν
το έργο των τεχνικών επιτροπών, ώστε να
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για να επηρεάσουν θετικά την καθημερινή ζωή των Κυπρίων.
Καλεί τους ηγέτες να ξεπεράσουν τις σημερινές προκλήσεις, περιλαμβανομένου
και αυτών σχετικά με την ορολογία, και να
προσφέρουν πρακτική και πολιτική στήριξη
και καθοδήγηση σε όλες τις επιτροπές με
σκοπό να καταστεί δυνατή η πλήρης αναζωογόνηση των έργων τους. Οι μηχανισμοί
διαλόγου και προσέγγισης έχουν ιδιαίτερη
σημασία και μπορούν, λόγω της έλλειψης
διαλόγου, να αναθερμάνουν την ελπίδα
στον πληθυσμό ότι η πρόοδος μεταξύ των
μερών μπορεί πράγματι να σημειωθεί.  Παράλληλα ο ΓΓ σημειώνει ότι «υπάρχει κίνδυνος η εμβάθυνση των ανισοτήτων μεταξύ
των δύο οικονομιών να αρχίσει να διαβρώνει τη βάση των σημαντικών συγκλίσεων
που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν, εξ ου και
η ανάγκη για πιο συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας και άλλων παραγόντων, προωθώντας παράλληλα μεγαλύτερους οικονομικούς δεσμούς και αυξημένο εμπόριο στο νησί».
Εξάλλου, ο ΓΓ εκφράζει την ανησυχία
του για τις εξελίξεις στην περίκλειστη

περιοχή των Βαρωσίων. Η θέση
των ΗΕ στο Βαρώσι παραμένει
αναλλοίωτη, αναφέρει και επικαλέστηκε τις δηλώσεις του προέδρου
του ΣΑ και τα ψηφίσματα 550 (1984)
και 789 (1992), «και τονίζω τη σημασία της τήρησης των εν λόγω
ψηφισμάτων».
Επίσης, διαμηνύει την ανησυχία του
για την αυξανόμενη ένταση μέσα και
γύρω από την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, σημειώνοντας ότι οι φυσικοί πόροι
μέσα και γύρω από την Κύπρο θα πρέπει
να ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες και
αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τα μέρη να
βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη
λύση στο Κυπριακό. "Καλώ τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να γίνει μια
σοβαρή προσπάθεια για αποκλιμάκωση
της έντασης», αναφέρει.
Επιπλέον, ενθαρρύνει περαιτέρω τα «μέρη
να ακολουθούν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων για
θέματα επίλυσης συγκρούσεων και ειρηνευτικών διαδικασιών, όπως επισημαίνεται
σε διαδοχικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας.
Επαινεί επίσης την Τεχνική Επιτροπή για
την Ισότητα των Φύλων για το έργο της
και καλεί τους ηγέτες να συμφωνήσουν,
κατά προτεραιότητα, σε ένα κοινό σχέδιο
δράσης.
Παράλληλα επαναλαμβάνει την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας για
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών
και οικοδόμηση εμπιστοσύνης και προτρέπει τους ηγέτες να ενθαρρύνουν την
επαφή και τη συνεργασία πιο εκτεταμένα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τους ηγέτες να
δουν το μέλλον με πραγματισμό. "Όπως
προκύπτει από τις γραπτές τοποθετήσεις
των ηγετών στην έκθεση, οι θέσεις των
πλευρών παραμένουν πολύ μακριά", τονίζει ο ΓΓ και προσθέτει ότι η συνεχιζόμενη
έλλειψη πολιτικής προόδου έχει σημαντικές
επιπτώσεις για όλους τους Κυπρίους.
Καλώ, είπε, όλα τα μέρη να απέχουν από μη
βοηθητικές ενέργειες και να αναζητήσουν
ενεργά λύσης μέσω του διαλόγου. «Χωρίς
αποφασιστική δράση, η συνεχής δυναμική
μέσα και γύρω από την Κύπρο και τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα θα μπορούσαν
να καταστήσουν ανέφικτες τις μελλοντικές
προσπάθειες για επίτευξη αμοιβαίας αποδεκτής διευθέτησης του Κυπριακού. Η επίδειξη ευελιξίας και σταθερής πολιτικής βούλησης από τα μέρη είναι υψίστης σημασίας.
Καλώ τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην εξεύρεση και την οικοδόμηση
κοινού εδάφους, με σκοπό την επανάληψη
των ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών.
Ένας απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών
για να ηγηθεί αυτής της δέσμευσης θα μπορούσε να παράσχει κρίσιμη υποστήριξη
από την άποψη αυτή».
Τέλος, τονίζει τη σημασία όπως όλοι οι Κύπριοι να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του νησιού και καλεί
τις εγγυήτριες δυνάμεις να στηρίξουν τις
προσπάθειες για τελική λύση του Κυπριακού και την επίτευξη ειρήνης και ευημερίας
για όλους τους Κύπριους.
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Κύπρος: Παραιτήθηκε ο ΥΠΕΞ
Ν. Χριστοδουλίδης - Εκδήλωσε
ενδιαφέρον για τις επερχόμενες
προεδρικές εκλογές
Την παραίτησή του από την θέση του
υπουργού Εξωτερικών, «αποτέλεσμα μιας
σειράς γεγονότων και τοποθετήσεων, δημοσίων και άλλων, που διαδραματίζονται το
τελευταίο διάστημα και που αναπόφευκτα
και δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό έργο
που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εξωτερικών», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών
της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χριστοδουλίδης,
έχει υποβάλει την παραίτησή του στον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη, ο οποίος και την έκανε αποδεκτή, ενώ εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του
για τις προεδρικές εκλογές της Κύπρου, οι
οποίες θα διεξαχθούν το 2023.

Ακολουθεί αυτούσια η
δήλωση του υπουργού
Εξωτερικών:

«Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Σας κάλεσα σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών για να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα του
Υπουργού Εξωτερικών.
Έθεσα την παραίτησή μου στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας εδώ και αρκετές μέρες, ο
οποίος την έκανε αποδεκτή την Παρασκευή
το πρωί, με ισχύ από την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη
που μου επέδειξε και για την ευκαιρία που
μου έδωσε να υπηρετήσω την πατρίδα μου
από το υψηλό αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και προηγουμένως ως Διευθυντής του Διπλωματικού του Γραφείου και
ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Του είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.
Η παραίτηση μου είναι το αποτέλεσμα
μιας σειράς γεγονότων και τοποθετήσεων,
δημοσίων και άλλων, που διαδραματίζονται
το τελευταίο διάστημα και που αναπόφευκτα και δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό
έργο που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση,
συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Αντιπαρέρχομαι τους όποιους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αναφορές εφόσον διατηρώ την έντονη πεποίθηση ότι δεν
τιμούν και δεν πρέπει να έχουν χώρο στο
σύγχρονο πολιτικό λόγο. Είναι δυστυχώς
αυτές οι προσεγγίσεις που απομακρύνουν
ολοένα και περισσότερους πολίτες από τα
κοινά αλλά και την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών,
όπως του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Θέλω να επαναλάβω την άποψη μου ότι
η ενεργοποίηση των σχετικών εσωκομματικών διαδικασιών για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023, πολύ πέραν του ενός έτους
από τη διεξαγωγή τους, επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προκλήσεων που ως Πολιτεία και κοινωνία
καλούμαστε να διαχειριστούμε, όπως επίσης την υλοποίηση και ολοκλήρωση του
κυβερνητικού έργου.
Ειδικότερα την ώρα που η Κύπρος αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη παγκόσμια
πανδημία με πολλαπλές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που βιώνει ο καθένας από
μας. Δυστυχώς τα πρόσφατα γεγονότα στη

Βουλή αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Το ίδιο και η παραίτηση μου την ώρα που
υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα στο τραπέζι.
Πρόωρες και μακρές προεκλογικές περίοδοι είναι αντιπαραγωγικές και δεν ωφελούν
τον τόπο και τους πολίτες. Υπενθυμίζω ότι
τον Οκτώβριο του 2021, ο ΔΗ.ΣΥ. ανακοίνωσε πανηγυρικά τον προσυνεδριακό διάλογο όπως επίσης το πολιτικό και ιδεολογικό συνέδριο το οποίο όπως ανακοινώθηκε
θα πραγματοποιείτο στο τέλος της άνοιξης,
τα αποτελέσματα του οποίου, πολύ ορθά,
θα αποτελούσαν τα κυρία συστατικά για τη
διακυβέρνηση 2023-2028. Είναι προφανές
ότι η αιφνίδια επίσπευση των όποιων διαδικασιών, πέραν των όσων προανέφερα,
οδήγησε δυστυχώς σε εσωστρέφεια και στη
σημερινή κατάσταση.
Υπό το φως των όσων προανέφερα, με
κάθε ειλικρίνεια δηλώνω ότι θα με ενδιέφεραν οι Προεδρικές Εκλογές του 2023,
ειδικότερα αν μια υποψηφιότητα μου, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες συνεργασίες, και φυσικά μετά από διάλογο με
την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της
βάσης του ΔΗ.ΣΥ., του κόμματος μου, στης
οποίας τη στήριξη φυσιολογικά και αναμενόμενα θα προσέβλεπα. Ένα διάλογο που
θα έχει ως αποτέλεσμα την ετοιμασία ενός
συγκεκριμένου προγράμματος επί όλων
των προκλήσεων που ως χώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο σύγχρονο, όπως δικαιωματικά απαιτεί ο πολίτης.
Κρίνω, για τους λόγους που προανέφερα,
σήμερα αλλά και σε προηγούμενες τοποθετήσεις μου, ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για τις
όποιες αποφάσεις. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν εκδήλωσα προσωπικά ενδιαφέρον
για τις Προεδρικές Εκλογές, παρά τα όσα
εδώ και καιρό ακούγονται. Να σημειώσω
την ίδια στιγμή ότι δεν έχω ποτέ εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την Προεδρία του ΔΗ.ΣΥ.,
που όπως και η απόφαση του Προέδρου
Αναστασιάδη το 2008 αποδεικνύει, δεν
αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Στόχος μου ήταν πάντα η εφαρμογή πολιτικών χωρίς άγρια θηρία και χωρίς την
επικράτηση αυτών που επιδεικνύουν αδιακρίτως τα αιχμηρά τους δόντια. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα δεν ευνοεί συνθήκες
ζούγκλας και αναρχίας χωρίς να εξαφανίζει
βεβαίως κανένα είδος, επιτρέποντας την
ομαλή συνύπαρξη των πάντων, με σεβασμό και αρχές.
Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις υπηρετούν όσους επενδύουν στην πόλωση
και τον φανατισμό και δεν αρμόζουν στις
σύγχρονες δημοκρατίες και ήθη. Λυπούμαι
αλλά δεν θα ακολουθήσω. Πρεσβεύω συνενώσεις και όχι αποκλεισμούς και δεν είναι
η πρώτη φορά που το λέω και αυτός είναι
ο τρόπος με τον οποίο εξαρχής πορεύτηκα.
Επαναλαμβάνω ότι, σε σχέση με τις Προεδρικές Εκλογές του 2023 θα προβώ σε

Εκτός από καρχαρίες και χρυσόψαρα,
υπάρχουν και έξυπνα πουλιά
Στο αρχείο των
κυβερνητικών
δημόσιων τοποθετήσεων
όπως
και της Πινδάρου
μπορεί κανείς να
βρει πολλές δηΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ λώσεις σύμφωνα
με τις οποίες η μακρά, παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος βλάπτει την
οικονομία, επηρεάζει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Έπεα πτερόεντα. Η διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου καθορίζεται αναλόγως των κομματικών και προσωπικών
υπολογισμών. Η επιλογή του προέδρου
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, να δηλώσει
υποψήφιος Πρόεδρος δεκατρείς μήνες πριν
τις εκλογές του 2023 οδηγεί τη χώρα σε μακρά προεκλογική περίοδο, καθώς πιέζει την
αντιπολίτευση να επισπεύσει τις διαδικασίες της. Η κίνηση αυτή από έναν άνθρωπο
που θεωρείται «μετρ» της κομματικής τακτικής ελέγχεται για την ορθότητά της και την
αποτελεσματικότητα που θα έχει. Σαφώς
και έγινε κάτω από την πίεση να αναγκάσει
τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει τις
προθέσεις του από τώρα. Μάλλον αυτό δεν
επιτεύχθηκε και ο ΔΗΣΥ έχει από προχθές
πέσει στα βαθιά, σε έναν ωκεανό με… διάφορα ψάρια.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ πρόταξε —ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του— την ανάγκη να συνεχίσει η παράταξη να κυβερνά.
Αυτό είναι αναμενόμενο και πολιτική επιδίωξη, που ισχύει για όλους. Στο διά ταύτα,
όμως, θα πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση. Δύο πενταετίες, σχεδόν, διακυβέρνησης
οι επιδόσεις δεν είναι μόνο αυτές που πολυδιαφημίζονται. Αλλά και εκείνες που κρύβονται από την κυβερνητική πλευρά. Κυρίως
στο πεδίο της διαπλοκής και της διαφθοράς,
που πέραν από το διεθνές ρεζίλεμα εδραιώνει συμπεριφορές και νοοτροπίες εντός
της κοινωνίας. Τα «χρυσά διαβατήρια», τα
δωρεάν ταξίδια με… δωροκουπόνια και οι
καράμπολες στο τραπεζικό σύστημα αποτελούν «επιτεύγματα» της δεκαετίας. Αυτά
πώς αλλάζουν, πώς διορθώνονται;

Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, που διαμορφώνονται με βάση τους σχεδιασμούς της
Πινδάρου, η κυβέρνηση θα βρεθεί εγκλωβισμένη σε έναν μακρύ κύκλο προεκλογικής εκστρατείας με πρωταγωνιστή την
κυβερνητική παράταξη. Οι αποφάσεις της
Πινδάρου βάζουν χρονοδιακόπτη στην κυβέρνηση, που ειρήσθω εν παρόδω μέχρι
να ολοκληρώσει τη θητεία της έχει ακόμη
δρόμο. Ο κρατικός μηχανισμός θα κινηθεί
σε αυτούς τους ρυθμούς, καθώς αυτό θα
καθορίζει ο πολιτικός προϊστάμενος και η
παράταξη που κυβερνά. Κι όλα αυτά μετά
από μια διετή σχεδόν μάχη με την πανδημία, που συνεχίζεται. Μια πανδημία που
εκτός από υγειονομική κρίση αφήνει το δικό
της βαθύ αποτύπωμα και στην οικονομία
και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Όσο δε αφορά
το Κυπριακό, το έχουν ξεχασμένο.
Η δεξιά θέλει και τρίτη θητεία. Το επιχείρημά της είναι πως πρέπει να κερδίσει για να
μην κυβερνήσει ξανά το ΑΚΕΛ, με το οποίο
ταυτίζεται στο Κυπριακό περισσότερο από
ό,τι με τον Πρόεδρο. Προτάσσει το αφήγημα του «μπαμπούλα» και του «μη χείρον».
Αυτό, όμως, ως πολιτικό επιχείρημα δεν
μπορεί να αντέξει. Το ΑΚΕΛ κυβέρνησε την
περίοδο 2008-2013 και με βάση τους σχεδιασμούς της τότε ηγεσίας της Πινδάρου, θα
ήταν μια παρένθεση για να ανοίξει τον δρόμο στον νυν Πρόεδρο. Το ΑΚΕΛ κυβέρνησε
και οι επιδόσεις του ήταν χαμηλές, φορτώνεται τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης
και μια σειρά άλλες αστοχίες. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι η πατέντα της διακυβέρνησης
ανήκει στους μεν και όχι στους δε; Τα πιο
«φρέσκα», πάντως, αποτελέσματα διακυβέρνησης είναι από τους νυν κυβερνώντες,
χωρίς να ξεχνούν, βέβαια, οι πολίτες τους
τότε.
Είναι προφανές πως σε αυτό το παιχνίδι,
που ξεκίνησε πρόωρα, το μήλον της έριδος
είναι ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος. Βασικά το ΔΗΚΟ, το οποίο εάν αντιληφθεί τον
ρυθμιστικό του ρόλο μπορεί να επηρεάσει
στη διαμόρφωση του σκηνικού, που έχει
δρόμο μέχρι να οριστικοποιηθεί. Άλλωστε
ρόλο θα παίξουν οι μετρήσεις κοινής γνώμης. Το ποιος «τραβά» και ποιος όχι το καθορίζει η κοινωνία. Οι όποιες συγκρίσεις με
προηγούμενες εκλογές είναι λάθος. Έχουν
αλλάξει τα δεδομένα, σε μεγάλο βαθμό και
το εκλογικό σώμα. Οι «σιδεροκέφαλοι» ψήφοι μειώνονται συνεχώς και υπάρχει εξήγηση. Τελικά, εκτός από τους καρχαρίες και
τα χρυσόψαρα υπάρχουν και τα έξυπνα
πουλιά.

ανακοινώσεις όταν λάβω τις τελικές μου
αποφάσεις. Παραμένω ενεργός και παρών
όπως ήμουν εξαρχής. Όχι μέσα σε χρονοδιαγράμματα που επέβαλαν μεθοδεύσεις
άλλων, των οποίων τις φιλοδοξίες σέβομαι απόλυτα και έχουν κάθε δικαίωμα να
τις έχουν, όπως δικαίωμα έχω και εγώ, και
εσείς, και ο κάθε πολίτης της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η κυπριακή
κοινωνία δεν έχει ανάγκη από καρχαρίες,
αλλά από έναν καλό καραβοκύρη που θα
ενώνει ευρύτερες δυνάμεις και θα χτίζει στέρεες συνεργασίες, τόσο στο εσωτερικό της
Κύπρου, όσο και στο εξωτερικό που επίσης
διαδραματίζει καθοριστική σημασία σε ένα
παγκοσμοιποιημένο πλέον περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.».

Ανεξαρτήτως πώς θα κινηθούν οι υπόλοιπες δυνάμεις, είναι σαφές πως η κοινωνία δεν αντέχει τον… θόρυβο μιας μακράς
περιόδου αντιπαραθέσεων. Κι αυτό δεν
έχει να κάνει μόνο με την «ηχορύπανση»,
αλλά και με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν ευρύτερα, στη λειτουργία του κράτους
και της οικονομίας. Το τελευταίο σημειώνεται επειδή η δεξιά διαχρονικά προτάσσει
το θέμα της οικονομίας και την ανάγκη να
λειτουργεί σε «ήρεμο» περιβάλλον. Να λειτουργεί, δηλαδή, χωρίς εντάσεις ενίοτε και
χωρίς διεκδικήσεις από πλευράς των εργαζομένων. Προφανώς αυτές οι τοποθετήσεις
μπορούν να παραμερίζονται, να τίθενται
στο περιθώριο, όταν διαμορφώνονται άλλες προτεραιότητες.

14

Greek Press | January 14, 2022

Eἰς µνήµην Μητροπολίτου
Κοσµᾶ - ὁµολογητής ἐπίσκοπος,
πρεσβεύει πλέον στο ἐπουράνιο
θυσιαστήριο γιά ὅλους µας.

Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών στις 3 Ιανουαρίου 2022
ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ἕνας ὁµολογητής ἐπίσκοπος, πρεσβεύει πλέον στο ἐπουράνιο θυσιαστήριο γιά
ὅλους µας.
Ἐκ νεότητός του ὠφελήθηκε πολύ ἀπό τούς
Ἁγίους Πορφύριο, Ἰάκωβο, Παΐσιο, στούς
ὁποίους προσέτρεχε µέ πνεῦµα µαθητείας.
Καί ἐκεῖνοι, κατά τίς µαρτυρίες τῶν πιστῶν,
ἐκτιµοῦσαν πολύ τόν ἄδολο ἐργάτη τοῦ
Εὐαγγελίου, π. Κοσµᾶ.
Σέ ὅλη τήν ἀρχιερατική του πορεία ὑπῆρξε
φάρος ὀρθόδοξης µαρτυρίας, λαµβάνοντας ξεκάθαρες θέσεις σέ σοβαρά ζητήµατα τῆς ἐποχῆς µας, ὅπως ἡ παναίρεση
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἡ ἐκκοσµίκευση τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ἠλεκτρονική ἐπιτήρηση τῶν
πολιτῶν µέσῳ ταυτοτήτων κ.λπ, µέ νηφαλιότητα, χωρίς φανατισµούς, χωρίς ἐµπάθεια
καί κυρίως µέ ἐµπιστοσύνη στόν Παντοδύναµο Κύριο.
Παράλληλα, ἦταν πραγµατικός πατέρας γιά
τούς πιστούς τῆς ἐπαρχίας του. Ταπεινός,
πράος καί λιγοµίλητος, δαπανήθηκε γιά τόν
τελευταῖο πιστό. Παρά τίς πολλές ἀρχιερατικές ὑποχρεώσεις του, δέν σταµάτησε νά
εἶναι πρῶτα ἀπό ὅλα πνευµατικός πατέρας
καθ’ ὅλο τό ἡµερονύκτιο, ἐξοµολογώντας
καί νουθετώντας ἐν Κυρίῳ τά πνευµατικά
του τέκνα. Ὅλη ἡ αὐτοθυσιαστική ποιµαντική διακονία του, τόν ἀνέδειξε ὡς σπάνια
περίπτωση λαοπροβλήτου Μητροπολίτου
πού ἀγάπησε καί ἀγαπήθηκε ἀπό τόν πιστό λαό, ὁ ὁποῖος ἀνεφώνησε «Ἅγιος» κατά
τήν ἐξόδιο ἀκολουθία καί κατά τήν ταφή του.
Ὁ ἐπίσκοπος Κοσµᾶς πιστός στήν τήν ἁγία
Παράδοση, καί στήν ἐµπειρία τῆς ἁγιότητος
πού ἀπέκτησε στό πατρικό του σπίτι (ἅγιος
ὁ ἱερεύς πατέρας του) καί κατά τήν πιστή τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στήν ἐκκλησία
τοῦ χωριοῦ του, ἦταν ἀδύνατο νά ἀθετήσῃ
ὡς παρωνυχίδα ὁποιοδήποτε θέσµιο τῆς
ἁγίας µας Ἐκκλησίας, ὅπως εἶναι ἡ κανονική τάξη τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἤ
νά παραβλέψει τίς γραπτές ἤ προφορικές
παραδόσεις τῶν ἁγίων Πατέρων - γινόταν
νά ἀθετήσει τήν ὥρα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία χωρίς ἀµφιβολία τελεῖται
συµφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνες καί
τή ζῶσα Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπό
τό µεσονύκτιο καί πέρα; Δέν µποροῦσε νά
ἀδιαφορήσει γιά τήν πίστη δηλ. τήν πλήρη
ἐµπιστοσύνη στόν Θεό καί νά ἐπενδύσει
στήν πάσῃ θυσίᾳ µίζερη συνέχεια τοῦ βίου
πού νεκρώνει τή ζωή µας, τήν ἐν Χριστῷ
ζωή µας, πού µᾶς ἀποµακρύνει ἀπό τήν
Θεία Χάρη καί µᾶς παρασύρει πολλές φορές ἀνεπίγνωστα στήν κατάσταση τῆς ἀθεΐας. Νά λίγοι ἀπό τούς λόγους του:
«Εἶναι καιρός, νά µήν χάσουµε τήν πίστη
µας ὡς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, σήµερα, πού
βλέπουµε τόσα πολλά νά γίνονται γύρω
µας. Σήµερα πού µᾶς λένε νά µπαίνουµε
στούς Ναούς καί νά φορᾶµε µάσκες γιά νά
µήν µολυνθοῦµε. Σέ ποιόν πηγαίνουµε ὅταν
µπαίνουµε µέσα στό Ναό; Σέ ἕναν ἄνθρωπο ἀδύναµο; Κοντά στόν Παντοδύναµο Θεό
πηγαίνουµε. Μέσα στούς Ναούς οἱ πρόγονοί µας γονάτισαν, προσευχήθηκαν θερµά,
ἀποµάκρυναν καί λοιµώδεις νόσους καί
κινδύνους καί ἐπαναστάσεις καί πολέµους

καί ἐχθρούς καί τά
πάντα. Ἐκεῖ στούς
Ἱερούς Ναούς πήγαιναν, κι ἐµεῖς φοβούµαστε σήµερα
νά πᾶµε στούς Ναούς µας γιατί, λένε,
“κινδυνεύουµε“!
Μᾶς λένε “µήν
ἀσπάζεστε τίς εἰκόνες”. Μά ἡ Παναγία
δίνει τή χάρη της.
Χάρη Θεοῦ δίνει ἡ Παναγία, καί εὐλογία.
Ἀσθένεια θά δώσει ἡ Παναγία µας; Τόσα
θαύµατα εἴδαµε µπροστά στήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας! Κι ἐµεῖς φοβόµαστε νά πᾶµε νά
προσκυνήσουµε τήν Προυσιώτισσα ἤ τήν
Κατερινιώτισσα ἐδῶ, γιά νά µήν µεταδοθοῦν ἀσθένειες;».
Ποῦ εἶναι ἡ Πίστις; Μᾶς προσέβαλε ἡ
ὀλιγοπιστία καί ἡ ἀχαριστία, κι ἐµεῖς τά
δεχόµαστε δυστυχῶς καί κινδυνεύουµε
νά χάσουµε τήν πίστη µας. Ἀµέτρητοι
οἱ ἐχθροί οἱ ὁποῖοι ἐπαναστατοῦν κατά
τοῦ Χριστοῦ σήµερα. Καί φωνάζουν καί
σκορπίζουν τόσα δηλητήρια, γιατί δέν
θέλουν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ».
Ἐξ αἰτίας τῆς θαρρετῆς ὁµολογίας του συκοφαντήθηκε καί διώχθηκε ἀπό τήν ἀντίχριστη κοσµική ἐξουσία, ἀλλά, καί, ὡς µή
ὤφειλε, ὑπό τῶν ἡµετέρων.
Ὅµως τώρα, κατάφορτος ἀπό ἀρετές, πλήρης ὀρθοδόξου βιοτῆς καί Ὁµολογίας µέ
τέλος µαρτυρικό λόγῳ τῆς ἀσθενείας του,
πορεύεται πρός συνάντηση Αὐτοῦ πού
ἀγάπησε, Αὐτοῦ πού τόν ἀγάπησε, γιά νά
λάβῃ τόν «στέφανο τῆς ζωῆς». Στ΄αλήθεια,
αὐτούς τούς ἀντίχριστους καιρούς πού διερχόµεθα, ἀποτελεῖ µέγα κατόρθωµα νά
λάβει κάποιος αὐτόν τόν ἀχειροποίητο στέφανο. Ὁ ἐπίσκοπος Κοσµᾶς ἄκουσε προσεκτικά καί τήρησε µέ εὐλάβεια τόν λόγο τοῦ
Κυρίου :
«Μηδέν φοβοῦ ἅ µέλλεις πάσχειν…Γίνου
πιστός ἄχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς…Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα µηδείς
λάβῃ σου τόν στέφανον» (Ἀποκ. 2,10 · 3,11)
Μετάφραση :Καθόλου µή φοβᾶσαι γιά
ὅσα πρόκειται νά πάθεις…Νά γίνεις πιστός µέχρι τό θάνατο καὶ θά σοῦ δώσω
τόν στέφανο τῆς ζωῆς…Κράτα αὐτό
πού ἔχεις γιά νά µή σοῦ πάρει κανείς τό
στεφάνι.
Πορεύου σεβαστέ µας Γέροντα πρός τόν
Κύριό µας! Πορεύου ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἡ
αἰώνια εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασις, ἔνθα οὐκ
ἔστι πόνος οὐ λύπη, οὐ στεναγµός. Ὅπου
ὑπάρχει ἡ ἀληθής δικαιοσύνη, ὁ ἀπροσωπόληπτος Κριτής καί τά οὐράνια ἀγαθά. Καί
πρέσβευε γιά ὅλους µας, ἐχθρούς καί φίλους, πιστούς καί ἀπίστους, διῶκτες καί διωκοµένους γιά νά µᾶς ἐλεήσει ὁ Κύριός µας
Ἰησοῦς Χριστός, καί σέ ὅλους µας νά δώσει
ἀληθινή µετάνοια καί µόνιµη ἐπιστροφή στό
πατρικό µας σπίτι, τήν Ἐκκλησία Του.
Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἅγιε Δέσποτα!
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

Ήπια Covid: Επιδεινώνεται η
σωματική υγεία για τους άνω των 50
Ήπια Covid: Τα άτομα που είχαν COVID-19
είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να
παρουσιάσουν επιδείνωση της κινητικότητάς τους ή της φυσικής τους λειτουργίας
λόγω του κορωνοϊού.
Ακόμη και ένα ήπιο κρούσμα της COVID-19
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες πιθανότητες μειωμένης κινητικότητας και σωματικής λειτουργίας για ενήλικες ηλικίας 50
ετών και άνω, σύμφωνα με μια νέα εθνική
μελέτη στον Καναδά, η οποία δίνει έμφαση
στο πώς εκατοντάδες χιλιάδες θα μπορούσαν να χρειαστούν φυσική αποκατάσταση
λόγω αυτής της πανδημίας. Η μελέτη, που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Network
Open την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, εξέτασε
δεδομένα για την κινητικότητα περισσότερων από 24.000 ηλικιωμένων Καναδών
σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του
2020.
Λεπτομέρειες για την μελέτη
Υπήρχε μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ αυτών που προσβλήθηκαν από
την COVID-19 και εκείνων που δεν είχαν προσβληθεί, σύμφωνα με την Marla
Beauchamp, επίκουρη καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο McMaster και επικεφαλής
συγγραφέας της μελέτης. “Τα άτομα που
είχαν COVID-19 είχαν περίπου διπλάσιες
πιθανότητες να παρουσιάσουν επιδείνωση
της κινητικότητάς τους ή της φυσικής τους
λειτουργίας λόγω του κορωνοϊού”. Αυτό κυμαινόταν από τη δυσκολία στην εκτέλεση
οικιακών δραστηριοτήτων, στο περπάτημα
πάνω και κάτω από τις σκάλες, μέχρι ακόμα
και απλώς να σηκωθείς από μια καρέκλα.
Και το 94% όσων είχαν COVID-19 στη μελέτη δεν είχαν σοβαρό κρούσμα. Mόνο
επτά άτομα ανέφεραν ότι είχαν νοσηλευτεί
κάποια στιγμή λόγω του ιού. “Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι σε άτομα που έχουν
ήπιο έως μέτριο COVID-19, εξακολουθεί να
υπάρχει κίνδυνος για προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα σωματικής λειτουργίας που επιμένουν μετά τη διάγνωση της
COVID-19. Και έτσι ένα σημαντικό ποσοστό
ανθρώπων μπορεί στην πραγματικότητα να
χρειάζεται κάποιου είδους υποστήριξη για
να επιστρέψουν στα επίπεδα φυσικής λειτουργίας που βρίσκονταν πριν κολλήσουν
COVID-19″.
Μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι τα ήπια
κρούσματα COVID-19 δεν προκαλούν ανησυχία. Αλλά αυτή η έρευνα δείχνει ότι για

ορισμένους, μπορεί να έχει διαρκή αποτελέσματα. “Αν περίπου το 18% των ανθρώπων που είχαν COVID-19 στη μελέτη μας
είχαν επιδεινούμενη ικανότητα να κυκλοφορούν στο σπίτι τους, εννοώ, αυτό είναι πολύ
σοβαρό, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν
καν να κάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες”, είπε η Beauchamp. Προηγούμενες μελέτες είχαν επικεντρωθεί σε μεγάλο
βαθμό σε άτομα με σοβαρές περιπτώσεις
COVID-19 και σε ηλικιωμένους που ζουν σε
περιβάλλοντα συγκέντρωσης, όπως η μακροχρόνια φροντίδα, επεσήμανε, ενώ αυτή
η μελέτη εξέτασε ηλικιωμένους ενήλικες
που ζουν ανεξάρτητα στις κοινότητές τους.
Σημασία των ευρημάτων
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα
από τη μελέτη COVID-19 της Canadian
Longitudinal Study on Aging (CLSA), η
οποία αρχικά στρατολόγησε συμμετέχοντες ηλικίας 45-85 ετών το 2011-2015 για
να σχηματίσουν μια κοόρτη που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν προκειμένου να
μελετήσουν τις διάφορες επιπτώσεις της
γήρανσης. Τον Απρίλιο του 2020, η CLSA
ξεκίνησε μια έρευνα ειδικά για COVID-19
για να μελετήσει τις επιπτώσεις της σε αυτόν τον πληθυσμό, συλλέγοντας δεδομένα
σε περίοδο 9 μηνών.
Η πανδημία έφερε μαζί της προκλήσεις στη
γενική κινητικότητα όλων, με το ένα τέταρτο
όλων των συμμετεχόντων να αναφέρει ότι η
φυσική τους λειτουργία είχε μειωθεί. Αλλά
όσοι είχαν COVID-19 είδαν μεγαλύτερη
πτώση σε όλες τις συγκεκριμένες λειτουργίες. “Αυτό που δείξαμε είναι ότι υπήρχε υψηλότερο ποσοστό ατόμων που είχαν έναρξη
δυσκολίας μετά τη διάγνωση της COVID σε
σχέση με τη γενική έναρξη δυσκολίας που
θα παρατηρούσαμε ούτως ή άλλως με τη
γήρανση και λόγω περιορισμών δημόσιας
υγείας και άλλων παρόμοιων πραγμάτων”,
επεσήμανε ο Beauchamp.

Φόρο στους ανεμβολίαστους επιβάλλει
ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ
O Πρωθυπουργός της γαλλόφωνης επαρχίας του Καναδά, Κεμπέκ, Francois Legault,
ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει «φόρο ανεμβολίαστου» σε όσους πολίτες δεν έχουν κάνει
ούτε μία δόση εμβολίου για την covid-19. Ο
ίδιος δηλώνει ότι επιθυμεί να είναι ο πρώτος
στον Καναδά που επιβάλλει φόρο αυτού
του είδους στους μη εμβολιασμένους.
Το σκεπτικό της απόφασής του βασίζεται
στα ποσοστά νοσηλειών του Κεμπέκ, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό των νοσηλευομένων ανεμβολίαστων προσεγγίζει το
50%, ενώ το ποσοστό των ανεμβολίαστων
στο σύνολο του πληθυσμού της επαρχίας
είναι μόνο 12,5%, σύμφωνα με το BBC.
Σε συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ, ο Francois
Legault είπε ότι δεν έχει αποφασισθεί το
ποσό του «φόρου», το οποίο πάντως θα

είναι σημαντικό και θα αποτελεί μία συνεισφορά στο σύστημα υγείας.
«Το χρωστάμε στο 90% των εμβολιασμένων που έχουν κάνει θυσίες…», τόνισε ο
πρωθυπουργός του Κεμπέκ.
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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.
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•
•

ηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
ενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
α διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
Την Ελληνική Ιθαγένεια
Real Estate (αγοραπωλησίες – μισθώσεις ακινήτων)
Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές
Στρατολογικές υποθέσεις
Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Αγωγές διαζυγίου • Αναγνωρίσεις αλλοδαπών διαζυγίων στην Ελλάδα
Ποινικές υποθέσεις

ος της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων που της ανατίθενται, με το καλύτερο
τό αποτέλεσμα!

ναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
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:
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Hundreds of businesses have sucessfully met their advertising
targets with us
25,000 readers every week read our news, editorials and featured
articles
Over 160 Greek Community Associations are featured in yearly
articles, year in - year out
5,000 copies circulated every week
Weekly issue delivered to over 60 locations in the GTA area
Publications are available to be viewed online on our website and
on social media platforms.

Fast Advertisement Creation
Call us at: 416-465-3243
greekpressnews@gmail.com

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
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https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Βάλσαμο στο
βάσανο του κρύου!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Φιλέτα γλώσσας στο φούρνου
Κοτόπιτα
•
•
•
•
•
•
•

1 ολόκληρο ψητό κοτόπουλο, αφαιρείται το κρέας και το ψιλοκόβετε
(χωρίς δέρμα)
Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε ψητό κρέας γαλοπούλας
(περίπου 4 φλιτζάνια)
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, σε κύβους
1 λίβρα μανιτάρια κομμένα στα
τέσσερα
3 καβούρια, κομμένα σε λεπτές
φέτες
1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

•
•
•
•
•
•
•

1/4 φλιτζάνι κονιάκ (Metaxa)
2 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένο φρέσκο φασκόμηλο (ή 1 κουταλάκι αποξηραμένο)
3/4 φλιτζάνι μισή & μισή κρέμα
3 αυγά
1 φλιτζάνι κύβους Metsovone (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά καπνιστό Gouda)
450 γρ. φύλλο για πίτες, αφήστε
το όλη τη νύχτα στο ψυγείο για να
ξεπαγώσει
1 λίβρα άλατος βουτύρου

1.
Σε μια μεγάλη
κατσαρόλα, βάλτε το
ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά και προσθέστε τα κρεμμύδια, τα
καβούρια, το σκόρδο
Πήτερ
και τα μανιτάρια και
Μινάκης
σοτάρετε ενώ περιστασιακά ανακατεύετε για 5-6 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα υλικά. προσθέστε λίγο αλάτι,
πιπέρι και το κονιάκ και ανακατέψτε
μέχρι να απορροφηθεί. Τώρα προσθέστε το κοτόπουλο (ή κρέας γαλοπούλας) και ανακατέψτε για 2-3 λεπτά. Αφού αποσύρρεται από τη φωτιά
προσθέστε το ψιλοκομμένο φασκόμηλο και προσαρμόστε το καρύκευμα με
αλάτι και φρέσκο πιπέρι (προσέξτε με
το αλάτι καθώς θα προσθέσετε τυρί
σύντομα) και αφήστε να κρυώσει (μεταφέρετε σε ένα μπολ για να κρυώσει
πιο γρήγορα) . Τώρα προσθέστε το τυρί.
2. Σε ένα μπολ, προσθέστε τα αυγά και την κρέμα και χτυπήστε τα να αφρατέψουν
κατόπιν προσθέστε το μίγμα αυγών / κρέμας στο κοτόπουλο και ανακατέψτε μέχρι να
ενσωματωθεί σωστά.
3. Βγάλτε το ξεπαγωμένο φύλλο από το ψυγείο και αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία
δωματίου (15 λεπτά). Καταμετρήστε τα φύλλα και χωρίστε τα χωριστά σε δύο σωρούς με
ένα σωρό που έχει δύο επιπλέον φύλλα. Ένας σωρός θα στρώσει το κάτω μέρος της πίτας
(με τα επιπλέον φύλλα) και ο δεύτερος σωρός θα είναι πάνω από το γέμισμα. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε είτε ένα ορθογώνιο σκεύος ψησίματος είτε ένα κυκλικό μεγάλο, είναι
επιλογή σας.
4.
Ξεκινήστε την τοποθέτηση του πρώτου σωρού φύλλων, αφήνοντας τις άκρες να
κρέμονται πάνω από τις πλευρές του ταψιού. Απλώστε σε κάθε φύλλο γενναιόδωρα το
λιωμένο βούτυρο. Αδειάστε τη γέμιση κοτόπουλου στο ταψί και απλώστε ομοιόμορφα.
5. Διπλώστε τα φύλλα που προεξέχουν πάνω και μέσα στο ταψί και διαμοιράστε ομοιόμορφα τα υπόλοιπα φύλλα (δεύτερος σωρός) για να καλύψετε πλήρως τη γέμιση. Και
πάλι, βεβαιωθείτε ότι κάθε φύλλο απλώνεται γενναιόδωρα με το λιωμένο βούτυρο. Τοποθετήστε την πίτα κοτόπουλου σε ένα ψυγείο, για να κρυώσει ελαφρά, και να κάνετε πιο
εύκολη την κοπή του φύλλου. Κόψτε τα επάνω στρώματα των φύλλων σε τετράγωνα.
Απλώστε το υπόλοιπο βούτυρο στο πάνω μέρος της κοτόπιτας και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο – 350F, μεσαίο ράφι για 45 λεπτά ή έως η κοτόπιτα να αποκτήσει ένα
όμορφο χρυσό χρώμα.

Kotopita (Chicken pie)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 whole roasted chicken, meat pulled
off the carcass and chopped (no skin)
OR equivalent in roast turkey meat
(approx. 4 cups)
1/4 cup extra-virgin olive oil
1 large onion, diced
1 lb of button mushrooms, quartered
3 scallions, thinly sliced
1 clove of garlic, minced
1/4 cup of brandy (Metaxa)

•
•
•
•
•
•

2 Tbsp. chopped fresh sage (or 1 tsp.
dried)
3/4 cup of half & half cream
3 eggs
1 cup of cubed Metsovone cheese
(smoked Gouda works well here)
450 gr. package of phyllo pastry,
thawed overnight in the fridge
1 lb. of unsalted butter

(για 4 άτομα)
• 4 φιλέτα γλώσσας
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 4 κουταλιές της σούπας κάπαρη, στραγγισμένη
• χυμό 1/2 λεμονιού
• 1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο
άνηθο
• Αλατοπίπερο
• Ψητά ρεβίθια στο φούρνο
• 1 κουτί ρεβίθια, στραγγισμένα
• 1/3 φλιτζάνι νερό
• 1 μεσαίο κρεμμύδι, κομμένο σε
φέτες
• 2 φλυτζάνια cherry ντοματάκια
κομμένα στη μέση
• 2
σκελίδες
σκόρδο,
πολτοποιημένες
• 2 φύλλα δάφνης
• 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι
• Προθερμάνετε φούρνο 375F
1.
Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα φιλέτα σας. Τριάντα λεπτά πριν τα ψήσετε, αλατοπιπερώνετε και αφήστε τα στην άκρη.
2.
Για τα ψητά ρεβίθια, σε ένα ταψί, προσθέστε όλα τα υλικά μαζί και ανακατέψτε
καλά. Τοποθετήστε τα στο φούρνο και ψήστε τα περίπου 1 ώρα.
3.
Τοποθετήστε τα φιλέτα σας σε ένα λαδωμένο φύλλο ψησίματος, ρίξτε το λάδι,
χυμό λεμονιού, άνηθο και κάπαρη πάνω από τα φιλέτα. Ψήνουμε για 30 λεπτά και σερβίρουμε ζεστό με λεμονάκι.

Oven Baked Sole
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Serves 4)
4 fillets of sole
1/2 cup olive oil
4 Tbsp. of capers, drained
juice of 1/2 lemon
1/2 cup chopped fresh dill
salt and pepper
Baked Chickpeas
1 can of chickpeas, drained

•
•
•
•
•
•
•
•

1/3 cup water
1 medium onion, sliced
1/2 pint of cherry tomatoes, halved
2 cloves of garlic, minced
2 bay leaves
1/4 cup olive oil
salt and pepper to taste
Pre-heat oven to 375F

1.
Rinse and pat-dry your fillets. Thirty minutes before baking, season the fillets with
salt and let them sit.
2.
For the Baked Chickpeas, in a baking vessel, add all the chickpeas ingredients
together and toss well. Place in the oven and they should take about 1 hour and be ready
when you fillets of sole are also done.
3.
Place your fillets on an oiled baking sheet, pour the oil, lemon juice, dill and capers
over the fillets. Bake for 30 minutes and serve warm with a lemon wedge.
1. In a large, skillet, add the olive oil over medium heat and add the onions, scallions, garlic
and mushrooms and saute while occasionally stirring for 5-6 minutes or until softened.
Season with some salt and pepper and now add the brandy and stir in until absorbed. Now
add the chicken (or turkey meat) and stir in and warm through for 2-3 minutes. Take off the
heat and add the chopped sage and adjust seasoning with salt and fresh ground pepper (be
careful with the salt as you will be adding cheese soon) and remove from the heat and allow
to cool (transfer to a bowl to cool quicker). Now add the cheese.
2. In a bowl, add the cracked eggs and cream and whisk and add the beaten egg/cream
mixture to the chicken and stir until well incorporated and reserve.
3. Remove your thawed phyllo from the fridge and allow it to come to room temperature
(15 minutes). Count out your phyllo sheets and divide separate into two piles with one pile
having two extra phyllo sheets. One pile will layer the bottom part of the pie (with extra
sheets) and the second pile will top the filling (and pie). You may use either a rectangular
roasting pan or circular large pizza pan – your choice.
4. Begin laying the first pile of phyllo, leaving the edges hanging over the sides of the pan.
Brush each sheet generously with the melted butter. Empty the chicken filling into the pan
and spread evenly.
5. Fold the excess phyllo over and into the pan and evenly distribute the remaining sheets
of phyllo (second pile) to entirely cover the filling. Again, ensure that each sheet is brushed
generously with melted butter. Place the chicken pie in a fridge to cool or other cool place to
slightly chill, so as to make cutting the phyllo easier. Cut the top layers of phyllo into squares
and pre-heat your oven to 350F, middle rack position. Brush the top of your Kotopita with any
remaining butter and place in your pre-heated oven for 45 minutes or until golden-brown.
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Η στήλη του Μέτοικου

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Είχαμε αναφέρει στο
σημείωμα της περασμένης εβδομάδας
ότι θα επανέλθουμε
στο θέμα της συμβολής ή και συνεργασίας κάποιων χωρών
στη γενοκτονία των
Ελλήνων τής Μικράς
Ασίας και άλλων
Εθνικών Ομάδων. Αυτό προγραμματιζόταν
για κάπως αργότερα. Κάποιες όμως ειδήσεις
και φήμες, που κυκλοφορούν έντονα αυτές
τις μέρες, μάς αναγκάζουν να επανέλθουμε
σύντομα για να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε κάποια πράγματα, αυτονόητα μεν,
αλλά που ξεχνούν ή θέλουν να ξεχνούν και
δεν λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλοί και δυστυχώς ανάμεσά τους και πολιτικοί.
Το συμφέρον, το οποιοδήποτε συμφέρον,
οικονομικό, στρατιωτικό, πολιτικό, τίθεται
από όλες σχεδόν τις χώρες πάνω από φιλίες, πάνω από το δίκαιο, και πάνω από
κάθε ηθική. Κάποιες ειδήσεις λ. χ. φέρουν
γραφειοκράτες τού Υπουργείου εξωτερικών
τώνν Ηνωμένων Πολιτειών να θέλουν να
ξεχάσουν τη συμπεριφορά τής Τουρκίας και
να την επαναπροσεγγίσουν φιλικά ως να μή
έχει συμβεί τίποτα, καταπίνοντας ακόμα και
τις τουρκικές ύβρεις που έχουν εκτοξευθεί
ενατίον της χώρας τους. Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω διαφόρων συμφερόντων
,αποφεύγουν να προβούν έστω και σε μια
σύσταση στην ‘‘σύμμαχό ‘‘ τους Τουρκία
όταν παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο
και συμπεριφέρεται στην περιοχή της ως ο

ανεξέλεγκτος και κυρίαρχος Άρχων. Κάτω
από το άγρυπνο μάτι κάποιων χωρών, ο
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
αποφεύγει ακόμα και να αναφέρει σε εκθέσεις του το όνομα της Τουρκίας ως χώρας
που περιφρονεί, αγνοεί και παραβιάζει ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού του οποίου
προϊσταται.
Δεν χρειάζονται άλλα παραδείγματα για να
τονισθεί του λόγου το αληθές. Ούτε είναι
ανάγκη να επισημανθεί ότι το φαινόμενο δεν
είναι καινούργιο και ότι πάντα η Ιστορία κατέγραφε τέτοιες συμπεριφορές.
Θα φέρουμε στη μνήμη όσων μάς διαβάζουν
ένα περιστατικό, που είναι χαρακτηριστικό,
μέχρι που μπορεί να φθάσει η ανοχή σε ανείπωτη προσβολή, για πολιτικό και στρατιωτικό συμφέρον. Παίρνουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Π.
Καψή ‘‘ 1922 Η Μαύρη Βίβλος‘‘. Αναφέρεται
σε σφαγές ,διωγμούς, εκτουρκισμούς παιδιών, βιασμούς γυναικών των Ελλήνων του
Πόντου στις αρχές του περασμένου Αιώνα,
του 20ού. Γράφει, λοιπόν, ο Καψής:
‘‘ Από κάθε γωνιά τής Ανατολής φτάνουν
κραυγές απόγνωσης και απελπισίας. Και
τον Μάιο του 1914 το Πατριαρχείο κηρύσσει
την Εκκλησία και το γένος εν διωγμώ. Και με
εγκύκλιό του διατάζει το κλείσιμο των εκκλησιών, με την ελπίδα να συγκινήσει τις κυβερνήσεις των άλλων χριστιανικών χωρών.
Οι Τούρκοι ήταν οι εκτελεστές. Το σχέδιο
ήταν γερμανικό. Η Τουρκία στις παραμονές
τού μεγάλου πολέμου, ήταν ο πιο πιστός και
πολύτιμος φίλος του Κάιζερ Γουλιέλμου. Και
μαζί με το άφθονο πολεμικό υλικό με το οποίο

τροφοδοτούσε τη σύμμαχό του, είχε στείλει
και στρατιωτική αποστολή για την αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Λίμαν Φον Σάντερς, στον
οποίο ο Σουλτάνος έδωσε, αργότερα, και τον
τίτλο τού Πασά.
Η γερμανική αποστολή είχε οργανώσει τον
ξεριζωμό τών Χριστιανών τής Ανατολής. Θα
το καυχηθεί ο ίδιος Φον Σάντερς όταν τον
Μάιο του 1915 απευθυνόμενος προς τον Έλληνα δήμαρχο του Αδραμυτίου, που είχε θελήσει να ζητήσει τη βοήθειά του, τού είπε <<
Όλοι οι Έλληνες πρέπει να πεταχθείτε στη
Θθάλασσα. Κι’αυτό θα γίνει μόλις η Γερμανία
με τη βοήθεια τής συμμάχου της Τουρκίας θα
κερδίσει τον πόλεμο. >> Kαι γυρίζοντας προς
τον Νουρεντίν, τον μετέπειτα Δήμιο τής Σμύρνης θα τού πει επιτιμητικά: << Βλέπω .ομως
... .ότι υπάρχουν ακόμη ’Ελληνες εδώ. Δεν
εφαρμόζονται οι εντολές μου... >>
Ο ίδιος ο Φον Σάντερς και η οικογένειά του
θα γνώριζαν τον ... υψηλό πολιτισμό τών
συμμάχων τους.
Τη σημασία που έδωσε ο Κάιζερ στη σύμμαχό
του Τουρκία, αποδεικνύει και ένα κωμικοτραγικό περιστατικό. Ο Φον Σάντερς είχε εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη με όλη την
οικογένειά του - τη γυναίκα του, την κόρη του
και τον γαμπρό του - και είχαν κάποτε την
ατυχή έμπνευση να επισκεφθούν τα τείχη και
τις παλιές οχυρώσεις της πόλης. Ήταν καλοκαίρι και οι καλοσχηματισμένες Γερμανίδες,
μάνα και κόρη, φορούσαν ελαφρά φορέματα,
που τόνιζαν κάπως περισσότερο τις καμπύλες τους. Και οι δυο συνοδοί τους φορούσαν
πολιτικά, πράγμα που τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν τον... υψηλό βαθμό πολιτισμού τών συμμάχων τους.Είχαν ανέβει σε
ένα πυργίσκο των τειχών, όταν δέχτηκαν την
επίθεση μιας ομάδας στρατιωτών. Οι Τούρκοι
έδεσαν και τους δύο άνδρες σε ένα δέντρο
και τους υποχρέωσαν να παραστούν μάρτυρες του βιασμού των γυναικών τους. Ήταν
τρομερός ο εξευτελισμός του Φον Σάντερς

Πασά. Στο πρόσωπό του είχε ατιμασθεί και ο
Κάιζερ, του οποίου ήταν στρατάρχης, πολύτιμος σύμβουλος και έμπιστος φίλος. Σε άλη
περίπτωση, ο αγέρωχος Αυτοκράτορας δεν
θα δίσταζε να αποπλύνει την προσβολή με
τα πυροβόλα. Αλλά η Τουρκία τού ήταν απαραίτητη. Διέταξε, λοπόν, τον Φον Σάντερς να
δεχθεί σαν αποζημίωση 150.000 λίρες Τουρκίας και να παραμείνει στη θέση του. ‘‘
Τα πολιτικοστρατιωτικά και άλλα συμφέροντα καταπίνουν όλων των ειδών τις προσβολές . Τι είναι η αγορά πυραύλων S 400, η παραβίαση ψηφισμάτων τών Ηνωμένων Εθνών,
οι διεκδικήσεις , οι εισβολές και κατακτήσεις
εδαφών γειτονικών χωρών, οι απαιτήσεις
για ηγεμονία στην Ανατολική Μεσόγειο, η
δικτατορία στη χώρα,οι φυλακίσεις εκατοντάδων χιλιάδων αντιφρονούντων κ.λ.π όταν τα
συμφέροντα απαιτούν να μη βλέπεις , να μην
ακούς και προ πάντων να μήν ενεργείς ή ακόμα και να μην ανοίγεις το στόμα σου;
Αυτά βέβαια για τις χώρες και τις Δυνάμεις
εκείνες που έχουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουν στην παγκόσμια πολιτική σκηνή
και να διαμορφώνουν καταστάσεις. Όλοι, μα
προ πάντων κάποιες χώρες με μικρότερες
δυνατότητες η γνώση τής Ιστορίας είναι το
μεγαλύτερό τους όπλο. Ας μή ξεχνούμε το ‘‘
Όλβιος όστις Ιστορίας έσχε μάθησιν.‘‘

Μηχανισμός Αντικυθήρων: Νέα ευρύματα –Ένα βήμα
πιο κοντά στη λύση του οι επιστήμονες;
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην
Αθήνα και θεωρείται από πολλούς ως ο
πρώτος γνωστός αναλογικός υπολογιστής
στον κόσμο, καθώς είναι το πιο πολύπλοκο
δείγμα μηχανικής που έχει βρεθεί από τον
αρχαίο κόσμο.
Νέες αποκαλύψεις για τον Μηχανισμό των
Αντικυθήρων έρχονται μέσα από τα ευρήματα της ομάδας των μελετητών από το
Univercity College του Λονδίνου, στην οποία
συμμετέχουν και δύο Έλληνες επιστήμονες.
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο άρθρο που
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό
«Scientific American», οι επιστήμονες φαίνεται πως πλησιάζουν όλο και περισσότερο
στη λύση του γρίφου.
Συγκεκριμένα, κλίνουν προς τον Αρχιμήδη ως σχεδιαστή του πρώτου υπολογιστή στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Η εξαμελής ομάδα UCL Antikythera
Research Team, στην οποία συμμετέχουν
δύο Έλληνες επιστήμονες, η αρχαιομεταλλουργός Μυρτώ Γεωργακοπούλου και ο
φυσικός Άρης Δακανάλης, με επικεφαλής
τον μαθηματικό και κινηματογραφιστή Τόνι
Φριθ, έχει καταφέρει να αναπαραστήσει το
μεγαλύτερο τμήμα του εσωτερικού αυτής
της πανάρχαιας μηχανής αστρονομικών
υπολογισμών, η οποία χρονολογείται μεταξύ 4ου και 1ου π.Χ. αιώνα.

περιστροφών σε 19 χρόνια.

Αν όμως ευσταθεί ότι αυτός που εμπνεύστηκε και ουσιαστικά τον εφηύρε ήταν ο
Αρχιμήδης ο Συρακούσιος, τότε το πιθανό
διάστημα κατασκευής του Μηχανισμού περιορίζεται αρκετά, εφόσον ο Αρχιμήδης έζησε από το 287 έως το 212 π.Χ.

Όπως φαίνεται οι δύο όψεις του μηχανισμού μπορούσαν να παραγάγουν
προβλέψεις, π.χ., για τις εκλείψεις της
Σελήνης και του Ηλίου, την ημερομηνία διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και γενικώς όλων των γεγονότων
που, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, εξαρτιόνταν από τα αστέρια.

Φυσικά, είναι πολύ πιθανό ο Μηχανισμός
να είναι μεταγενέστερο αντίγραφο και όχι το
αρχιμήδειο πρωτότυπο. Στην αρχαιότητα τα
μπρούντζινα αντικείμενα ανακυκλώνονταν,
καθώς ο χαλκός ήταν το πλέον εύχρηστο
μέταλλο. Ενδέχεται, λοιπόν, η αρχική εφεύρεση να μετατράπηκε σε οικιακά σκεύη,
εξαρτήματα όπλων κ.λπ.

Το μυστηριώδες πολυσύνθετο
αστρονομικό όργανο
με τα 69 γρανάζια

Ο Βρετανός καθηγητής Μαθηματικών
Τόνι Φριθ τον περιεργάζεται για πάνω
από 20 χρόνια και έχει συμβάλει προσωπικά στην αποκάλυψη ορισμένων
από τα κρίσιμης σημασίας μυστικά
του.

Όπως φαίνεται από την γραφική αναπαράσταση, αξιοποιώντας τα τελευταία δεδομένα από την έρευνα της ομάδας του UCL, η
καρδιά του Μηχανισμού των Αντικυθήρων
συντίθεται από 69 γρανάζια, ποικίλου μεγέθους και διαφορετικών τύπων.

Ακόμη κι αυτό όμως είναι κατακερματισμένο σε 82 διαφορετικά θραύσματα, γεγονός
που καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα της ανάλυσης και της κατανόησης
του πώς κατασκευάστηκε, πώς λειτουργούσε και ποιον σκοπό εξυπηρετούσε.

Μόνο τα 35 από αυτά διακρίνονται στο αυθεντικό αρχαιολογικό εύρημα μέσα από τις
τρισδιάστατες ακτινοσκοπήσεις στις οποίες
έχει υποβληθεί κατά καιρούς. Οι επιστήμονες χρειάστηκε να φανταστούν την ύπαρξη
και τη λειτουργία των υπολοίπων 34 γραναζιών, καθώς από τον βυθό της θάλασσας
κοντά στα Αντικύθηρα ανασύρθηκε μόνο το
1/3 του μηχανισμού.

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να συμπεράνουν
μόνο τον αριθμό των δοντιών σε πολλά από
τα γρανάζια. Παρά τις ελλείψεις, ο Βρετανός
ιστορικός Derek J. de Solla Price είχε εντοπίσει έναν συρμό με γρανάζια - ένα σύνολο
συνδεδεμένων γραναζιών - που υπολόγιζε
τη μέση θέση της σελήνης σε οποιαδήποτε
συγκεκριμένη ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη σχέση περιόδου των 254 αστρικών

Το κλειδί στον προσδιορισμό της πραγματικής χρησιμότητάς του ήταν η πίσω όψη
του, η οποία σήμερα θεωρείται πως έχει
αποκρυπτογραφηθεί πλήρως. Περιελάμβανε δύο κύκλους ενδείξεων, αλλά και ένα
εγχάρακτο «εγχειρίδιο χρήσης».

Τα νέα δεδομένα ήταν,
ωστόσο, εκπληκτικά.

Η πρώτη σημαντική ανακάλυψη ήταν ότι
ο μηχανισμός προέβλεπε εκλείψεις εκτός
από τις κινήσεις των αστρονομικών σωμάτων. Αυτό το εύρημα συνδέθηκε με την επιγραφή που είχε βρει ο Rehm που ανέφερε
τον κύκλο έκλειψης διάρκειας 223 μηνών.

συνεχίζεται στη σελίδα 28
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των πουλημένων με 50+ εκατομμύρια
Ευρώ μέσων συσκότισης της Ελλάδας που στηρίζουν μια διεφθαρμένη
ακροδεξιά κυβέρνηση – τσίρκο που είναι πιόνι της εκάστοτε άρχουσας
τάξης του ελλαδιστάν και έχουν πληρωθεί (τα μέσα) με χρήματα
των φορολογούμενων πολιτών για να διαστρέφουν την αλήθεια, να
αποπροσαναντολίζουν τον πολίτη με σκοπό να μην αντιλαμβάνεται
Τάσος
ενα ακόμη από τα εγκλήματα της αμαρτωλής ακροδεξιάς στην Ελλάδα,
Θεοδωρίδης αυτό της απόλυτης εξαθλίωσης των πολιτών μέσω φτωχοποίησης
και εξαφάνισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων τους, καθώς και της
συγκάλυψης και διαιώνισης της λαμογιάς, της ατιμωρησίας και της παντοδυναμίας της
μίζας και του πελατειακού κράτους.
Η δημοσιογραφία στο απόσπασμα του στρατοδικείου του κούλη Νο1.
Λοιπόν. Για όσες και όσους έχουν μια σταλιά νιονιό:
Η εταιρεία Νοβάρτις κατηγορήθηκε πως χρημάτιζε
και χρηματίζει σε όλον τον κόσμο γιατρούς και
πολιτικούς για να προωθούν τα προϊόντα της στα
κρατικά συστήματα υγείας, κάτι που αποκάλυψαν
ερευνητικοί δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ και η
δικαιοσύνη επιλήφθηκε της υπόθεσης. Το σκάνδαλο
ξέσπασε πριν χρόνια, η έρευνα προχώρησε σε
όλες τις χώρες αλλά στις ΗΠΑ φαίνεται, επειδή η
εταιρεία κατάλαβε πως δεν την συμφέρει να πάει
στα δικαστήρια, έκανε εξωδικαστικό συμβιβασμό
και πλήρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμο
στις αρχές. Είχαν βέβαια προηγηθεί αποκαλύψεις
πως πιθανόν ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ χρηματίστηκαν
πολιτικοί και η εταιρεία είχε σχέση με το πολιτικοιατρικό κατεστημένο. Στο ελλαδιστάν τώρα, τρεις
πολιτικοί έχουν κατηγορηθεί, έχει συλλεγεί ανακριτικό
υλικό, αλλά η δικαιοσύνη, 3-4 χρόνια τώρα δείχνει
να κυνηγάει όσους αποκαλύπτουν το σκάνδαλο. Η
κυβέρνηση της άκρας δεξιάς που κυβερνούσε τότε που γίνονταν οι ατασθαλίες “είχε και
έχει άμεσο συμφέρον να καλύψει τους υπουργούς της, έτσι λέει η λογική και τα μετέπειτα
γεγονότα. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, η τωρινή κυβέρνηση – τσίρκο του κούλη συνέχισε τις
διώξεις κυρίως εναντίον της εφημερίδας “Ντοκουμέντο” του Κώστα Βαξεβάνη και εναντίον
της ερευνητικής δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου που είχαν ερευνήσει το σκάνδαλο.
Φυσικά αυτή η απροκάλυπτη συγκάλυψη της κατάφωρης αδικίας ενάντια στην αλήθεια
και την ελευθερία της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα έχει σχολιαστεί από όλα τα μέσα
ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Όμως στο Ελλαδιστάν, αλλού βρέχει... Δεν είναι πρώτη
φορά που η δημοσιογραφία βρίσκεται στο απόσπασμα στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές,
η Ελλάδα είναι απ’ τις λίγες χώρες, όπου τα διαπλεκόμενα συμφέροντα για να κρύψουν
τις ανομίες τους χρησιμοποιούν την δικαιοσύνη και τους πολιτικούς ώστε να σφαγιάζουν
την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Βρείτε μου μια περίοδο στην ελληνική Ιστορία όπου αυτό
δεν είναι κανόνας. Από τα ειδικά δικαστήρια που είχε στήσει ο Μητσοτάκης (ο πατέρας…)
εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα τον διασυρμό και την φυσική κατάπτωση
του τελευταίου, ως την τωρινή δίωξη Βαξεβάνη για συνέργεια σε εγκληματικές πράξεις και
συσταση συμμορίας (!!!) το όνομα Μητσοτάκη φαίνεται να συνδέει τα πάντα. Και αντί ο
λαός να ξηλώσει αυτό το καρκίνωμα από την ελληνική κοινωνία που λέγεται αδιαφάνεια και
διαπλοκή των πολιτικών με κέντρα συμφερόντων που πάντα πλουτίζουν και είναι πίσω απ’
τα σκάνδαλα, διώκει αυτούς που ερευνούν και δημοσιοποιούν την αλήθεια. Να το θυμηθείτε,
μπορεί αυτή τη φορά το αρρωστημένο διαπλεκόμενο πολιτικο-επιχειρηματικό κατεστημένο
στο ελλαδιστάν να κερδίσει την μάχη, αλλά ο κόσμος έχει γνώση, κάποια στιγμή θα
αγανακτήσει, θα ξεσηκωθεί και θα τους διώξει νύχτα. Και δεν παει να προσλαμβάνει η
κυβέρνηση -τσίρκο δυνάμεις καταστολής, και να αγοράζει τεθωρακισμένα και περιπολικά
να συλλαμβάνουν και να ρίχνουν ξύλο στους πολίτες; Γλάστρες για βιολέτες και ζουμπούλια
θα τα κάνει η επόμενη δημοκρατική κυβέρνηση. Εδώ θα είμαστε, να τα γράφουμε...
Η δημοσιογραφία στο απόσπασμα του στρατοδικείου του κούλη Νο 2
Δεν έχει σημασία αν σας αρέσει ή οχι ο
Βαξεβάνης, ή όσοι γράφουν πράγματα
ενοχλητικά για τους κρατούντες. Σημασία έχει
που η δικαιοσύνη με την κλήτευση Βαξεβάνη
ως κατηγορούμενου φαίνεται να συμφωνεί με
την μεθόδευση της κυβέρνησης-τσίρκο του
κούλη ο οποίος είχε σταθεί στη βουλή και είχε
προαναγγείλει την δίωξη Βαξεβάνη. Επίσης ο
υπουργός υπ-ανάπτυξης Σπυρίδων Γεωργιάδης
είχε προαναγγείλει την δίωξη αυτή γράφοντας
στο τουήτερ: “τικ, τακ, τικ, τακ, έρχεται η ώρα
του Βαξεβάνη”. Τα “κυνηγόσκυλα” της κυβέρνησης των αρίστων στις εφημερίδες τους
είχαν προαναγγείλει αυτό που η δικαιοσύνη θα έκανε ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΕΣ. Αν αυτά τα
συγκοινωνούντα δοχεία της πολιτικής με τις ανακριτικές αρχές δεν τρομάζουν κάποιον
που έχει λίγο νιονιό, τότε, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Στήνονται δίκες για να
φιμώσουν την ελεύθερη δημοσιογραφία στο σύνολό της. Ολοι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει
να συστρατευτούν με τον Βαξεβάνη και την Παπαδάκου. Διαβάστε πώς ο ανεξάρτητος
τύπος κατέγραψε τα πρωτοφανή αυτά γεγονότα για την δημοκρατία στην πατρίδα:
Στρατοδικεία Μητσοτάκη: Εστησαν κατηγορητήριο στον Κ. Βαξεβάνη για τη Novartis
Οι σύγχρονες χούντες δεν εξοντώνουν τους αντιπάλους τους στέλνοντας τους, κατά
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παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και με
συνοπτικές διαδικασίες, στα ξερονήσια.
Οι
σύγχρονες
χούντες
στήνουν
κατηγορητήρια σε αγαστή συνεργασία
με πρόθυμους δικαστές. Οι σύγχρονες
χούντες εργαλειοποιούν τη Δικαιοσύνη
και
κατασκευάζουν
κατηγορητήρια
νομικού παραλογισμού. ‘Ενα τέτοιο σαθρό
κατηγορητήριο, προαναγγελθέν είναι η
αλήθεια από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία
του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε την
διακυβέρνηση της χώρας, έλαβε το πρωί
της Τετάρτης και ο μεγάλος της εχθρός,
Κώστας Βαξεβάνης. Ο δημοσιογράφος – εκδότης του Documento, οι αποκαλύψεις του
οποίου για σωρεία σκανδάλων τον έχουν καταστήσει νούμερο ένα εχθρό της Κυβέρνησης
και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά, αφού ελέγχθηκε με κάθε δυνατό τρόπο
και βρέθηκε λευκός, αφού συκοφαντήθηκε με κάθε δυνατό τρόπο και βγήκε αλώβητος,
επιχειρείται τώρα να δολοφονηθεί ηθικά ως εμπλεκόμενος στην δήθεν σκευωρία που
δήθεν στήθηκε για το τεράστιο πολιτικό, οικονομικό και ποινικό σκάνδαλο της Novartis.
Κόντρα σε κάθε νομική επιταγή που ισχύει στις ευνομούμενες Πολιτείες, χωρίς καν να
έχει προηγηθεί η απαραίτητη προκαταρκτική εξέταση και να έχει κληθεί να δώσει τις δικές
του εξηγήσεις, ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης που η προανακριτική επιτροπή της
Βουλής για τη Novartis αρνήθηκε το αίτημα του να εξεταστεί ως μάρτυρας, κι ενώ το όνομα
του δεν περιλαμβανόταν καν στα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν τότε κλητευθεί με την
πρωτοφανή διαδικασία των υπόπτων, είναι πλέον… κατηγορούμενος με κλήτευση που
έλαβε από την Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, ειδική ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου
που ερευνά την υπόθεση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Η κλήση του ως κατηγορούμενου αφορά μια σειρά από κατηγορίες που με όποιο τρόπο
κι αν τις αναγνώσει κάποιος δεν είναι δυνατόν να βγάλει το παραμικρό νόημα. Το μόνο
που είναι εξόφθαλμο είναι το ότι ο Κώστας Βαξεβάνης κλητεύεται γιατί επί σειρά ετών
οι αποκαλύψεις του για το σκάνδαλο της Novartis έγιναν ο εφιάλτης των εμπλεκόμενων
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων του τόπου.
Διαβάστε λοιπόν τις κατηγορίες για τις οποίες κλητεύθηκε ο Κώστας Βαξεβάνης και βγάλτε
τα συμπεράσματα σας. Περισσότερα και απείρως ενδιαφέροντα βέβαια θα αναγνώσετε
στη συνέχεια όταν ο Κώστας Βαξεβάνης του οποίου απροκάλυπτα ποινικοποιήθηκαν οι
δημοσιογραφικές του αποκαλύψεις λάβει αντίγραφα της δικογραφίας.
Εν… ονόματι του νόμου λοιπόν η ανακρίτρια αρεοπαγίτης του Ειδικού Δικαστηρίου καλεί τον
Κώστα Βαξεβάνη να απολογηθεί στις 19 Ιανουαρίου ως κατηγορούμενος για τις πράξεις:
1) της συνέργειας σε κατάχρηση εξουσίας από κοινού δια της εκθέσεως σε δίωξη ή τιμωρία
κάποιου αθώου κατά συρροή. Ποιος είναι ο αθώος για τον οποίο ο δημοσιογράφος
συνήργησε με τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό της κατάχρησης εξουσίας για να διωχθεί
δεν αναφέρεται. Θα έχει βέβαια τεράστιο ενδιαφέρον όταν θα προσωποποιηθεί ο όποιος
αθώος με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχουν ακόμα τρεις ανοικτές δικογραφίες για το σκάνδαλο
Novartis και συγκεκριμένα η δικογραφία για τον Ανδρέα Λοβέρδο σε βάρος του οποίου έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα αλλά και οι δικογραφίες για Άδωνη Γεωργιάδη και
για Δημήτρη Αβραμόπουλο που παραμένουν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
2) της συνέργειας σε κατάχρηση εξουσίας από κοινού δια της μεταχειρίσεως παρανόμως
εκβιαστικών μέσων για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση
κατηγορουμένου ή μάρτυρα. Πως γίνεται τώρα τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, με μη
ψευδή και μη συκοφαντικά στοιχεία, που αποκαλύπτουν πτυχές διερευνώμενων από
την Δικαιοσύνη σκανδάλων, αντί όταν επιβεβαιώνονται να επιβραβεύονται πανηγυρικά,
να στοιχειοθετούν «εκβιαστικά μέσα» περιμένουμε να το εξηγήσει η αδέκαστη ελληνική
Δικαιοσύνη.
Και τέλος υπάρχουν ακόμα δύο κατηγορίες που έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το
επικίνδυνο, για την ελεύθερη δημοσιογραφία και βέβαια για την ίδια τη Δημοκρατία, θέατρο
του παραλόγου που δυστυχώς αποκαλείται κατηγορητήριο.
Ο Κώστας Βαξεβάνης που με τις δημοσιογραφικές του έρευνες έχει στείλει στη Δικαιοσύνη
δεκάδες επίορκους της πολιτικής αλλά δυστυχώς και της Δικαιοσύνης κλητεύτηκε ακόμα
για τις πράξεις:
3) της συνέργειας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή.
και 4) της εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας!
Η δημοσιογραφία στο απόσπασμα του στρατοδικείου του κούλη Νο 3
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η δικαιοσύνη
(αστυνομία,
ανακριτές,
εισαγγελείς)
ΔΕΝ σήκωσαν ούτε δαχτυλάκι όταν
δολοφονήθηκε ο Καραϊβάζ που φέρεται
να έκανε έρευνα για την διαφθορά των
πολιτικών στην Ελλάδα και τη διαπλοκή
τους με επιχειρηματικούς κύκλους, και
συγκλόνισε τα ξένα μέσα ενημέρωσης για
την καμόρα που κυριαρχεί στο ελλαδιστάν.
Κατόπιν, η Ολλανδή δημοσιογράφος
που “τόλμησε” να ρωτήσει τον κούλη για
τις παράνομες επαναπροωθήσεις στο
Αιγαίο όπου συμμετέχουν και το Λιμενικό,
εκδιώχθηκε και έφυγε απ’ την Ελλάδα με
φόβο για τη ζωή της. Μετά από αυτά τα
“εξαίρετα” για μπανανία γεγονότα, η Γιάννα
Παπαδάκου που είχε προσπαθήσει να
συνεχίζεται στη σελίδα
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διερευνήσει το σκάνδαλο Νοβάρτις καλείται
ως κατηγορούμενη, και το ίδιο συμβαίνει
και με τον Κώστα Βαξεβάνη της εφημερίδας
“Ντοκουμέντο” ο οποίος “έτυχε” να έχει
“ενοχλήσει” τον πολυχρονεμένο και την συμβία του με πολλά ρεπορταζ για παράνομο
πλουτισμό και αμφιλεγόμενες επενδύσεις που έχει κάνει. Το μήνυμα που θέλει να περάσει
η δικτατορία του κούλη στο ελλαδιστάν είναι πως αν ασχολείσαι με την εξουσία, δηλαδή
τους πολιτικούς και τους διαπλεκόμενους με αυτούς επιχειρηματίες, τότε είτε εξαφανίζεσαι
είτε διώκεσαι. Μάλιστα. Στο Κολόμβια της Ευρώπης...
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Ο εθνικός μας ρεζίλης, δημιούργησε διπλωματικό επεισόδιο με την Κύπρο!!
Έχει γίνει γραφικός. Ο Εθνικός μας
Ρεζίλης, που κατηγόρησε το Εθνικό
Σύστημα Υγείας της Κύπρου οτι αγοράζει
δήθεν μοριακά τεστ από τους Κινέζους
που δεν είναι … αξιόπιστα. Πολλοί
αναρωτιούνται τι ρόλο να βαράει αυτός
ο ακροδεξιός δάχτυλος στην κυβέρνηση.
Το έχουμε εξηγήσει πολλαπλώς. Δεν
ενδιαφέρει το κύμβαλλο το αλλαλάζον
πόσο και τι είδους φασαρία κάνει,
αρκεί να κάνει φασαρία! Ο Άδωνις,
(καλλιτεχνικό όνομα, ψεύτικο κι αυτό;)
ναι ο ίδιος που βρέθηκε στη δίνη της
έρευνας για την ΝΟΒΑΡΤΙΣ μαζί με τον
Λοβέρδο (άλλο ανέκδοτο- όλα τα καλά
παιδιά συνδέονται με ομφάλιο λώρο..)
δεν έχει σημασία γιατί κάνει την φασαρία,
αρκεί να την κάνει. Έτσι σκεπάζει τον
κύριο ένοχο της διασπάθισης δημόσιου
χρήματος, των αδιαφανών απευθείας
αναθέσεων (2.3 δις σε κολλητούς), των
ατέλειωτων διορισμών μετακλητών (με μισθούς διπλούς και τριπλούς από το κανονικό),
των ενακγαλισμών με τους τυχάρπαστους των ιδιωτικών συμφερόντων (των κλινικαρχών,
των εμπόρων ενέργειας, των τζογαδόρων της δημόσιας περιουσίας κλπ). Αυτοί κάνουν την
δουλειά τους και μεις καθόμαστε να μαλώνουμε για το πάπλωμα…
Αλλά αυτές οι ανοησίες που κατά καιρούς διατυπώνονται από τον Άδωνι, δεν μένουν
χωρίς απάντηση (σε δουλειά να βρισκόμαστε). Η πρόκλησή του εναντίον της Κύπρου δεν
έμεινε ασχολίαστη. Διαβάστε ένα άρθρο του philenews.gr, ιστοσελίδας της εφημερίδας
Φιλελεύθερος της Κύπρου, όπου λογω του ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε σε μια
«προσβλητική δήλωση που αναγκάστηκε να μαζέψει στη συνέχεια» σημειώνει:
«Ο Έλληνας υπουργός Ανάπτυξης θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθεί με την ανάπτυξη
της χώρας του, που με την σειρά της θα ανοίξει θέσεις εργασίας και θα προσφέρει μισθούς
που δικαιολογούν τα €47 ευρώ για PCR» για να παρατηρήσει επίσης:
«Πέρα από το κοινωνικά άδικο μέτρο των €47, αυτό είναι και υγειονομικά επικίνδυνο,
γιατί πολλοί απλώς δεν θα κάνουν PCR τεστ. Θα προτιμήσουν να αγοράσουν τρόφιμα.
Όταν οι νέοι στην Ελλάδα αμείβονται με μισθούς πείνας, ανθεί η «μαύρη εργασία» και
αναγκάζονται οι πολίτες να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής εκτός Ελλάδας, θα
ήταν προτιμότερο ο κ. Γεωργιάδης να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα, αντί να κάνει
μικροπολιτική, χτυπώντας την Κύπρο που προσφέρει χαμηλότερες τιμές για PCR». Αλλά
οι βολές δεν είναι μόνον αυτές αφού το άρθρο αναφέρεται και στις απαξιωτικές και λάθος
δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τους ανεμβολίαστους:
«Η Ελλάδα έχει να πάρει πολλά παραδείγματα από τη μικρή Κύπρο ακόμη και στη
διαχείριση της πανδημίας. Τουλάχιστον στην Κύπρο δεν έχουμε πολιτικούς που να μιλάνε
με σκληρή και απαξιωτική γλώσσα για τους ανεμβολίαστους και μάλιστα να χαίρονται όταν
λαμβάνονται «τιμωρητικά» μέτρα. Ακόμη υπάρχει πολιτικό ήθος και μέτρο στον λόγο. Σε
αντίθεση με τον κ. Γεωργιάδη, που ο λόγος του ενίοτε είναι προσβλητικός και εριστικός.»Για
να τον συμβουλεύσει στο τέλος:
«Καλύτερα να ασχοληθεί πώς θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, πώς θα αυξηθούν οι
μισθοί, θα μειωθεί η ακρίβεια, η γραφειοκρατία, οι φόροι, η μετανάστευση και το κράτος
θα έχει πιο ανθρώπινο πρόσωπο για τον πολίτη. Αν λύσει τα βασικά προβλήματα του
χαρτοφυλακίου του που έχει να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ανάπτυξης, ας
ασχοληθεί και με τις τιμές των PCR στην Κύπρο. Και αν θέλει ας έρθει να πάρει μαθήματα
πώς λειτουργούν οι δυνάμεις ανταγωνισμού στην Κύπρο για να τις μεταφέρει στην Ελλάδα.
Γιατί το καλοκαίρι δεν υπήρχε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Ελλάδα με τιμές κάτω από
€60, όταν στην Κύπρο η ακριβότερη τιμή ήταν €25 με €30.»
Όλο το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο www.philenews.com:
Είπε ό,τι του ήρθε στο κεφάλι, προσβάλλοντας ένα κράτος
Ένα μίνι διπλωματικό επεισόδιο φαίνεται να προκάλεσε πριν λίγες μέρες η υπόθεση με
τις τιμές για τα PCR στην Κύπρο και η σύγκριση με την Ελλάδα, εξαιτίας των εριστικών
και προσβλητικών δηλώσεων του Έλληνα υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Μην
μπορώντας να εξηγήσει επαρκώς γιατί οι Έλληνες πολίτες έχουν αφεθεί να πληρώνουν
υπέρογκα ποσά για να κάνουν PCR τεστ, ώστε και οι ίδιοι να προστατευθούν και το κράτος
να έχει εικόνα της πανδημίας, είπε απλώς ό,τι του ήρθε στο κεφάλι. Εδώ και μήνες οι Έλληνες
δίνουν €60 για PCR και τώρα μπήκε πλαφόν στα €47 ευρώ, κάνοντας μεγάλη χάρη στον
λαό. Μάλιστα, για να δικαιολογήσει ο υπουργός Ανάπτυξης τις υψηλές τιμές στην Ελλάδα
σε σχέση με τα εισοδήματα των εργαζομένων, είπε ότι τα PCR στην Κύπρο που κοστίζουν
€20 με €25 είναι χαμηλής αξιοπιστίας, ψεύτικα και κινέζικα. Μια προσβλητική δήλωση, που
αναγκάστηκε να τη μαζέψει μετά από τις επίσημες αντιδράσεις από το Υπουργείο Υγείας,
από τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, από την επιστημονική κοινότητα και από τον
πολιτικό κόσμο.
Ο Έλληνας υπουργός Ανάπτυξης θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθεί με την ανάπτυξη

της χώρας του, που με
την σειρά της θα ανοίξει
θέσεις εργασίας και θα
προσφέρει
μισθούς
που δικαιολογούν τα
€47 ευρώ για PCR. Η
ουσία λοιπόν είναι ότι
οι φτωχοί πολίτες στην
Ελλάδα αποκλείονται
από τα τεστ, γιατί καμία
οικογένεια μέσης ή πιο
χαμηλής οικονομικής
κατάστασης δεν αντέχει
αυτές τις τιμές. Πέρα
από το κοινωνικά άδικο μέτρο των €47, αυτό είναι και υγειονομικά επικίνδυνο, γιατί πολλοί
απλώς δεν θα κάνουν PCR τεστ. Θα προτιμήσουν να αγοράσουν τρόφιμα. Όταν οι νέοι
στην Ελλάδα αμείβονται με μισθούς πείνας, ανθεί η «μαύρη εργασία» και αναγκάζονται οι
πολίτες να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής εκτός Ελλάδας, θα ήταν προτιμότερο
ο κ. Γεωργιάδης να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα, αντί να κάνει μικροπολιτική,
χτυπώντας την Κύπρο που προσφέρει χαμηλότερες τιμές για PCR.
Στην Κύπρο θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας υπουργός ότι στις τιμές των PCR και των
rapid test λειτούργησε ο ανταγωνισμός στην αγορά και οι τιμές πιέστηκαν προς τα κάτω.
Στην Κύπρο το πλαφόν του PCR είναι στα €50 αλλά λόγω του ανταγωνισμού οι χρεώσεις
έχουν μειωθεί στο μισό. Καλύτερα να δει τι γίνεται στην χώρα του και πώς θα πετύχει υγιή
ανταγωνισμό, παρά να θίγει με τις δηλώσεις τον Κύπριο υπουργό Υγείας, το κράτος και
κατά προέκταση τους Κύπριους πολίτες.
Στο δια ταύτα. Η Ελλάδα έχει να πάρει πολλά παραδείγματα από τη μικρή Κύπρο
ακόμη και στη διαχείριση της πανδημίας. Τουλάχιστον στην Κύπρο δεν έχουμε
πολιτικούς που να μιλάνε με σκληρή και απαξιωτική γλώσσα για τους ανεμβολίαστους
και μάλιστα να χαίρονται όταν λαμβάνονται «τιμωρητικά» μέτρα. Ακόμη υπάρχει
πολιτικό ήθος και μέτρο στον λόγο. Σε αντίθεση με τον κ. Γεωργιάδη, που ο λόγος
του ενίοτε είναι προσβλητικός και εριστικός. Καλύτερα να ασχοληθεί πώς θα γίνουν
επενδύσεις στην Ελλάδα, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, θα μειωθεί η ακρίβεια, η
γραφειοκρατία, οι φόροι, η μετανάστευση και το κράτος θα έχει πιο ανθρώπινο
πρόσωπο για τον πολίτη. Αν λύσει τα βασικά προβλήματα του χαρτοφυλακίου του
που έχει να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ανάπτυξης, ας ασχοληθεί και με τις
τιμές των PCR στην Κύπρο. Και αν θέλει ας έρθει να πάρει μαθήματα πώς λειτουργούν
οι δυνάμεις ανταγωνισμού στην Κύπρο για να τις μεταφέρει στην Ελλάδα. Γιατί το
καλοκαίρι δεν υπήρχε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Ελλάδα με τιμές κάτω από
€60, όταν στην Κύπρο η ακριβότερη τιμή ήταν €25 με €30.
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Πάτρα: Ελληνική ψυχή, Ιταλική γοητεία και
το Καρναβάλι του δίνει μια άλλη νότα
Η πόλη, όπου χτυπά η καρδιά του καρναβαλιού, σας καλεί να τη γνωρίσετε καλύτερα και να γοητευθείτε από το έντονο ταπεραμέντο της.
Είναι η «πατρίδα» του πιο διάσημου καρναβαλιού στην Ελλάδα. Η Πάτρα, χαρούμενη και εξωστρεφής, με αστείρευτο κέφι
Γιάννης
μοιάζει να ζει στους ρυθμούς των ΑποκριΚακαγιάννης
ών όλο τον χρόνο. Νιώστε την ενέργειά της
σε κάθε γωνιά. Στα δεκάδες νεανικά στέκια
και εστιατόρια. Στην πανέμορφη παλιά πόλη και στο κάστρο
που έφτιαξε ο Ιουστινιανός. Στους πολυχώρους, στις πλατείες, στους πεζόδρομους για ατέλειωτες βόλτες, αλλά και στο
πολύβουο λιμάνι-πέρασμα προς την Ιταλία. Αυτή η πόλη
της Πελοποννήσου, με το μεσογειακό ταπεραμέντο, θα σας
εκπλήξει.

Αξίζει να δείτε στην Πάτρα

Πατρινό καρναβάλι για πάντα…
... Έλα να μάθεις τι θα πει Πατρινός! Αυτό είναι το διαχρονικό
σύνθημα του καρναβαλιού. Μπείτε στη γιορτή και ζήστε στιγμές μοναδικές: ατέλειωτο κέφι, χορός, άρματα, μασκαράδες
και το περίφημο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, που καθιερώθηκε το 1966. Όλη τη χρονιά, καρναβαλικά συνεργεία του
δήμου και εργαστήρια καλλιτεχνών σκέφτονται, κατεβάζουν
ιδέες, κόβουν και ράβουν, για χάρη των Αποκριών. Το αποτέλεσμα κάνει μικρά και μεγάλα παιδιά πανευτυχή. Η μεγάλη
παρέλαση γίνεται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με το
κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, ενώ την Καθαρή Δευτέρα
απονέμονται βραβεία στις καρναβαλικές ομάδες.
Βόλτα στα αξιοθέατα της Άνω Πόλης
Με τα στενά δρομάκια, τις καμάρες και τα παραδοσιακά σπίτια της, είναι ιδανική για βόλτες. Περπατώντας θα δείτε το
δασύλλιο και σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το κάστρο, το
αρχαίο ωδείο, το ναό του Παντοκράτορος του 19ου αιώνα,
το ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 1ου αιώνα μ.Χ., το χαμάμ. Αλλά
και το παλιό Νοσοκομείο του 1857, που θεμελιώθηκε από τον
Όθωνα και λειτουργεί ως Πνευματικό Κέντρο και Εκθεσιακός
Χώρος.
Μέσα στο κάστρο
Έργο του Ιουστινιανού, υψώνεται στην κορυφή της πόλης,
μαρτυρώντας την πολύπαθη ιστορία του και τις διάφορες οικοδομικές φάσεις. Είναι χτισμένο σε ερείπια αρχαίας ακρόπολης. Στο υπαίθριο θέατρό του, από όπου η θέα στην Πάτρα
είναι μαγευτική, οργανώνονται ενδιαφέρουσες πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Στην πλατεία για καφέ
Ποια πλατεία από όλες να διαλέξετε; Η Πάτρα έχει πολλές και
είναι όλες γεμάτες από κόσμο που απολαμβάνει χαλαρά καφέ
και κουβέντα. Ξεκινήστε από τα Ψηλαλώνια, το «μπαλκόνι
στη θάλασσα» με τη θέα και το πράσινο γύρω από τα καφέ,
τις ταβέρνες και τα μπαρ. Στο κέντρο, στην πλατεία Γεωργίου

(και σημείο κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού) θα θαυμάσετε το περίφημο Θέατρο σε σχέδια του Τσίλερ -αντίγραφο
της Σκάλας του Μιλάνου. Λίγο πιο πέρα, στην πλατεία Όλγας,
ακόμη ένας καφές και μετά, μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο. Έχετε όρεξη για άλλη μία στάση; Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου τα δέντρα ρίχνουν τη σκιά τους στα τραπεζάκια
και η θέα στο πανέμορφο Ρωμαϊκό Ωδείο συμπληρώνει την
ατμόσφαιρα. Κάθε πλατεία της Πάτρας έχει ξεχωριστή προσωπικότητα. Καιρός να τις γνωρίσετε όλες.
Άγιος Ανδρέας: Η πίστη υψώνεται στα 46 μέτρα
Επισκεφθείτε τον μεγαλόπρεπο ναό του πολιούχου της Πάτρας, Άγιου Ανδρέα. Ο τρούλος φτάνει σε ύψος τα 46 μέτρα
και εκεί στηρίζεται ο επίχρυσος σταυρός 5 μέτρων που συμβολίζειτον Χριστό, ενώ οι 12 μικρότεροι, που τον περικλείουν,
συμβολίζουν τους μαθητές του. Είναι βυζαντινού ρυθμού και
θεμελιώθηκε από τον Γεώργιο Α΄ το 1908, ενώ εγκαινιάστηκε
το 1974.
Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο
Η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο, ένα
επίτευγμα της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, αποτελεί σημείο αναφοράς της περιοχής όχι μόνο για τη χρηστικότητά της -αφού συνέβαλε στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας- αλλά και για τη μνημειακή
ομορφιά της.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Πάτρας

Τεντούρα, το νέκταρ των Πατρών
Μη φύγετε από την Πάτρα χωρίς να δοκιμάσετε τη διάσημη
τεντούρα, αυτό το θεσπέσιο λικέρ. Εκχυλίσματα φρούτων,
καννέλα, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο... Αρώματα που σερβίρονται στο ποτήρι σας μετά από το γεύμα.
Τα Χαμάμ
Από την εκκλησία του Παντοκράτορα, αν περπατήσετε ευθεία προς την οδό Μπουκαούρη, θα φτάσετε στα χαμάμ: κτίστηκαν κατά την ενετοκρατία και είναι τα μοναδικά τούρκικα
λουτρά που λειτουργούν ακόμη στην Ελλάδα.
Νεοκλασικά κτήρια

Ανακαλύψτε τα νεοκλασικά στολίδια της πόλης, που άρχισαν
να κτίζονται τη δεκαετία του 1830, την εποχή του Όθωνα και
για όλο τον 19ο αιώνα. Χαρακτηριστικά τους είναι οι μαρμάρινες σκάλες, τα περίτεχνα κάγκελα, οι εντυπωσιακές πόρτες,
οι πανέμορφες ορθογραφίες και τοιχογραφίες.
Φάρος Πάτρας
Αποτελούσε το στολίδι και σύμβολο της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Κάθε φορά που ένα καράβι ξένης εθνικότητας έμπαινε
στο λιμάνι, ένας ναύτης του καραβιού έβαζε τη σημαία της
χώρας του να ανεμίσει στον φάρο και η ορχήστρα υποδεχόταν το νεοφερμένο καράβι, παίζοντας τον εθνικό του ύμνο. Ο
Φάρος της Πάτρας, αρχικά, είχε χτιστεί στον μόλο του Αγίου
Νικολάου, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1972, όταν κατεδαφίστηκε. Το 1999 χτίστηκε ομοίωμα του παλιού Φάρου, λίγο
νοτιότερα, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου.
Για αποδράσεις κοντά στην Πάτρα..
Με βάση σας την Πάτρα οργανώστε ολιγοήμερες διακοπές
σε όμορφα μέρη της Αχαΐας με φυσιολατρικό και ιστορικό
ενδιαφέρον.
Στους πρόποδες του μυθικού Χελμού βρίσκονται τα Καλάβρυτα, ένας ιδανικός προορισμός για χειμερινές διακοπές,
καθώς το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων είναι ένα από
τα πιο όμορφα και καλά οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα.
Αξίζει η παραμονή σας να περιλαμβάνει επίσκεψη στο σπήλαιο των λιμνών, ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης, όπως
και στο πλατανόδασος στο Πλανητέρο, αλλά και σε ιστορικά
και σε θρησκευτικά αξιοθέατα, όπως τη Μονή της Αγίας Λαύρας, το Μέγα Σπήλαιο κ.α. Και βέβαια δεν θα παραλείψετε να
κάνετε ένα μικρό ταξιδάκι με τον περίφημο οδοντωτό σιδηρόδρομο, που διασχίζει το μοναδικής ομορφιάς φαράγγι του
Βουραϊκού.
Ο οδοντωτός ξεκινά τη διαδρομή του από το Διακοπτό, ένα
παραλιακό χωριό με ωραίες παραλίες, από το οποίο μπορείτε να κάνετε όμορφες εκδρομές στο βουνό.
Η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του νομού, το Αίγιο προσφέρει
αξιόλογες επιλογές διασκέδασης και χαλάρωσης: από τη μια
στα ελατόφυτα βουνά και από την άλλη σε πεντακάθαρες παραλίες, όπως η Αλυκή και τα Διγελιώτικα.
Αχαΐα: ένας τόπος ιδανικός για δραστηριότητες στη
φύση.
Όταν ένας τόπος είναι προικισμένος από τη φύση με βουνά,
φαράγγια, ποτάμια, λίμνες και ακρογιαλιές, οι επιλογές για
όσους αγαπούν τη δράση στη φύση είναι πολλές. Ιππασία,
Trekking, ιστιοπλοΐα, canoe- Kayak, είναι μερικές από τις
δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε στα βουνά και
τα ποτάμια, όπως στον ποταμό Ερύμανθο, αλλά και πεζοπορία και κωπηλασία στις λίμνες Τσιβλού και Λάδωνα, δύο
υδάτινες οάσεις ανάμεσα σε δάση από έλατα.
Οι δρόμοι του κρασιού
Μια ξεχωριστή εμπειρία που σας προσφέρει ο νομός Αχαΐας
είναι η ξενάγησή σας στα φημισμένα οινοποιεία της περιοχής, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ποικιλίες κρασιών και να
αγοράσετε συμπαθητικά σουβενίρ.

Τουριστική διαδρομή στην Αρχαία Ολυμπία μόνο πεζούς και ποδήλατα
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προχωρά στη
διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής, με
σκοπό τη διέλευση μόνο πεζών και ποδηλάτων, στα όρια του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας, με στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού
τοπίου και του ευρύτερου αρχαιολογικού
τοπίου, την προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης, αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης του τουρισμού.
Τη σύμβαση του έργου συνυπέγραψαν στα
τέλη Δεκεμβρίου 2021 ο δήμαρχος Αρχαίας
Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο
ανάδοχος κ. Κων/νος Δηλάρης, από πλευράς της εργολήπτριας εταιρείας Διάσταση.
Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης
ήταν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου κ. Παναγιώτης Φλέσσας και η

μηχανικός κα Ιωσηφίνα Κωνσταντίνου.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής για την διέλευση αποκλειστικά πεζών και ποδηλάτων,
στα όρια του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας. Για λόγους
ασφαλείας, προβλέπεται και η δυνατότητα

διέλευσης οχημάτων ανάγκης και
εξυπηρετήσεων
(πυροσβεστικά
οχήματα, ασθενοφόρα κ.α.), όταν
αυτό κριθεί αναγκαίο. Η διαμόρφωση της τουριστικής διαδρομής
πεζών και ποδηλάτων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά στοχεύει
στην ανάδειξη και προστασία του
φυσικού τοπίου και του ευρύτερου
αρχαιολογικού τοπίου, στην προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης
και στη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης του τουρισμού.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την υφιστάμενη
κατάσταση του δρόμου, η μελέτη διαμόρφωσης προβλέπει τις ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίησή της και
κυρίως, τον περιορισμό των εκσκαφών

έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία
του αρχαιολογικού χώρου και της δασικής
έκτασης. Σε αυτό το πνεύμα, η μελέτη δεν
επεμβαίνει στην υφιστάμενη γεωμετρία της
οδού. Η τουριστική διαδρομή προορίζεται
να λειτουργεί σαν πεζόδρομος και παράλληλα σαν μια απρόσκοπτη ποδηλατική
διαδρομή. Έτσι, για το σχεδιασμό της διαδρομής τέθηκε ως βασική συνθετική αρχή
η επάλληλη χάραξη δυο διακριτών ζωνών,
διαφορετικού πλάτους και ποιοτικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα και με τις υποδείξεις
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
(ΚΑΣ).
Φιλικό στο περιβάλλον
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Τι ισχύει στην Ελλάδα για τους
επιβάτες πτήσεων εξωτερικού
Τις αεροπορικές οδηγίες πτήσεων
εξωτερικού με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα που θα εφαρμοστούν από τις 06:00 το πρωί της
Δευτέρας 10 Ιανουαρίου 2022 και
θα ισχύουν έως την Δευτέρα 24
Ιανουαρίου 2022, ανακοινώνει η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων
εξωτερικού που έχουν ως στόχο
την αναχαίτιση της πανδημίας και
τον περιορισμό της διασποράς της
νόσου Covid-19 προβλέπουν τα
ακόλουθα:
Με αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού για όλους
τους ταξιδιώτες από 5 ετών και άνω: Ολοι
οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας και της εμβολιαστικής τους
κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί
αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός
των τελευταίων 72 ωρών ή εναλλακτικά να
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test
εντός 24 ωρών πριν από την άφιξή τους
στην Ελλάδα.
Απαγορεύσεις υπηκόων από τρίτες χώρες:
Σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού παραμένει σε εφαρμογή
η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των
υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών
της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των
προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των
ανήλικων τέκνων τους.
Εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν
για ουσιώδεις λόγους (essential reasons)
και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 42
χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα
Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία,
Σερβία, Σιγκαπούρη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιαπωνία, Λίβανος,
Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ιορδανία, Μολδαβία, Μπρουνέι, Αγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Βατικανό, Μονακό, Τουρκία, Αργεντινή, Ινδία,
Ουρουγουάη, Σουλτανάτο του Ομάν, Χιλή,
Μεξικό, Κόσοβο και Κινεζική Ταϊπέι.
Τι ισχύει για το PLF: Ολοι οι ταξιδιώτες
προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας,
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα
PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr

οποιαδήποτε ώρα πριν την αναχώρηση της
πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που
αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Ελεγχοι σε παιδιά από πέντε ετών και άνω:
Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από
πέντε ετών και άνω.
Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών και
προσωρινός περιορισμός πέντε ημερών σε
περίπτωση κρούσματος: Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται
και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test)
κατά την άφιξή τους, βάσει της διαδικασίας
που προβλέπει το Passenger Locator Form.
Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν
επιβάτη θετικό η καραντίνα/απομόνωση θα
ισχύει για πέντε μέρες, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που
υποδεικνύεται από τις αρμόδιες Αρχές. Ο
προσωρινός περιορισμός αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της διάγνωσής τους ως
θετικών στον κορωνοϊό. Μετά την πάροδο
των πέντε ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα έχουν
βελτιωθεί, με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για 24 ώρες χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, λήγει ο προσωρινός περιορισμός. Εάν
ο πυρετός συνεχίζει μετά την πάροδο των
πέντε ημερών, παρατείνεται ο προσωρινός
περιορισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση
του πυρετού. Οι συγκεκριμένοι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή
N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) για τουλάχιστον άλλες
πέντε ημέρες από τη λήξη του περιορισμού.
Ολοι οι επιβάτες εξωτερικού πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών
Αρχών της χώρας.

Ο κ. Γεωργιόπουλος, μετά την υπογραφή
της σύμβασης, δήλωσε: “Ξεκινά ένα σημαντικό έργο που είχα την τιμή, ως Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, σε συνεργασία με την τότε
Δημοτική Αρχή, να το σχεδιάσουμε και να το
εντάξουμε στην Ο.Χ.Ε. “Κατάκολο – Πύργος
– Αρχαία Ολυμπία”. Το έργο θα αλλάξει τη
φυσιογνωμία και την αισθητική εικόνα της
διαδρομής προς τον αρχαιολογικό χώρο
και μέχρι το ύψος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Θέλω να ευχαριστήσω την
υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη και
την έφορο αρχαιοτήτων Ηλείας κα Ερωφίλη
Κόλλια, για την άψογη συνεργασία που είχαμε για το έργο αυτό. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη που υπέγραψε
την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό”.
Από την πλευρά του ο κ. Φλέσσας τόνισε:

“Συνεχίζοντας την προσπάθεια εξασφάλισης νέων πιστώσεων για νέα έργα και
ταυτόχρονα την υλοποίηση προγραμματισμένων έργων για να μη χαθούν πιστώσεις,
υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα μεγάλο
έργο που θα αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην περιοχή, μετατρέποντας τον παλιό
ασφαλτόδρομο σε μια φιλική και ασφαλή
διαδρομή. Με τέτοια έργα η Ολυμπία γίνεται πιο ελκυστική, με υποδομές φιλικές στο
περιβάλλον, με παρεμβάσεις που σέβονται
το μνημείο και δίνουν στον επισκέπτη μια
εναλλακτική πρόσβαση, είτε με πεζοπορία, είτε με το πλέον φιλικό στο περιβάλλον
μέσο, το ποδήλατο”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο 1.074.925,84 ευρώ, ενώ για
λόγους ασφαλείας, προβλέπεται και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα κ.α., όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
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Η Γη σε κατάσταση πολιορκίας Μέρος 2.
Ο καπιταλισμός δεν ήταν έτοιμος για τον Covid-19
Όλοι οι ειδικοί στο θέμα της Υγείας έχουν
πει χωρίς περιστροφές ότι ο δημόσιος τομέας της υγείας στην θλιβερή κατάσταση που
βρίσκεται δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει της ανάγκες του κόσμου με μία νέα
αύξηση των κρουσμάτων Covid-19. Όταν
ο υπουργός της υγείας Πλεύρης ρωτήθηκε
για αυτή την κατάσταση και αν έχει σκοπό
να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία
η περήφανη απάντηση του ήταν ότι «δεν
έχουμε κομμουνισμό εδώ. Ότι επιτάσσεται
πληρώνεται» Ακόμα και με κόστος τις ανθρώπινες ζωές, θα έλεγα εγώ.
Θα ξέρει ο υπουργός ότι όταν έχουμε κομμουνισμό η υγεία του κόσμου αντιμετωπίζεται σαν κοινωνικό αγαθό όπως ακριβώς
είναι και το οποίο η πολιτεία το παρέχει
δωρεάν στον κόσμο. Όταν μιλάμε για επίταξη αυτή η επίταξη θα είναι χωρίς κέρδη για
τους κλινικάρχες. Δεν μπορεί ο κόσμος να
πληρώνει και να γεμίζει τα ταμεία των ιδιοκτητών υγείας με απίστευτα κέρδη σε κάθε
ευκαιρία όπως και τώρα με την πανδημία.
Η ανθρώπινη υγεία είναι εμπόρευμα όπως
όλα τα άλλα που μας εξηγείτε και πρέπει
να βγει το κέρδος για τους καπιταλιστές
υπουργέ. Βέβαια γνωρίζουμε ότι όλα αυτά
σας φαίνονται πολύ κομμουνιστικά αλλά
δεν πειράζει.
Σε μία τέτοια κατάσταση όπως την πανδημία υπουργέ δεν θα μπορούσες ποτέ
να σκεφτείς να γίνει επίταξη των ιδιωτικών
κλινικών και κάποιοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες θα έχαναν χρήματα. Αν γινόταν αυτό
θα έφερνε τα πάνω-κάτω στην «τάξη» που
τάχθηκες να υπηρετήσεις και θα χάλαγε η
«αξιοπιστία του συστήματος σας». Άλλωστε το είπαν και οι δικοί σας «δεν υπάρχει
λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές
σύστημα υγείας το οποίο μετά την πανδημία δεν θα υπάρχει λόγος να υφίσταται αυτό
το σύστημα», το έχει πει και κ. Σκέρτσος,
άρα είναι πολυτέλεια να δημιουργηθεί ένα
αποτελεσματικό σύστημα υγείας και να σωθούν ανθρώπινες ζωές;;
Θα είναι πολυτέλεια να επιταχθούν χωρίς
κανένα κέρδος οι υπηρεσίας υγείας και να
σωθούν ανθρώπινες ζωές;
Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, για ενίσχυση των υποδομών (ΜΕΘ και
όχι μόνο) δημόσιας Υγείας.
Να αυξηθούν τα δρομολόγια των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (γι’ αυτά που δεν μπορείτε να γεννήσετέ λέμε…)
Να έχουν εγκαταστάσεις τέτοιες στα σχολεία και να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών
ανά τάξη (για τις τάξεις τις οποίες εσείς συγχωνεύετε μιλάμε, αυξάνοντας κι άλλο των
αριθμό των μαθητών).
Να ενισχύσετε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, ώστε να δημιουργηθούν άμεσα οι
δυνατότητες προσωποποιημένης πληροφόρησης για τον εμβολιασμό και να δίνονται
απαντήσεις σε εκείνους που αμφιβάλλουν,
φοβούνται, διστάζουν.
Έχει δίκιο ο υπουργός Υγείας. «Δεν έχουμε
κομμουνισμό». Καπιταλισμό έχουμε. «Όταν
επιτάσσεις κάτι το πληρώνεις». Ακόμα και
με κόστος τις ανθρώπινες ζωές, (λέω εγώ).
O Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δηλώσει,
άλλωστε, με σαφήνεια και η κυβέρνηση του
το κάνει πράξη στη διαχείριση της φονικής
πανδημίας: «Δεν τρέφω αυταπάτες για μια
κοινωνία χωρίς ανισότητες, κάτι τέτοιο είναι
αντίθετο στην ανθρώπινη φύση». Σοφά λόγια του ανίκανου……
Επειδή ο υπουργός υγείας στην ομιλία του

γράφει ο Πλάτων Ρούτης

στη Βουλή αναφέρθηκε ότι δεν μπορούμε
να κάνουμε επιτάξεις σε νοσοκομεία και
γιατρούς, «μόνο στον κομμουνισμό γίνονται
αυτά». Θα μιλήσουμε για τον κομμουνισμό
υπουργέ που όπως και σε κάθε άλλο κράτος τον χτύπησε η πανδημία. Θέλετε να
μιλήσουμε για τον κομμουνισμό που τον
ακούς και βγάζεις σπυράκια υπουργέ;
Υπάρχει μία χώρα που έδειξε συνέπεια στα
μέτρα περιορισμού της διασποράς του Κόβιτ και προσήλωση στους υγειονομικούς
της στόχους. Δεν μιλάμε για μεγάλη καπιταλιστική χώρα αλλά μιλάμε για μία χώρα
που σε πληθυσμό συγκρίνεται σχεδόν με
την Ελλάδα. Πρόκειται για την Κούβα που
είναι το παράδειγμα για μελέτη στην συντριπτική πλειοψηφία του δυτικού κόσμου
σε υγειονομικό και ιατρικό μοντέλο. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κούβα είναι
το πρότυπο διεθνώς ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων.
Τις τελευταίες 14 ημέρες, οι νέες λοιμώξεις
στην Κούβα των 11,2 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν περιοριστεί σε μόλις 598, ήτοι
5,88 ανά 100.000 κατοίκους. Οι εισαγωγές
για νοσηλεία ήταν 118 και οι θάνατοι μόλις δύο, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, επιδημιολόγος Φρανσίσκο Ντουράν. Η
χώρα αριθμεί 131 θανάτους από την αρχή
της πανδημίας, που σημαίνει ότι καταγράφονται μόλις 9 ανά εκατομμύριο κατοίκων,
όταν ο δείκτης αυτός ανέρχεται σε 203 στη
Δομινικανή Δημοκρατία και σε πάνω από
650 στις ΗΠΑ.

Ως χώρα που φιλοξενεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες
και έχει ετήσια έσοδα περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τον τουρισμό, η Κούβα
δεν δίστασε να θυσιάσει τους οικονομικούς
δείκτες, προτάσσοντας την υγεία των πολιτών. Εδώ για να μάθει ο υπουργός ότι η
Σοσιαλιστική οικονομία της Κούβας έχει στο
κέντρο της τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του. Βρες μου κάτι ανάλογο στον καπιταλισμό, εκεί που θυσιάζονται ανθρώπινες ψυχές για το κέρδος του καπιταλιστή.
Παρόλο που η βασική οικονομία της Κούβας
είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό, εντούτοις τα αεροδρόμια έκλεισαν για ένα ολόκληρο εξάμηνο, ενώ το λουκέτο παρατάθηκε για έναν επιπλέον μήνα στο αεροδρόμιο
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της Αβάνας.
Η χώρα δεν απαιτεί από τους ταξιδιώτες να
κάνουν τεστ κορονοϊού πριν αναχωρήσουν
από τις πατρίδες τους, ωστόσο ενημερώνει τα ταξιδιωτικά γραφεία ότι οι τουρίστες
θα υποβληθούν σε υποχρεωτικά τεστ κατά
την άφιξη τους (τα θετικά κρούσματα απομονώνονται σε καραντίνα για δύο εβδομάδες), αλλά και σε επιδημιολογική παρακολούθηση όσο θα βρίσκονται στο νησί!
Για όλα αυτά οι τουρίστες επιβαρύνονται με
ένα τέλος υγιεινής, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος.
Από τον περασμένο Μάρτιο, όταν τα πρώτα
κρούσματα έκαναν την εμφάνιση τους στο
νησί της Καραϊβικής, λήφθηκε η απόφαση
να θωρακιστεί η χώρα έναντι του κορονοϊού, η οποία παρέμεινε αταλάντευτα πρώτη επιλογή. Εκπονήθηκε ένα εθνικό σχέδιο
έκτακτης ανάγκης, με το Υπουργείο Υγείας
να θέτει άμεσα στη διάθεση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας σχεδόν το σύνολο των
στρατιωτικών νοσοκομείων ανεβάζοντας
τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών που
προορίζονταν μόνο για την αντιμετώπιση
του ιού στις 3100.
Επιστρατεύτηκαν τότε για το σκοπό αυτό
χιλιάδες τελειόφοιτοι των ιατρικών σχολών
που αναζητούσαν κρούσματα, σπίτι με σπίτι, γειτονιά με γειτονιά, ενημερώνοντας τους
πολίτες και υποβάλλοντας τους προαιρετικά σε τεστ. (Μαθαίνουμε τίποτα από αυτά
τα κομμουνιστικά;)
Η πρωτοβάθμια φροντίδα, η ταχεία διάγνωση περιπτώσεων, η απομόνωση και ο
έλεγχος από σπίτι σε σπίτι από γιατρούς
και νοσηλευτές, συνέβαλαν καταλυτικά
στον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου
και στη μείωση της θνητότητας, καθώς
όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα εισάγονταν σε νοσοκομεία, γινόταν ιχνηλάτηση
και απομόνωση των επαφών τους και τους
χορηγούνταν διάφορες θεραπείες, βάσει
της εξαιρετικά προηγμένης φαρμακευτικής
έρευνας στη χώρα.
Όλα αυτά βέβαια είχαν και το ανάλογο οικονομικό τίμημα. Για παράδειγμα οι αρχές
χρειάστηκε να δαπανήσουν μεγάλα ποσά
για να οδηγηθούν 115.000 ύποπτα κρούσματα και επαφές γνωστών κρουσμάτων
σε εγκαταστάσεις απομόνωσης. Έστω και
αν από τους ανθρώπους αυτούς διαγνώστηκε ότι είχε μολυνθεί αριθμός που δεν

υπερέβαινε το 5%.
Χάρη σε αυτή την οργάνωση όμως και στη
συνέπεια στο μακρόπνοο σχεδιασμό της, η
Κούβα κατάφερε να ελέγξει πλήρως τη διασπορά του ιού και να δείχνει πια απόλυτα έτοιμη ενόψει της περιόδου της υψηλής
τουριστικής κίνησης, από τον Νοέμβριο ως
το Μάρτιο.
Σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή
για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
(ECLAC), η μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κούβας θα υπερβεί
φέτος το 8%.
Επειδή θα πρέπει να μαθαίνουμε τις πιο καλές πρακτικές στο θέμα της αντιμετώπισης
της πανδημίας να δούμε τις κινήσεις που
έκανε η Κούβα από την αρχή της πανδημίας
κάτι η κυβέρνηση των αστείων και γελοίων
του Μητσοτάκη (άλλα λόγια ρε παιδιά) δεν
είχε το θάρρος να κάνει.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα, η ταχεία διάγνωση περιπτώσεων, η απομόνωση και ο
έλεγχος από σπίτι σε σπίτι από γιατρούς
και νοσηλευτές, συνέβαλαν καταλυτικά
στον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου
και στη μείωση της θνητότητας, καθώς
όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα εισάγονταν σε νοσοκομεία, γινόταν ιχνηλάτηση
και απομόνωση των επαφών τους και τους
χορηγούνταν διάφορες θεραπείες, βάσει
της εξαιρετικά προηγμένης φαρμακευτικής
έρευνας στη χώρα.
«Η πανδημία μας κόστισε, είχε μεγάλο αντίκτυπο στον κρατικό προϋπολογισμό, όμως
εργαστήκαμε με βάση μια αρχή που είναι
αδιαπραγμάτευτη: ότι το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της Κούβας είναι η ζωή των
Κουβανών», δήλωσε στις αρχές Οκτωβρίου
ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.
(πολύ κομμουνιστικό αυτό)
Χρειάζεται να πούμε περισσότερα υπουργέ
για την υπεροχή της Σοσιαλιστικής Κούβας
και τον χαρακτήρα της επανάστασης που
έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο; Αυτά τα
λίγα μόνο αρκούν.
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ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ;
του Γεωργίου Κ. Κρίσιλα

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

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

26

S
P
O
RT
S
Greek Press | January 14, 2022

Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Ντίνος
Μέλλιος

Ισόπαλο 1-1 έληξε
το παιχνίδι ανάμεσα
στον ΟΦΗ και τον
ΠΑΣ Γιάννινα, με
τους Κρητικούς να
βρίσκουν τον δρόμο
προς τα δίχτυα στο
90+3'. Ο Περέα είχε
ανοίξει το σκορ στο

54'.
Σασπένς έως το φινάλε είχε το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΣ Γιάννινα για
την 17η αγωνιστική της Super League
Interwetten. Το ματς έληξε 1-1 με τους
Κρητικούς να σώζουν τον βαθμό λίγο πριν
από το τέλος. Ο Περέα άνοιξε το σκορ στο
54', ενώ ο Ναμπί σούταρε, ο Εραμούσπε
έβαλε το πόδι του και στην προσπάθειά του
να κόψει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της
ομάδας.
Στην κατάταξη διατηρήθηκε η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Οι Ηπειρώτες είναι

στην 5η θέση με 26 πόντους, ενώ οι Κρητικοί ακολουθούν στο -3 έχοντας βέβαια και
μία αγωνιστική λιγότερη.
Ο ΟΦΗ είχε το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο
μέρος της αναμέτρησης, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να βρίσκει το γκολ στην κόντρα επίθεση.
Εκεί που όλα έδειχναν πως οι Ηπειρώτες θα
φύγουν με το διπλό οι Κρητικοί βρήκαν τη
λύση.

Άλλο ένα βήμα για το
Final-8 ο Ολυμπιακός
Εστω και χωρίς να πιάσει ιδιαίτερα καλή
απόδοση, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις
νίκες στον Α΄ όμιλο του Champions League
υδατοσφαίρισης.
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε
11-7 της πρωταθλήτριας Σερβίας Ραντνίτσκι

στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ»
του Πειραιά, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, διατήρησε το απόλυτο νικών στην έδρα
της και έκανε ακόμη ένα βήμα για την επίτευξη του αρχικού στόχου, δηλαδή την πρόκριση στο final-8 του Βελιγραδίου.

“ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ” Σύμφωνα με αυτά που έγραψε Όμηρος, ο
Οδυσσέας, μετά τον Τρωικό πόλεμο, περιπλανήθηκε σε άγριες
θάλασσες. Όταν έφτασε τελικά στο πολυπόθητο νησί του, την Ιθάκη,
ανέλαβε να του πλύνει τα πόδια μιά γριά υπηρέτρια. Καθώς η
υπηρέτρια του έπλενε τα πόδια, είδε στο γόνατό του ένα σημάδι που
είχε ο Οδυσσέας από τραύμα αγριογούρουνου. Από αυτό το σημάδι
αναγνώρισε τον Οδυσσέα.
Ξέρετε αγαπητοί μου, ότι και εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι
αναγνωρίζουμε την αγάπη του Χριστού μας από τα σημάδια των
καρφιών στα χέρια και στα πόδια του; Είναι πολύ εύκολο να πούμε σε
κάποιον ότι τον αγαπούμε. Πολύ δύσκολα όμως θα πεθάνουμε γι
αυτόν. Ξέρετε, ότι ο μόνος που μας αγαπά πραγματικά είναι ο
Χριστός; Ποιά είναι η απόδειξη της αγάπης του; Τα πληγωμένα χέρια
του. Το αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι του. Η ματωμένη του αγκαλιά
είναι ανοικτή και δέχεται κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Εσύ, άραγε,
μετάνιωσες για τις αμαρτίες σου; Αν ως τώρα δεν ζήτησες συγχώρεση
από το Θεό, εκεί που είσαι, πες “Θεέ μου, συγχώρα με τον
αμαρτωλό.” Ο Χριστός σε αγαπά! Οι ανοιχτές πληγές του είναι το
ντοκουμέντο της αγάπης του. Μέσα στις παλάμες του μας
ζωγράφισε. Είναι ανόητο να αρνηθούμε μια τόσο μεγάλη αγάπη!
Είναι ο καλύτερος φίλος μας ο Χριστός. Ευχόμαστε κανείς να μη πει όχι
στο κάλεσμα Του!

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

ATP Cup: Ο Καναδάς σήκωσε την κούπα
Η ομάδα του Καναδά ολοκλήρωσε
την έκπληξη και πήρε τον τίτλο στο
ATP Cup κερδίζοντας τα δύο μονά
παιχνίδια κόντρα στην Ισπανία.
Αν και θεωρητικά οι πιθανότητες να
περάσουν στα ημιτελικά ήταν ελάχιστες, οι Καναδοί έκαναν την μεγάλη έκπληξη και σήκωσαν τη κούπα
στο ATP Cup!
Στον τελικό απέναντι στην Ισπανία
κατάφεραν να κάνουν το 2-0 στα
παιχνίδια του απλού και να πάρουν τα σκήπτρα από την Ρωσία, την οποία
απέκλεισαν στον ημιτελικό. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ντένις Σαποβάλοφ επικράτησε του
Πάμπλο Καρένο Μπούστα με 2-0 σετ (6-4,
6-3).
Στο δεύτερο έγινε ματσάρα με τον Φελίξ

Ογκέρ Αλιασίμ να κερδίζει 2-0 (7-6, 6-3) τον
Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ. Μετά από
το tie break στο πρώτο σετ, οι δύο αντίπαλοι πήγαν βήμα βήμα ως το 3-3. Ο Αλιασίμ κράτησε το σερβίς του και έκανε break
στη συνέχεια, για να τελειώσει το ματς σε 2
ώρες και 10 λεπτά.

Νίκη πρόκρισης για την Εθνική (26-25)
Η Εθνική ομάδα επικράτησε του Κοσόβου με 26-25
και έκανε το 4Χ4 στον προκριματικό όμιλο του παγκοσμίου πρωταθλήματος
του 2023.
Την πρόκρισή της στην
δεύτερη
προκριματική
φάση του παγκοσμίου
πρωταθλήματος του 2023
σφράγισε η Εθνική Ανδρών, που επικράτησε
του Κοσόβου με 26-25 στο
Ηράκλειο.
Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση που παίρνει
η γαλανόλευκη, μέσα από τη διαδικασία
ομίλου, μετά οκτώ χρόνια. Τότε ήταν για τα
προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2015, με τη διαδρομή να σταματάει στα μπαράζ με την τότε ΠΓΔΜ.
Σήμερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμούς αγώνες στον προκριματικό όμιλο, εξασφάλισε
μαθηματικά μία από τις δύο πρώτες θέσεις,

και στους δύο αγώνες που απομένουν (Πέμπτη με Βέλγιο εντός, Κυριακή με Τουρκία
εκτός), θα διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο. Πρωτιά, που παίζει ρόλο στις επερχόμενες κληρώσεις και στο ranking.
Στον αγωνιστικό χώρο του γυμναστηρίου
«Δύο Αοράκια», στο Ηράκλειο, η Εθνική
είχε εκρηκτικό ξεκίνημα, τόσο στο πρώτο,
όσο και στο δεύτερο μέρος κόντρα στο Κόσοβο, ωστόσο η νίκη ήρθε με πολύ άγχος
στο τέλος.

Βόλος - Παναθηναϊκός 3-1
Ο Βόλος επέστρεψε στις νίκες μετά
από σχεδόν δύο μήνες επικρατώντας
του Παναθηναϊκού με 3-1 με τον εξαιρετικό Τομ φαν Βερτ να πετυχαίνει
δύο υπέροχα γκολ και να προσγειώνει τους πράσινους. Το λάθος του
Κώτσιρα και η υπερβολική κόκκινη
στον Σάντσες έπαιξαν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Ο Βόλος επέστρεψε στις νίκες μετά
από σχεδόν δύο μήνες και προσγείωσε απότομα τον Παναθηναϊκό, ο
οποίος προερχόταν από ένα σερί
νικών, επικρατώντας 3-1 με τον Τομ
φαν Βερτ να είναι εξαιρετικός, να πετυχαίνει
δύο υπέροχα γκολ και να οδηγεί την ομάδα του σε μια νίκη που πλην της επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα αποτέλεσε
και βαθμολογική ανάσα για την ομάδα της
Μαγνησίας.
Καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση της
αναμέτρησης έπαιξε το λάθος του Κώτσιρα
στο 35', που έφερε το 1-0 για την ομάδα του
Βόλου και η υπερβολική αποβολή του Σάντσες με κόκκινη κάρτα στο 44' του αγώνα.
Καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο

45λεπτο τη φετινή σεζόν με εξαίρεση αυτά
τα δύο λάθη.
Ο Βόλος όμως είχε έναν εξαιρετικό σκόρερ,
τον πρώτο στο πρωτάθλημα, που με τα
δύο γκολ που σημείωσε κατάφερε να νικήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, εκεί που
δεν το περίμενε κανείς και να της δώσει το
προβάδισμα για να φτάσει στο τρίποντο.
Ρόλο έπαιξε και η κούραση που έβγαλε
το τριφύλλι σε αντίθεση με την ομάδα του
Βόλου η οποία δεν είχε παιχνίδι στη διάρκεια της εβδομάδας, σε αντίθεση με τον
Παναθηναϊκό.
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Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ 0-3
Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 του Απόλλωνα
Σμύρνης για το αναβληθέν παιχνίδι της 13ης
αγωνιστικής της Super League Interwetten
με δύο γκολ του Λάμπρου (25', 27') και ένα
του Γκαγέγκος (63'). Αγωνιζόταν με δέκα
παίκτες η Ελαφρά Ταξιαρχία απ' το 19'.
Ο ΟΦΗ ήταν σαρωτικός στη Ριζούπολη. Οι
Κρητικοί επικράτησαν 3-0 του Απόλλωνα
Σμύρνης για το αναβληθέν παιχνίδι της 13ης
αγωνιστικής της Super League Interwetten.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Λάμπρου, ο οποίος
σκόραρε δύο γκολ στο 25' και στο 27', ενώ
το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκαγέγκος
στο 63'. Κομβικό σημείο η κόκκινη κάρτα
στον Γιακιμόβσκι στο 19'.
Σε τροχιά playoffs βρίσκεται η ομάδα του

Νίκου Νιόπλια. Ο ΟΦΗ είναι στην 4η θέση
της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννινα
και τον Παναθηναϊκό στους 26 βαθμούς.
Ουραγός παραμένει ο Απόλλωνας με οκτώ
βαθμούς στο -1 από τον Ατρόμητο έχοντας
βέβαια αγωνιστική λιγότερη.

Βαθμολογία Superleague

Βαθμολογία Superleague 2

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 2-0
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο 2022 με νίκη επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού με τον συνήθη σκόρερ του, τον Κούρτιτς να βρίσκει
δίχτυα για δέκατη φορά και τον Ζαμπά να
σκοράρει στην επιστροφή του στην ομάδα
της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο κόντρα στον Παναιτωλικό στην εξ' αναβολής αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής
επικρατώντας με 2-0 με τους Κούρτιτς, για
μια ακόμη φορά, και τον Ζαμπά στην επιστροφή του στα παιχνίδια του δικεφάλλου
να χρίζονται σκόρερ και να δίνουν τη νίκη
στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο
Βραζιλιάνος μάλιστα χάρηκε τόσο πολύ για
το τέρμα που σημείωσε που πανηγύρισε
έξαλλα και μάλιστα αγκαλιά με τον Λουτσέσκου τον οποίο έριξε στον αγωνιστικό χώρο
της Τούμπας.
Από την άλλη ο Παναιτωλικός που είχε να
αγωνιστεί εδώ και ένα μήνα ξεκίνησε το
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παιχνίδι χωρίς να ανεβάσει ρυθμό και είναι
χαρακτηριστικό πως στο πρώτο 45λεπτο
δεν έπαιξε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο
όμως ανέβασε την απόδοση του, είχε δοκάρι με το Βέργο και την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 1-1, δεν τα κατάφερε και στα
τελευταία λεπτά έδειξε επηρεασμένος από
την κούραση και δέχτηκε και δεύτερο γκολ.

Βαθμολογία Superleague 2
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ΕΦΚΑ: Εντός δύο μηνών η έκδοση σύνταξης από
λογιστές και δικηγόρους - Χρηστικός οδηγός
Πώς λειτουργεί η διαδικασία
Τη δυνατότητα να επιλέξουν τους 333 λογιστές και δικηγόρους, που, έπειτα από
εκπαίδευση και εξετάσεις, κατάφεραν και
πιστοποιήθηκαν για την έκδοση των συντάξεων, έχουν από τις τις 15 Νοεμβρίου,
οι ασφαλισμένοι, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης προς τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, «πρόκειται
στην πλειονότητά τους για έμπειρους και
πλήρως καταρτισμένους επαγγελματίες,
που, έπειτα από μια εξαιρετικά αυξημένης
δυσκολίας εξέταση από τις υπηρεσίες του
Οργανισμού, κατάφεραν να πιστοποιηθούν
και να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής». Σύμφωνα με τον Οργανισμό, «η ανάθεση σε πιστοποιημένο λογιστή και δικηγόρο κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα για τον
ασφαλισμένο, καθώς η σύνταξη εκδίδεται
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ενώ ο μέσος χρόνος
έκδοσης μιας σύνταξης από τις υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ σήμερα κυμαίνεται στους 6-8
μήνες».
Το εν λόγω μέτρο εντάσσεται στη δέσμη
μέτρων που το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και η διοίκηση
του e-ΕΦΚΑ υλοποιούν τους τελευταίους
μήνες, με στόχο την οριστική εξάλειψη του
στοκ των εκκρεμών συντάξεων. Με βάση
τα τελευταία στοιχεία από την έκθεση "ΑΤΛΑΣ", οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις
ανέρχονται σε 83.000 τον μήνα Νοέμβριο,
μειωμένες κατά 50.000 σε σχέση με 12 μήνες πριν. Παράλληλα, οι ρυθμοί απονομής
νέων συντάξεων αυξήθηκαν κατά 82% σε
σχέση με το 2019, ενώ συνολικά για το 2021
ο Οργανισμός κατέγραψε ρεκόρ έκδοσης
νέων συντάξεων, φθάνοντας στις 225.000.
Με τη συμβολή των πιστοποιημένων αναμένεται η πλήρης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.
Οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι
ανέρχονται σήμερα σε 333 και αναμένεται
να αυξηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα, καθώς επίκειται η έναρξη του
3ου κύκλου επιμόρφωσης. Μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου, αναμένεται και το άνοιγμα της
πλατφόρμας για την υποβολή και νέων
αιτήσεων από λογιστές και δικηγόρους

που δεν έκαναν αίτηση για συμμετοχή στους τρεις πρώτους κύκλους
πιστοποίησης».
Μέσα από επτά ερωτοαπαντήσεις,
ο e-ΕΦΚΑ παρέχει μια πιο ξεκάθαρη
εικόνα για το πώς μπορεί ένας ασφαλισμένος να αξιοποιήσει τους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους,
ποιος επωμίζεται το κόστος και τη διαδικασία που ακολουθείται.
1) Για ποιες κατηγορίες συντάξεων
είναι δυνατή η επιλογή πιστοποιημένων επαγγελματιών;
Σε πρώτη φάση, αφορά σε νέες αιτήσεις
συνταξιοδότησης που υποβάλλουν οι
ασφαλισμένοι που προέρχονται από τα
τέως Ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, οι οποίες
αντιστοιχούν περίπου στο 75% του συνόλου των αιτήσεων συνταξιοδότησης που
υποβάλλονται κάθε μήνα.
Επί του παρόντος, δεν αφορά σε υποθέσεις
διαδοχικής ασφάλισης, παράλληλης ασφάλισης, προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και
διαμονής στο εξωτερικό ή και περιπτώσεις
ασφάλισης σε φορέα του εξωτερικού. Οι
κατηγορίες αυτές συντάξεων αναμένεται να
ενεργοποιηθούν εντός του 2022.
Εντός του 2022, οι πιστοποιημένοι πρόκειται να αναλάβουν και επικουρικές συντάξεις
.
2) Πώς γίνεται η επιλογή των πιστοποιημένων επαγγελματιών;
Όποιος επιθυμεί να καταθέσει αίτημα συνταξιοδότησης, πρέπει να το υποβάλει
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα μπει στον
ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr),
στην επιλογή: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης (https://
www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi).
Εφόσον ανήκει στις προαναφερόμενες κατηγορίες συνταξιούχων με ένα τέως Ταμείο
(τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ ή τ. ΟΑΕΕ), ενεργοποιείται η
δυνατότητα επιλογής πιστοποιημένου λογιστή και δικηγόρου.
Από τη λίστα των πιστοποιημένων επαγγελματιών, που εμφανίζεται, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποιον
επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω
επαγγελματίας μπορεί να είναι διαθέσιμος,
δηλαδή να μην έχει ξεπεράσει το ανώτατο
όριο υποθέσεων που αναλαμβάνει μέσα
στον μήνα και ανέρχονται σε πέντε.

Μόλις κάνει την επιλογή του, ορίζει και την
ημερομηνία και την ώρα, για να κλείσει ραντεβού με τον πιστοποιημένο επαγγελματία.
Στη συνέχεια, μόλις επικυρωθεί το ραντεβού, θα λάβει e-mail ότι η υπόθεσή του έχει
ανατεθεί στον πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του και ότι ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης.
3) Ποια διαδικασία ακολουθείται, μετά
την επιλογή του πιστοποιημένου
επαγγελματία;
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας συντάσσει το σχέδιο
απόφασης συνταξιοδότησης.
Κατά την περίπτωση που μέσα σε έναν
μήνα δεν επικυρωθεί από τον ΕΦΚΑ, τότε
η σύνταξη θα πληρωθεί με βάση το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβάλει ο
πιστοποιημένος.
Ήδη έχουν κατατεθεί πάνω από 350 σχέδια αποφάσεων συνταξιοδότησης μέσα σε
λίγες μόλις εβδομάδες και οι πρώτες συντάξεις αναμένεται να έχουν εκδοθεί, μέχρι το
τέλος του μήνα.
4) Πώς ενημερώνομαι για την πορεία της
συνταξιοδοτικής μου υπόθεσης;
Η ενημέρωση του ασφαλισμένου από τον
πιστοποιημένο είναι άμεση σε κάθε φάση
της διεκπεραίωσης. Ωστόσο και εντός του
συστήματος εμφανίζεται ότι έχει υποβληθεί
ένα σχέδιο απόφασης από τον πιστοποιημένο επαγγελματία, ο οποίος, αφού διαβιβάσει το σχέδιο της απόφασης, αναμένει
τον έλεγχο από τον ΕΦΚΑ, που πρέπει να
γίνει εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον μήνα.
5)

Υπάρχει

το

ενδεχόμενο

η

συνταξιοδοτική απόφαση που θα εκδοθεί από τον πιστοποιημένο επαγγελματία να μην είναι ορθή;
Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας ευθύνεται ατομικά για τις αμέλειες ή παραλείψεις που μπορεί να υπάρξουν, βάσει του
νομοθετικού πλαισίου που έχει οριστεί
για την πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, αν
στο μέλλον, ύστερα από έλεγχο, αποδειχθεί λανθασμένη η απόφαση ή με
δόλο, ο πιστοποιημένος θα έχει πρόστιμο 10.000 ευρώ.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται κάθε
μήνα δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, για να διαπιστωθεί, αν οι
συντάξεις εκδίδονται με ορθό τρόπο.
Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι εξετάσεις για
την πιστοποίηση των επαγγελματιών κατά
τους δύο κύκλους εκπαίδευσης και πιστοποίησης ήταν αυξημένης δυσκολίας, όπως
αποδεικνύεται και από τον τελικό αριθμό
των επιτυχόντων. Αυτό έγινε, προκειμένου
να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό ότι οι
πιστοποιημένοι θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους εγχειρήματος,
καθώς η απονομή συντάξεων είναι μια
σύνθετη διαδικασία που απαιτεί υψηλές
ικανότητες και γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα απονομής ενισχύεται με
την εμπλοκή των καλύτερων λογιστών και
δικηγόρων.
6) Σε πόσο χρονικό διάστημα απονέμεται τελικά η σύνταξη από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες; Παίρνει λιγότερο χρόνο;
Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει τη
δυνατότητα να διεκπεραιώσει μια συνταξιοδοτική υπόθεση σε μόλις δύο μήνες. Ο
μέσος χρόνος έκδοσης μιας σύνταξης από
τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σήμερα κυμαίνεται
από 6 έως 8 μήνες.
7) Πληρώνω κάποιο ποσό για τις
υπηρεσίες
των
πιστοποιημένων
επαγγελματιών;
Η έκδοση σύνταξης από πιστοποιημένους
επαγγελματίες του ΕΦΚΑ είναι δωρεάν
για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν
να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης.
Οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι
πληρώνονται απευθείας από τον ΕΦΚΑ με
το ποσό των 250 ευρώ ανά συνταξιοδοτικό
φάκελο.

Μηχανισμός Αντικυθήρων: Νέα ευρύματα –Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση του οι επιστήμονες;
σύγχρονους όρους, το φεγγάρι έχει μεταβλητή κίνηση επειδή έχει ελλειπτική τροχιά:
όταν είναι πιο μακριά από τη Γη, κινείται
πιο αργά ενάντια στα αστέρια. όταν είναι
πιο κοντά, κινείται πιο γρήγορα. Οι αρχαίοι
Έλληνες δεν γνώριζαν για τις ελλειπτικές
τροχιές, αλλά εξήγησαν τη λεπτή κίνηση
της σελήνης συνδυάζοντας δύο κυκλικές κινήσεις σε αυτό που ονομάζεται επικυκλική
θεωρία.

συνέχεια από τη σελίδα 19
Οι νέες ακτινογραφίες αποκάλυψαν ένα μεγάλο γρανάζι 223 δοντιών στο πίσω μέρος
του μηχανισμού που στρέφει έναν δείκτη
γύρω από ένα καντράν που βγαίνει σπειροειδώς προς τα έξω, κάνοντας τέσσερις
στροφές συνολικά που χωρίζονται σε 223
τμήματα, δηλαδή 223 μήνες.
Ονομάστηκε από το συνηθισμένο όνομα
του κύκλου των εκλείψεων της Βαβυλωνίας,
το καντράν saros προβλέπει ποιοι μήνες θα
περιλαμβάνουν εκλείψεις, μαζί με χαρακτηριστικά κάθε έκλειψης, όπως περιγράφονται
από επιγραφές στον μηχανισμό. Το εύρημα
αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό νέο χαρακτηριστικό της συσκευής, αλλά άφησε ένα
τεράστιο πρόβλημα: μια ομάδα τεσσάρων

γραναζιών που βρισκόταν στην περιφέρεια
του μεγάλου γραναζιού που φαινόταν να
μην έχει καμία λειτουργία.
Μετά από μήνες επεξεργασίας των εργαλείων αυτών, βρέθηκε ότι η χρησιμότητα των
γραναζιών αυτών ήταν για να υπολογίσουν
τη μεταβλητή κίνηση του φεγγαριού. Με

Στην παρατήρηση αυτή βοήθησε αρκετά η
προσέγγιση του πρώην επιμελητή μηχανολογίας στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου Μάικλ Ράιτ.
Στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης
του μπροστινού μέρους της συσκευής, ήταν
επιτακτική η αναγνώριση των πλανητικών
κύκλων που είναι ενσωματωμένοι στον

μηχανισμό, επειδή καθορίζουν τον τρόπο
με τον οποίο οι συρμοί γραναζιών υπολόγιζαν τις πλανητικές θέσεις.
Πλέον οι επιστήμονες κατάλαβαν πώς η
μπροστινή οθόνη ταίριαζε με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης του πίσω εξωφύλλου, με τον ήλιο και τους πλανήτες να
εμφανίζονται με χάντρες σε ομόκεντρους
δακτυλίους. Το μπροστινό εξώφυλλο έδειχνε επίσης τη φάση, τη θέση και την ηλικία
της σελήνης (ο αριθμός των ημερών από τη
νέα σελήνη) και τον δείκτη για τα χρόνια και
τις εποχές έκλειψης.
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, με τα γρανάζια ακριβείας του που φέρουν δόντια περίπου ένα χιλιοστό, είναι εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε άλλο από τον αρχαίο
κόσμο.

14 Ιανουάριος, 2022 | Ελληνικός Tύπος
Δύο κατασκηνωτές περπατούν
μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα
εμφανίζεται στο ένα μέτρο. Η αρκούδα
βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει
να τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας
ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει
να φορά τα αθλητικά του παπούτσια.
Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις;
Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν

να ξεπεράσεις την αρκούδα». «Δεν
χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα»,
λέει ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο
γρήγορα από σένα»

29

30
14 Παρασκευή

Αγ. Αγνής
/ Νίνας
εκ Γεωργίας /
Σάββα Σερβίας

RELIGION

Greek Press | January 14, 2022
15 Σάββατο

16 Κυριακή

17 Δευτέρα

18 Τρίτη

19 Τετάρτη

Αγ. Παύλου του
Θηβαίου / Ιωάννου
Καλυβίτου

Προσκύνησις της
Τ. αλύσεως του
Απ. Πέτρου / Αγ.
Φέρση εκ Burgh
Castle

Αγ. Αντονίου
του Μεγάλου/
Γεωργίου εκ
Ιωαννίνων

Αγ. Αθανασίου
και Κυρίλλου
Πατριαρχών
Αλεξανδρείας

Αγ. Μακαρίου
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΟΔΟΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ»
Η ευσέβεια, αγαπητέ αναγνώστη,
είναι η αγάπη, η υποταγή κι η συμμόρφωση
στο θέλημα του Θεού. Η βαθειά και γνήσια
θρησκευτικότης. Η εξωτερίκευση όλων των
αγίων συναισθημάτων της ψυχής. Η φλογερή αφοσίωση στον Χριστό. Η πίστη στην
πιο τέλεια έκφραση. Το θρησκευτικό βίωμα
που κινητοποιεί όλες τις ψυχικές δυνάμεις.
Η ευσέβεια είναι η θρησκεία στην πράξη. Η
«καινούρια» κατά Χριστόν ζωή. Η συνειδητή
προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει το
δυνατόν την αγιότητα του Θεού. Η αληθινή
μίμηση του Χριστού. Ο ασταμάτητος αγώνας
για την ηθική τελειότητα και την εσωτερικήν
αναγέννηση. Η αντιγραφή του Προτύπου.
Ο ανακαινισμός της ψυχής. Η ειλικρίνεια σ’
όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής.
Ο ευσεβής είναι ο τέλειος εκπρόσωπος της
θρησκείας. Ο ήρωας που ξέρει ν’ αντιστέκεται στη δύναμη του κακού. «Η πραγματική σοφία είναι ο σεβασμός του Θεού, η δε
επιστήμη είναι το ν’ απέχει κανείς από τις
κακές πράξεις (Ιώβ ΚΗ:28)». Οι αγωνιστές
της ηθικής τελειότητας λαμβάνουν για βραβείο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Ησ.
ΙΑ΄:2). Οι καλοί και ευσεβείς και θρήσκοι, είναι
«επιστολή Χριστού και αναγινωσκομένη υπό
πάντων» (Β΄Κορ. Γ΄:2).
Η ευσέβεια είναι αγάπη, ταπείνωση, πίστη,
είναι αυτή η ίδια η θρησκεία αξεθώριαστη και

ζωντανή. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος
παρά τω Θεώ και Πατρί αύτη εστίν, επισκέπτεσθαι ορφανούς και χήρας εν τη θλίψει
αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου» (Ιακ. Α΄: 27). Όποιος σκορπά αγάπη
και καλωσύνη και μένει αγνός και καθαρός
κι ανεπηρέαστος από την επίδραση του κόσμου και «των κυριών» με τα βαψίματα και τα
μπιχλιμπίδια», αυτός είναι φορέας ανώτερου
θρησκευτικού πνεύματος και εκπροσωπεί
επάξια την ευαγγελική ιδέα.
Δεν είναι όμως κάθε θρησκευτική εκδήλωση,
και ευσέβεια. Ο αρχισυνάγωγος προσευχόταν και λάτρευε τον Θεό και χρησιμοποιούσε
στο στόμα του λόγια της Γραφής, αλλά στην
καρδιά του φώλιαζε το μίσος κι η κακία. Ήταν
ευσεβοφανής, φαίνονταν δηλαδή ευσεβής,
αλλά δεν ήταν ευσεβής. Ήταν φαινομενικά
θρήσκος και θεοσεβής, όχι όμως πραγματικά
και ουσιαστικά.
Οι ευσεβοφανείς έχουν ψεύτικη ευσέβεια,
υποκριτική κι επίπλαστη. Κάνουν πως δεν
βλέπουν κι όλα τα παρατηρούν... τίποτε
δεν τους ξεφεύγει. Άνθρωποι της εκκλησίας, πόσες φορές, δεν λένε ψέματα για να
δικαιολογήσουν εσφαλμένες ενέργειές τους.
«Θεόν ομολογούσιν ειδέναι, τοις δε έργοις
αρνούνται» (Τιτ. Α΄16). Δεν τους βλέπετε; Είναι τακτικοί στην εκκλησία. ανάβουν μπροστά στις εικόνες τα κεριά τους, προσκυνούν

επιδεικτικά τις εικόνες!... Όταν όμως
αναχωρήσουν από τον ναό, η ζωή κι
η διαγωγή τους είναι κάθε άλλο παρά
χριστιανική και θεάρεστη. Είναι λάμπες καμένες! Είναι τρεμάμενες σπίθες δίχως φως και δίχως θερμότητα!
Είναι απάτη και πλάνη και ψέμα και
υποκρισία. Έχουν εμφάνιση θρησκευτική, αλλά είναι ξένοι με τις εντολές
και τα παραγγέλματα της θρησκείας.
Όπως λέγει γι’ αυτούς ο Θεός: «Εν
τοις χείλεσιν αυτών τιμώσι με, η δε
καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμου» (Ησ.
29:13).
Δεν αρκεί ν’ απαγγέλει κάποιος το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ημών», αλλά να το κάνει βίωμά του και να το μεταφράζει στη ζωή
του. Η ευσεβοφάνεια είναι μόνο συναίσθημα
και συγκίνηση της στιγμής, δίχως βάθος και
περιεχόμενο.
Πόσο τη βδελύσσεται και την καταδικάζει ο
Θεός, αλλά και πόσο την αποστρέφονται οι
άνθρωποι! Το ψεύτικο για πάντα είναι περιφρονημένο και δίχως αξία. «Ό,τι λάμπει δεν
είναι χρυσάφι»! Ο άπιστος είναι ειλικρινέστερος από τον υποκριτή. Με δριμύτητα ο Κύριος είχε ελέγξει τους γραμματείς και φαρισσαίους της εποχής Του, για την υποκριτική τους
θρησκευτικοφάνεια. «Ουαί υμίν, γραμματείς
και Φαρισσαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την
θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι έναν προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν
γεέννης διπλότερον υμών» (Ματθ. 23:15).
Πολλοί και σήμερα οι θρησκευτικοφανείς
χριστιανοί. Αγαπούν κάποιες επιδεικτικές
και συμφεροντολογικές αρετές, δημιουργούν

20 Πέμπτη

Αγ. Ευθυμίου
του Μεγάλου
/ Ευτυχίου/
Βάσσου / Αγνής

κάποια φιλανθρωπική φήμη, αλλά δεν έχουν
σταθερότητα. Τα καθήκοντα τους φαίνονται
ενοχλητικά κι οι ευθύνες τους κουράζουν.
Νομίζουν πως υπηρετούν τον Χριστό, μα
δεν κάνουν τίποτ’ άλλο παρά ν’ ακολουθούν
αποκλειστικά τις ιδιοτροπίες της φαντασίας
των. Σ’ αυτούς περιφρονητικά απευθύνεται ο
ίδιος ο Θεός λέγοντάς τους: «Όταν εκτείνητε
τας χείρας υμών πρός με, αποστρέψω τους
οφθαλμούς μου αφ’ υμών, και εάν πληθύνητε
την δέησιν, ουκ εισακούσομαι υμών αι γαρ
χείρες υμών αίματος πλήρεις» (Ησ. 1:15). Τι
να κάνω τα χέρια σας και τα μάτια σας που
υψώνονται σε μένα με τις προσευχές σας;
Δεν θέλω να σας ακούσω. Αποστρέφομαι τις
προσευχές σας! Τα χέρια σας είναι αιματοβαμμένα, γεμάτα αδικίες...
Με την ευσεβοφάνεια και την υποκριτική
θρησκευτικότητα δεν ξεγελάει κανείς τον
Θεό, αλλά τον εαυτό του. Ας μη ξεγελάμε λοιπόν τον εαυτό μας, για να μη βρούμε τις πόρτες του παραδείσου κλειστές. Η ειλικρίνεια
στις σχέσεις μας με το Θεό, θα μας ανοίξει το
δρόμο του ουρανού. Κι ο δρόμος που οδηγεί
εκεί, έχει για επιγραφή: «Οδός Ευσεβείας»!

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14 Ιανουάριος, 2022 | Ελληνικός Tύπος
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Diana’s Seafood
Delight

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

GLS

translations@primus.ca

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

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

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

WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

