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Σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών από τις 31 Ιανουαρίου
Ελλείψει
ανησυχητικών
τάσεων
στους δείκτες δημόσιας υγείας και
υγειονομικής περίθαλψης, το Οντάριο
θα ακολουθήσει μια προσεκτική και
σταδιακή προσέγγιση για την άρση
των μέτρων δημόσιας υγείας, με 21
ημέρες μεταξύ κάθε βήματος, αρχής
γενομένης από την 31η Ιανουαρίου
2022.
Το
Οντάριο
θα
ξεκινήσει
τη
διαδικασία σταδιακής χαλάρωσης
των
περιορισμών,
διατηρώντας
παράλληλα προστατευτικά μέτρα.
«Χάρη στις θυσίες των κατοίκων του
Οντάριο αρχίζουμε να βλέπουμε αχτίδες
ελπίδας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι
επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουν
να δημιουργούν προκλήσεις, ειδικά
για τους νοσοκομειακούς εταίρους
μας», δήλωσε η Christine Elliott,
α ναπληρώτρια
πρωθυπουργός και
σελίδα 3
υπουργός Υγείας.
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Το Τορόντο προτείνει
αύξηση του φόρου
ακίνητης περιουσίας
κατά 4,4% ως μέρος του
προϋπολογισμού του
2022 για τον COVID-19
σελίδα 28

Εγκεκριμένο
φάρμακο
COVID-19 για
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Διαβάστε το 2ο μέρος της διαμάχης ανάμεσα
στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Καναδά
και την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

σελίδα 13

Διαδικασία
δήλωσης
εμβολιασμών στο
εξωτερικό για τους
άνω των 60 ετών
που κατοικούν
στην Ελλάδα
σελίδα 4
Aπόσυρση
ηλεκτρικών
συσκευών: Tο νέο
πρόγραμμα
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απόδοση του
νέου 10ετούς
ομολόγου
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Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσής του ο Δημήτρης Κάρας κάνει μια
αναδρομή στην νομική περιπέτεια που έζησε η παροικία του Τορόντο και
την οποία ξεκίνησε η Ελληνική Κοινότητα με την μήνυσή της εναντίον της
Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Καναδά. Αναφέρει πως ο πόλεμος αυτός
φανερώνει την διαφορά που έχουν δυο διαφορετικά οράματα για το πώς
θέλουν οι ομογενείς την κοινότητά τους. Θέλουν έναν αστικό οργανισμό
που να εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και να λειτουργεί εκκλησίες ή
θέλουν έναν θρησκευτικό οργανισμό μόνο για
τους τους Ορθόδοξους Έλληνες υπό τον απόλυτο
σελίδα 6, 7, 29
και αδιαμφισβήτητο έλεγχο του Μητροπολίτη;

Ford kicks off housing
summit with funding
to help municipalities
cut red tape
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First at-home COVID-19
antiviral prescription
drug authorized by
Health Canada
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Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Product of Spain or Mexico

California Grown Sweet
Navel Oranges

Red or Yellow Bell
Pepper

2

3

6

lb/8.80 kg
Natrel

Lactose Free Milk

Yogurt Tubs

1%, 2%, 3.25% or Skim
2 lt

650-750 g

2

3

/each

Campbell’s

Soup Tomato, Mushroom

Vegetable or Chicken Noodle
284 ml

1

/100 g

D’Italiano

399-442 g

750 ml

675 g

3

Carbonated Water

1

/each

Beyond Meat

400 g

750 g

226 g

.99 3

/each

D’Italiano

7

/each

/each

Sausage or
Crustini Buns

Burgers

99

2

49

/each

Schneiders

Chicken Wings

Sliced Bread

99

99

Schneiders

Meat Pies

/100 g

San Pellegrino

Oatmeal Crisp

1

99

General Mills

/each

99

/each

9.07 lb

49

lb/15.41 kg

99

49

Havarti Cheese

9.03 lb

99

99

lb/4.39 kg

Deli Sliced

Black Forest Ham

1

99

/each

Deli Sliced

Eye of Round Roast

Centre Cut Pork Chops

1

49

lb/3.28 kg

Cut From Canada “AAA” Grade

Canadian Raised Pork Boneless

Large Sweet Kiwi

I lb Container

1

lb/6.59 kg

Product of Greece

Sweet Grape Tomatoes

49

99

Astro

Product of USA

6’-8’

5

99
/each

2

49
/each
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Σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών από τις 31 Ιανουαρίου
Με τους βασικούς δείκτες
δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης να αρχίζουν να δείχνουν σημάδια
βελτίωσης, η κυβέρνηση
του Οντάριο, σε συνεννόηση με την Chief
Medical Officer of Health, δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα για προσεκτική
και σταδιακή χαλάρωση των μέτρων δημόσιας υγείας, ξεκινώντας από τις 31 Ιανουαρίου
2022.
«Τα στοιχεία μας λένε ότι τα μέτρα που λάβαμε για να αμβλύνουμε τη μετάδοση του
Omicron λειτουργούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford. «Μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας και
ότι είμαστε τώρα σε θέση να χαλαρώσουμε
προσεκτικά και σταδιακά τα μέτρα για τη δημόσια υγεία. Ενώ ο Φεβρουάριος θα συνεχίσει να παρουσιάζει τις δικές του προκλήσεις,
δεδομένων των τάσεων αυτές είναι προκλήσεις που είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να
διαχειριστούμε».
Ως αποτέλεσμα των πρόσθετων μέτρων δημόσιας υγείας που θεσπίστηκαν στις 5 Ιανουαρίου 2022, η επαρχία αρχίζει να βλέπει
σημάδια σταθεροποίησης σε βασικούς δείκτες δημόσιας υγείας και συστήματος υγείας.
Το ποσοστό θετικότητας έχει μειωθεί και οι
νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται με τη διάρκεια της
παραμονής να μειώνεται σημαντικά. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αυτές οι τάσεις
αναμένεται να συνεχιστούν, επιτρέποντας
στην επαρχία να αρχίσει προσεκτικά να χαλαρώνει τα μέτρα δημόσιας υγείας.
Ελλείψει ανησυχητικών τάσεων στους δείκτες δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, το Οντάριο θα ακολουθήσει μια
προσεκτική και σταδιακή προσέγγιση για
την άρση των μέτρων δημόσιας υγείας, με 21
ημέρες μεταξύ κάθε βήματος.

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

31 Ιανουαρίου 2022

Σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2022 στις 12:01
π.μ. Το Οντάριο θα ξεκινήσει τη διαδικασία
σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών,
διατηρώντας παράλληλα προστατευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
εξής:
•
Αύξηση των ορίων κοινωνικής συγκέντρωσης σε 10 άτομα σε εσωτερικούς
χώρους και 25 άτομα σε εξωτερικούς
χώρους.
•
Αύξηση ή διατήρηση των ορίων χωρητικότητας στο 50 τοις εκατό σε
εσωτερικούς
δημόσιους
χώρους,

•
•

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
Εστιατόρια, μπαρ και άλλες εγκαταστάσεις για φαγητό ή ποτό χωρίς εγκατα- •
στάσεις χορού.
Έμποροι λιανικής (συμπεριλαμβανομένων παντοπωλείων και φαρμακείων)

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

•

Χώροι αθλητικών και ψυχαγωγικών
εγκαταστάσεων γυμναστικής χωρίς
θεατές, συμπεριλαμβανομένων των
γυμναστηρίων.
•
Κινηματογράφοι.
•
Χώροι συσκέψεων και εκδηλώσεων.
•
Εγκαταστάσεις αναψυχής και πάρκα
αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των
υδάτινων πάρκων.
•
Μουσεία, γκαλερί, ενυδρεία, ζωολογικοί
κήποι και παρόμοια αξιοθέατα. και
•
Καζίνο, αίθουσες μπίνγκο και άλλες
εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών
•
Θρησκευτικές λειτουργίες, τελετές ή
τελετές.
•
Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων θεατών των εγκαταστάσεων, όπως αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιακών χώρων
και θεάτρων με χωρητικότητα 50% ή 500
ατόμων, όποιο είναι μικρότερο.
Η απόδειξη εμβολιασμού και άλλες απαιτήσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν στις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

21 Φεβρουαρίου 2022

Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, το Οντάριο
θα άρει τα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως:
•
Αύξηση των ορίων κοινωνικής συνάθροισης σε 25 άτομα σε εσωτερικούς
χώρους και 100 άτομα σε εξωτερικούς
χώρους.
•
Κατάργηση των ορίων χωρητικότητας σε
εσωτερικούς δημόσιους χώρους όπου
απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εστιατορίων, εσωτερικών αθλητικών και
ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, κινηματογράφων, καθώς και άλλων ρυθμίσεων που επιλέγουν να συμμετέχουν στις
απαιτήσεις απόδειξης εμβολιασμού.
•
Επιτρέποντας τη χωρητικότητα θεατών
σε αθλητικές εκδηλώσεις, χώρους συναυλιών και θέατρα με χωρητικότητα
50%.
•
Περιορισμός της χωρητικότητας στις περισσότερες υπόλοιπες δημόσιες εγκαταστάσεις εσωτερικών χώρων όπου δεν
απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού για
τον αριθμό των ατόμων που μπορούν

να διατηρήσουν δύο μέτρα φυσικής
απόστασης.
Θρησκευτικές υπηρεσίες, τελετές ή τελετές σε εσωτερικούς χώρους που περιορίζονται στον αριθμό που μπορούν να
διατηρήσουν δύο μέτρα φυσικής απόστασης, χωρίς όριο εάν απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού.
•
Αύξηση των ορίων χωρητικότητας εσωτερικών χώρων στο 25 τοις εκατό στις
υπόλοιπες περιοχές υψηλότερου κινδύνου όπου απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών κέντρων, δεξιώσεων γάμου σε
χώρους συναντήσεων ή εκδηλώσεων
όπου υπάρχει χορός, καθώς και λουτρά
και κλαμπ σεξ.
Η βελτιωμένη απόδειξη εμβολιασμού και άλλες απαιτήσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν
στις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

14 Μαρτίου 2022

Από τις 14 Μαρτίου 2022, το Οντάριο θα λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση των
μέτρων δημόσιας υγείας, όπως:
•
Ανύψωση ορίων χωρητικότητας σε όλες
τις δημόσιες ρυθμίσεις εσωτερικού χώρου. Η απόδειξη εμβολιασμού θα διατηρηθεί σε υπάρχοντα περιβάλλοντα

εκτός από άλλα τακτικά μέτρα.
Κατάργηση των ορίων χωρητικότητας
σε θρησκευτικές υπηρεσίες, τελετές ή
τελετές.
•
Αύξηση των ορίων κοινωνικής συνάθροισης σε 50 άτομα σε εσωτερικούς χώρους χωρίς όρια για υπαίθριες
συγκεντρώσεις.
Για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του
COVID-19, ενδέχεται να αναπτυχθούν τοπικές και περιφερειακές αντιδράσεις από μονάδες δημόσιας υγείας με βάση το τοπικό πλαίσιο και τις συνθήκες.
«Χάρη στις θυσίες των κατοίκων του Οντάριο αρχίζουμε να βλέπουμε αχτίδες ελπίδας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι επόμενες
εβδομάδες θα συνεχίσουν να δημιουργούν
προκλήσεις, ειδικά για τους νοσοκομειακούς
εταίρους μας», δήλωσε η Christine Elliott,
αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Υγείας. «Καθώς συνεχίζουμε να χαράσσουμε την πορεία μας προς τα εμπρός, θα
συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια σταδιακή
και προσεκτική προσέγγιση για την άρση των
μέτρων δημόσιας υγείας για να προστατεύσουμε τη νοσοκομειακή μας ικανότητα και να
διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς μπορούν να
συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται».
•

Διαφαίνεται κλείσιμο παντοπωλείων;
Τα παντοπωλεία παλεύουν
με τις αυξανόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού
και προϊόντων και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα
μπορούσαν να απειλήσουν την επισιτιστική
ασφάλεια του Καναδά.
Ο Gary Sands, ανώτερος αντιπρόεδρος δημόσιας πολιτικής στην Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Παντοπωλείων, λέει ότι η
απουσία εργαζομένων λόγω των πρωτοκόλλων COVID-19 έχει πλήξει περίπου το 30%
σε ολόκληρο τον Καναδά και αυξάνεται.
Χωρίς πρόσβαση σε γρήγορα τεστ σε πολλές επαρχίες, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται
επανειλημμένα να απομονώνονται για μια
εβδομάδα ή περισσότερο μετά από έκθεση
στον COVID-19.
Ο Σαντς λέει ότι εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, ορισμένα παντοπωλεία δεν θα μπορούν
να ανοίξουν -- απειλώντας την επισιτιστική
ασφάλεια σε αγροτικές και απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας που βασίζονται σε ένα
μοναδικό ανεξάρτητο παντοπωλείο.

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Εν τω μεταξύ, τα καταστήματα αντιμετωπίζουν επίσης έλλειψη αγαθών που οφείλεται
σε ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης φορτηγών,
καθυστερήσεων συσκευασίας και επεξεργασίας καθώς επίσης λόγω χειμερινού καιρού.
Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Λιανικής
του Καναδά Michelle Wasylyshen λέει ότι τα
παντοπωλεία βασίζονται στην παράδοση
"ακριβώς έγκαιρα", λέει ότι τα άδεια ράφια σε
ορισμένα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να είναι
μόνο προσωρινά και οι λιανοπωλητές εξερευνούν όλους τους τρόπους για να φέρουν
τα προϊόντα στα καταστήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Εν τω μεταξύ, το συμβούλιο λιανικής προτρέπει επίσης τους αγοραστές να αποφύγουν την επανάληψη των αγορών πανικού
που παρατηρήθηκαν τις πρώτες ημέρες της
πανδημίας.
«Αν όλοι αρχίσουν να αποθηκεύουν ασυλλόγιστα, τότε θα έχουμε σίγουρα ελλείψεις»,
είπε ο Wasylyshen.
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Απασχόληση vs. κλίσης επαγγέλματος: Είναι ένας ιερέας
υπάλληλος;

Αλιεύσαμε από το ιντερνέτ μια δικαστική υπόθεση που διαδραματίστηκε
στο Κεμπέκ μεταξύ μίας ενορίας και Επισκοπής της Καθολικής Εκκλησίας, και θεωρώ πως είναι ένα διδακτικό κείμενο για τους παροικιακούς μας
οργανισμούς.
Πολλές φορές στις διαφωνίες μεταξύ Αρχιεπισκοπής και Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο τέθηκε το θέμα «ποιανού υπάλληλος είναι ο ιερέας; Της
Αρχιεπισκοπής ή της Κοινότητας; Ή είναι πνευματικός λειτουργός;».
Γιάννης
Κακαγιάννης Ένα κείμενο που νομίζω πως οι αρμόδιοι φορείς, αν δεν το γνωρίζουν,
πρέπει να διαβάσουν και να λάβουν το σωστό μήνυμα.
Σας το παραθέτω σε ελεύθερη μετάφραση.
Ένα εξειδικευμένο δικαστήριο στο Κεμπέκ αποφάσισε πρόσφατα στην υπόθεση Dubois v.
Diocèse de Trois-Rivières[1] ότι ένας ιερέας της ενορίας δεν ήταν ούτε στην υπηρεσία της
επισκοπής που τον διόρισε ούτε στην ενοριακή εταιρεία για την οποία επιλέχθηκε να εκτελέσει τις υπηρεσίες του. Έχοντας ως αποστολή να καθορίσει εάν υπήρχε σχέση εργασίας
βάσει του νόμου περί Εργασίας και Ασφάλειας του Κεμπέκ (ο «Νόμος»), το Δικαστήριο
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση ήταν πνευματική και ουσιαστικά αρνήθηκε τον ισχυρισμό του ιερέα.
Μέσω της προσφυγής του
στο Δικαστήριο, ο ιερέας
ζητούσε αποζημίωση για
την πνευμονική νόσο και
το άσθμα, την κατάσταση
γενικού άγχους και κατάθλιψης, καθώς και τη διαταραχή μετατραυματικού
στρες που υπέστη κατά
τη διάρκεια της θητείας
του ως ιερέας. Γρήγορα
ακολούθησε μια συζήτηση
μεταξύ της επισκοπής που
τον διόρισε και της ενοριακής εταιρείας που εξασφάλιζε την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως
προς το ποιος θα πλήρωνε
το λογαριασμό.
Στους λόγους της που
εμπνέονται εν μέρει από
το κανονικό δίκαιο, η Επίτροπος Lajoie δεν βρήκε
καμία εργασιακή σχέση για
κανένα από τα μέρη. Για το
Δικαστήριο, δύσκολα θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι η ευαγγελική αποστολή του ιερέα θα μπορούσε να εξισωθεί με
μια εργασιακή σχέση, ακόμη λιγότερο με μια σύμβαση εργασίας. Τα καθήκοντα που εκτελούσε ο ιερέας αποτελούνταν από ποιμαντικές εντολές που εμπίπτουν στο πεδίο μιας
πνευματικής και θρησκευτικής κλήσης. Οι ιερείς ενεργούν για λογαριασμό της Καθολικής
Εκκλησίας προς όφελος και διαφώτιση των ενοριών και των ενοριών τους. Δεν εκτελούν
εργασίες κατά την έννοια του Νόμου. Επιπλέον, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε
καμία υποταγή μεταξύ του ιερέα και του επισκόπου ούτε της ενοριακής εταιρείας. Η σχέση
ιερέα και επισκόπου είχε πνευματικό χαρακτήρα και πιο κοντά σε πατρική σχέση παρά
σε νομική σχέση. Παρόλο που η σχέση μεταξύ του ιερέα και της ενοριακής εταιρείας ήταν
πιο εμπορικής φύσης καθώς η ενορία παρείχε τον μισθό του ιερέα και άλλα θρησκευτικά
είδη, η εταιρεία δεν ασκούσε κανέναν έλεγχο στις δραστηριότητες του ιερέα ούτε στη θεία
διακονία.
Αυτή η απόφαση στέλνει ένα μήνυμα στους ιερείς των οποίων οι ευθύνες αφορούν περισσότερο τον άυλο παρά τον νομικό κόσμο: οι θρησκευτικές τους υπηρεσίες είναι πιο πιθανό
να εμπίπτουν στην πνευματική σφαίρα παρά στη συμβατική σφαίρα.
[1] 2015 QCCLP 542.

Μάγια Αγγέλου: Η πρώτη μαύρη γυναίκα
σε αμερικανικό νόμισμα

Η Μάγια Αγγέλου, η σημαντική Αφροαμερικανίδα
συγγραφέας, ποιήτρια και ακτιβίστρια, έχει γίνει η
πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίστηκε ποτέ σε
αμερικανικό νόμισμα και συγκεκριμένα στο νόμισμα των 25 σεντς.
Πάνω στο νόμισμα υπάρχει μια εικόνα της Αγγέλου με τα χέρια της ψηλά, ένα πουλί που πετάει και
ένας ήλιος που ανατέλλει πίσω της, με ένα πορτρέτο που του Τζορτζ Ουάσιγκτον στην πάνω όψη. Το
αμερικανικό νομισματοκοπείο ανέφερε ότι η εικόνα
της ήταν «εμπνευσμένη από την ποίησή της και
συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο έζησε».

Η ποιήτρια και συγγραφέας, που πέθανε το 2014, έγραψε -μεταξύ άλλων- την αυτοβιογραφία από το 1969 με τίτλο «I Know Why the Caged Bird Sings», όπου γράφει για τις φυλετικές διακρίσεις που βίωσε σε νεαρή ηλικία. Η συγγραφέας 36 βιβλίων – και παραλήπτρια
περισσότερων από 20 τιμητικών διακρίσεων – διάβασε το ποίημα της «On the Pulse of the
Morning» το 1992 κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Μπιλ Κλίντον και το 2010 βραβεύτηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Διαδικασία δήλωσης εμβολιασμών στο εξωτερικό για τους
πολίτες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα

Από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζεται
ότι όσοι πολίτες:
(α) είναι άνω των 60 ετών,
(β) έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (δύο δόσεις ή μονοδοσικό
εμβόλιο) μέχρι και 16 Ιανουαρίου
2022 στο εξωτερικό και
(γ) υπάγονται σε ΔΟΥ εσωτερικού

έχουν τις εξής επιλογές προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο
Εμβολιασθέντων Εξωτερικού:
Περίπτωση 1: Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (δύο
δόσεις ή μονοδοσικό εμβόλιο) σε χώρα της ΕΕ ή σε κάποια από τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, μπορούν να μπαίνουν στο anagnorisi.emvolio.
gov.gr και να καταχωρούν τον εμβολιασμό τους. Τους δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να
κλείνουν ραντεβού αναμνηστικής δόσης. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας, μπορούν να προσέρχονται σε ΚΕΠ.
Περίπτωση 2: Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (δύο δόσεις ή μονοδοσικό
εμβόλιο) με οποιοδήποτε από τα αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
εμβόλια σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ ή των 33 χωρών που συμμετέχουν στο
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 1178/10-01-2022
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 40/11-01-2022).
Ως χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID ορίζονται οι χώρες και
οι περιοχές που έχουν προβεί σε συμφωνίες με την ΕΕ για αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών. Αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 33 και είναι οι: Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Πράσινο
Ακρωτήρι, Ελ Σαλβαδόρ, Νήσοι Φερόε, Γεωργία, Ισραήλ, Ισλανδία, Λίβανος, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Παναμάς, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τυνησία,
Τόγκο, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη,
Βατικανό.
Τα αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια είναι τα εξής:
Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac/
Coronavac, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm και Covishield.

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Πώς θα μπαίνουν σε μαγαζιά
στην Ελλάδα όσοι έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό

Απάντηση στο παράδοξο με το οποίο είναι αντιμέτωποι οι
τουρίστες και οι επισκέπτες στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια τρίτων χωρών, έδωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους (Γενικός Γραμματέας υπουργείου Υγείας).
Πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες του εξωτερικού,
όπως Καναδοί τουρίστες, είναι αντιμέτωποι με το εξής παράδοξο: ενώ εισέρχονται στην Ελλάδα κανονικά με το πιστοποιητικό τους, έστω και με την απαίτηση για PCR test, το
ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού τους δεν αναγνωρίζεται
από το σύστημα σάρωσης QR Code, με αποτέλεσμα να τους
απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους για εμβολιασμένους.
Σε ερώτηση για την πορεία των εμβολιασμών, ανέδειξε αυτό το παράδοξο τονίζοντας πως
η εφαρμογή που ελέγχει τα πιστοποιητικά των εμβολιασμένων από τρίτες χώρες, όπως ο
Καναδάς, δεν αναγνωρίζει τα εμβόλια τρίτων κρατών, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται ροή
τουριστών.
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους απάντησε πως όποιο πιστοποιητικό δεν αναγνωρίζεται από το
ψηφιακό application και είναι εμβόλια που είναι αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών, θα δείχνουν σε χαρτί και θα γίνεται δεκτό.
Συγκεκριμένα, για το ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί να αναγνωριστεί πρέπει να
υπάρχει συνεργασία και με τις άλλες χώρες και πολλές δεν δίνουν τα «κλειδιά» για να
αναγνωριστεί.
«Δεν είναι μόνο δική μας δουλειά. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Και στην Ελλάδα είμαστε στις πιο ευέλικτες χώρες όσον αφορά την αναγνώριση άλλων πιστοποιητικών,
ειδικά για το Sputnik» απάντησε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προσθέτοντας συνεχίζεται στη σελίδα 5
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πως το ψηφιακό μας σύστημα είναι πιο αναβαθμισμένο από τα υπόλοιπα και μπορεί να
«διαβάζει» περισσότερα QR Codes.
Μάλιστα, πρόσθεσε πως οι μισές πολιτείες των ΗΠΑ δεν έχουν καν QR code και η αναγνώριση γίνεται μέσα από ένα χαρτάκι που οι ενδιαφερόμενοι δείχνουν στην είσοδο του
καταστήματος.

συνέχεια από τη σελίδα 4

Άγιον Όρος: Η διεθνής διάσταση της αθωνικής πολιτείας

Η «Διεθνής Διάσταση του Αγίου
Όρους. Λίκνο Πολιτισμού και Πνευματικότητας» ήταν το θέμα του
τρίτου Διεθνoύς Συνεδρίου Θρησκευτικής Διπλωματίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν. Το
συνέδριο, διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Εξωτερικών Υποθέσεων, η Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του
υπουργείου Εξωτερικών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Εργαστήριο «Εκκλησία
και Πολιτισμός» Θεολογικής Σχολής), ενώ το στηρίζουν το περιοδικό Foreign Affairs The
Hellenic Edition και η Αιγέας ΑΜΚΕ. Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε ο υφυπουργός
Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης ενώ μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες και μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας. Στη θεματική ενότητα “Παγκόσμια Ακτινοβολία του Αγίου Όρους”
συμμετείχαν ο Διοικητής του Αγίου Όρους, Αθανάσιος Μαρτίνος και ο Πρέσβυς των ΗΠΑ
Geoffry R. Pyatt. O Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
Ιωάννης Χρυσουλάκης έκανε εισήγηση με θέμα «Η ήπια ισχύς του Αγίου Όρους».
Στα συμπεράσματα του συνεδρίου ο πρόεδρος του Ινιστούτου Εξωτερικών Υποθέσεων και
του “ Foreign Affairs The Hellenic Edition” Λουκάς Κατσώνης είπε ότι «Το Άγιον Όρος έχει
τεράστια ιστορία, σημασία, και βάρος για εμάς τους Έλληνες. Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε
τον παγκόσμιο ρόλο του ως θεματοφύλακα πολιτισμού, πέρα από τον λαμπρό ρόλο του
στην πνευματικότητα. Και βεβαίως, γνωρίζουμε ότι η Αθωνική Πολιτεία είναι ζωντανή, ζωηρή, και συμμετέχουσα ενεργά σε σχεδόν όλες τις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες της
σύγχρονης εποχής, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων». Και συνόψισε τα συμπεράσματα
του συνεδρίου στα εξής τρία:
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου
•
Πρώτον, το Άγιον Όρος αντιμετωπίζει σήμερα νέα προβλήματα όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, ιδίως δε την κλιματική αλλαγή. Οι κρατικοί ανταγωνισμοί, τα οικονομικά
προβλήματα και η επέλαση της τεχνολογίας που περιπλέκει τις δραστηριότητες των εθνών,
επηρεάζουν και την Αθωνική Πολιτεία, και κάτι πρέπει να κάνουμε γι αυτό.
•
Δεύτερον, το Άγιον Όρος, πέρα από την εσωτερική πνευματικότητα και τον αναχωρητισμό του μοναστικού βίου, λάμπει και επηρεάζει ανθρώπους σε όλα τα πλάτη και μήκη
του κόσμου. Το πνευματικό και κοινωνικό έργο που εκπέμπεται από το Άγιον Όρος δεν είναι
μόνο ιστορικό, είναι και σύγχρονο και πρέπει να βοηθηθεί ώστε να ενταθεί.
•
Τρίτον, υπάρχει πλήρης σύμπνοια σχετικά με την ανάγκη το Άγιον Όρος να προστατευθεί ώστε να συνεχίσει τον υπερχιλιετή βίο του για τα επόμενα χίλια χρόνια και ακόμη
περισσότερα. Ήδη η επίσημη ελληνική πολιτεία στηρίζει, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση
καθώς και πολλοί εύποροι ή και λιγότερο εύποροι πολίτες, ώστε να γίνονται έργα υποδομών και συντήρησης. Αυτό πρέπει να, και θα συνεχιστεί.
Πνευματικός τροφοδότης
Όπως είπε ο Αρχιμανδρίτη Αρίσταρχος Γκρέκας, Επίκ καθηγητής Θεολογίας στο ΕΚΠΑ
«H ησυχαστική παράδοση του αγίου όρους αναδεικνύεται σε πνευματικό τροφοδότη και
αποτελεί ταυτοτικό χαρακτηριστικό επιρροής με διαχρονική ισχύ. Για να τονίσει ότι: «Ο
οικουμενικός χαρακτήρας της προαναφερθείσας επιρροής εδράζεται σε δύο βάσεις: στην
ελκτική δύναμη που ασκεί το ΑΟ, αλλά και στην συμφυή ακτινοβολία του βιώματος και του
πνευματικού έργου. Η οικουμενική του διάσταση απορρέει και από το γεγονός ότι υπάγεται
υπό την πνευματική δικαιοδοσία της Μεγάλης του Χριστού Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, διατελεί δηλαδή υπό την ανώτατη πνευματική εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».
Γυναίκες και Άγιον Όρος
Στη θεματική ενότητα «Γυναίκες και Άγιον Όρος» η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου είπε: «Η πίστη και η πνευματική μας ζωή, από την άλλη πλευρά, θεμελιώνονται
στη βάση ισχυρών συμβολισμών, που συχνά θεσμοποιούνται μέσα στον χρόνο, όπως το
«άβατο». Το Άγιο Όρος, μπορεί να είναι Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πυρηνικό στοιχείο όμως της πολιτιστικής του ταυτότητας είναι το «άβατο» και συγκεκριμένα η πνευματική και συμβολική του διάσταση. Και αυτό οφείλουμε να το σεβαστούμε
όλοι, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις». Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται προς
συζήτηση και αμφισβητούνται θρησκευτικοί θεσμοί όπως το «άβατο» στο Άγιο Όρος, το
οποίο κρίνεται με όρους «εκκοσμίκευσης» και εξέλιξης του δυτικού πολιτισμού, με κυρίαρχο
επιχείρημα τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των δυο φύλων. Στη
συγκεκριμένη συζήτηση, όμως, δεν λαμβάνεται υπόψη η συμβολική αξία του «αβάτου» και
η σημασία του στη συνείδηση των ορθόδοξων πιστών, γυναικών και ανδρών, εδώ και μια
χιλιετία»
Δυτικοί προσκυνητές
Όπως τόνισε ο καθηγητής –Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Γκρατς Pablo Argárate
«αρκετοί μοναχοί της παράδοσης του Αγίου Βενέδικτου (βενεδικτίνοι και τραππιστές) έχουν

προσκυνήσει στο Όρος και μάλιστα έχουν περάσει εκεί μεγάλα χρονικά διαστήματα και
αργότερα ανέφεραν σε δυτικούς αναγνώστες και ακροατές τις βαθιές πνευματικές τους
εμπειρίες στο Άγιο Όρος». Ο καθηγητής αναφέρθηκε σε ταινία λέγοντας ότι «Πριν από λίγα
χρόνια, το 2015, η αυστριακή και η γερμανική τηλεόραση γύρισαν μια θαυμάσια ταινία με
τίτλο Athos. Πέρα από αυτόν τον κόσμο. Ένα πνευματικό ταξίδι γεμάτο γαλήνη και ενσυνειδητότητα στο Άγιον Όρος (Athos. Im Jenseits dieser Welt. Eine spirituelle Reise voller
Frieden und Achtsamkeit zum heiligen Berg Athos).
Σε αυτό παρακολουθούμε και ακούμε τις διαφορετικές και βαθιές πνευματικές εμπειρίες
ορθόδοξων μοναχών που μιλούν στα ελληνικά και με γερμανικούς υπότιτλους. Η ταινία
αυτή έχει προβληθεί με επιτυχία σε κινηματογραφικές αίθουσες και στην τηλεόραση. Στο
υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκω στο πανεπιστήμιο του Γκρατς, με τίτλο Χριστιανική
Πνευματικότητα, αφιερώνω μία από τις τρεις συναντήσεις με τους φοιτητές, στην παρακολούθηση και αργότερα στον σχολιασμό ολόκληρης αυτής της ταινίας Με αυτή την έννοια,
το Άγιο Όρος αντανακλά το μυστήριο της Εκκλησίας, τις ενέργειες και τη ζωτικότητα του
Αγίου Πνεύματος, οι ενέργειες του οποίου στηρίζουν και οδηγούν σε πλήρη πραγμάτωση
τον κόσμο και ολόκληρη τη κτίση».
Μια ζώσα κοινωνία
Ο Ιερομ. Θεόφιλος Παντοκρατορινός εστίασε στο ότι «Η Ἁγιορειτικη Μοναστική Πολιτεία
δεν εἶναι ἁπλῶς μόνο ἕνα ἱστορικό, πνευματικό και πολιτισμικό φαινόμενο, ἕνα στατικῆς
μουσειακῆς και προσκυνηματικῆς μορφῆς σύνθεμα, ἀλλά μία ζῶσα κοινωνία μοναχῶν, με
δικό της σύστημα θεσμῶν και αὐτοδιοικήσεως, που λειτουργεῖ διαρκῶς και ἀδιάσπαστα
πάνω ἀπο χίλια ἔτη, με βάση ἀκριβῶς τους θεσμούς και κανόνες, που ἀνατρέχουν ἐπίσης
σε μία περίοδο χιλίων και πλέον ἐτῶν και λειτουργοῦν αὐτούσιοι ὡς σήμερα».
Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
Ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος αναπληρωτής καθηγητής Θεολογίας του ΕΚΠΑ τόνισε: «Σήμερα στο Άγιον Όρος ως υπαγόμενο στην κυριαρχία του Ελληνικού Κράτους, ισχύει και
εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Βεβαίως, προβλέφθηκαν αποκλίσεις ήδη κατά την
ένταξη της Χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ενώ ακολούθησαν και άλλες συνθήκες
που προέβλεψαν την ειδική θέση του Αγίου Όρους. Όμως, το Άγιο Ορος περισσότερα
έδωσε παρά έλαβε, μετατράπηκε σε αυτόν τον αιώνα που είναι αναπόσπαστο τμήμα της
Ελληνικής επικράτειας, σε πνευματικό φάρο και καθοδηγητή του Ελληνικού λαού, κέντρο
της πνευματικής και εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, σημείο αναφοράς. Η συμμετοχή όλων
μας εδώ, δεν είναι τυπική, είναι για να ενισχύσει και να υπενθυμίσει ότι θα συνεχίσουμε
με την ίδια αποφασιστικότητα να πράττουμε όσα μας δίδαξαν οι προγονοί μας,
προστατεύοντας τις εστίες μας και διατηρώντας ζώσα την πίστη και την αφοσίωση στη συνεχίζεται στη σελίδα 25
ιδανικά μας».

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
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Πόλεμος ανάμεσα στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη του Καναδά και
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για το χρήμα, απλήρωτους ιερείς,
αφορισμούς εκκλησιαζομένων και το χρήμα, χρήμα, χρήμα. Μέρος 2.
Ένα κείμενο του Δημήτρη Κάρα στα Αγγλικά. Περίληψη στα Ελληνικά.
Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσής του ο
Δημήτρης Κάρας κάνει μια αναδρομή στην
νομική περιπέτεια που έζησε η παροικία
του Τορόντο και την οποία ξεκίνησε η Ελληνική Κοινότητα με την μήνυσή της εναντίον της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης
Τάσος
Καναδά. Αναφέρει πως ο πόλεμος αυτός
Θεοδωρίδης φανερώνει την διαφορά που έχουν δυο
διαφορετικά οράματα για το πώς θέλουν
οι ομογενείς την κοινότητά τους. Θέλουν έναν αστικό οργανισμό που να εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και να
λειτουργεί εκκλησίες ή θέλουν έναν θρησκευτικό οργανισμό
μόνο για τους τους Ορθόδοξους Έλληνες υπό τον απόλυτο
και αδιαμφισβήτητο έλεγχο του Μητροπολίτη;
Εξιστορώντας την πορεία που οδήγησε στην τελική μήνυση της Ελληνικής Κοινότητας ενάντια στη Μητρόπολη, την
αντιμήνυση της Μητρόπολης και τον τελικό εξωδικαστικό
συμβιβασμό, ο κ. Κάρας εξηγεί τον ρόλο που έπαιξε και παίζει η Ελληνική Κοινότητα στο να ενώνει τους Έλληνες εκτός
Ελλάδος και να προσφέρει υπηρεσίες που είναι σημαντικές
για την πολιτιστική, κοινωνική και θρησκευτική ανάγκη του
καθενός. Περιγράφει την οικονομική δυσκολία στην οποία
βρέθηκε η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο μετά την ατυχή
προσπάθεια να χτίσει το πολιτιστικό της κέντρο με τις τράπεζες να ανακαλούν τα δάνεια και φέρνοντας το Διοικητικό
Συμβούλιο στη θέση να κάνει περικοπές και να πουλήσει
περιουσιακά στοιχεία για να επιβιώσει οικονομικά. Τότε
ήταν που η πληρωμή στον Μητροπολίτη των 40.000 δολαρίων ανά εκκλησία (από τις 4 τις οποίες έχει υπό την κατοχή
της) σταμάτησε, και ως απάντηση η Μητρόπολη αύξησε την
τιμή των Μυστηρίων στα $600 και αποφάσισε την πληρωμή
τους απευθείας σ’αυτήν κάτι που μείωσε πολύ περισσότερο
τα έσοδα της Ελληνικής Κοινότητας. Κατόπιν τούτου, η Ελληνική Κοινότητα απευθύνθηκε στην Φιλόπτωχο, η οποία
παραδοσιακά συλλέγει χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς,
και τα δίνει στα προγράμματα που αποφασίζει η ίδια καθώς
και στον Μητροπολίτη. Οι διαφορές με την Μητρόπολη άρχισαν το 2014 όταν η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο σταμάτησε να πληρώνει τους τέσσερις ιερείς των εκκλησιών της.

Οι τέσσερις ιερείς, με την σειρά τους έκαναν αντιμήνυση
στην Ελληνική Κοινότητα και ζήτησαν αποζημίωση για την
υλική και ηθική βλάβη που υπέστησαν.
Ο κ. Κάρας περιγράφει την δικαστική περιπέτεια της Ελληνικής Κοινότητας εναντίον της Μητρόπολης ως ένα φιάσκο
που εκφυλίστηκε σε συνοικιακό καυγά για το χρήμα με τους
ιερείς και τις κυρίες της Φιλοπτώχου να έχουν εγκλωβιστεί
ανάμεσα στο να υπηρετήσουν σωστά τον ρόλο τους που
τις ήθελε να χορηγούν βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη, ή
να υπακούσουν στον Μητροπολίτη, ο οποίος απείλησε και
προχώρησε σε αφορισμό όποιου δεν υπάκουε στις εντολές του. Το κείμενο της μήνυσης της ΕΚΤ ενάντια στους ιερείς ανέφερε και για οικονομικές ατασθαλίες ιερέα ο οποίος
χρησιμοποίησε χρήματα της Φιλοπτώχου για δικούς του
σκοπούς καθώς και για σεξουαλικές προτιμήσεις και παιδόφιλους ιερείς που ενώ γνώριζε, ο Μητροπολίτης διόρισε
στις εκκλησίες του. Προφανώς, υποστηρίζει ο κ. Κάρας, η
μήνυση είχε αρχίσει να πέφτει πολύ χαμηλά σε σχέση με τις
υψηλές αξίες που θα έπρεπε να διακυβεύονται ανάμεσα σε
μια μεγάλη και πετυχημένη αστική Κοινότητα και μια εκκλησιαστική κοινότητα Ενοριών που βασιζόταν ιεραρχικά στον
Μητροπολίτη στον οποίο υπακούουν όλοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
Ο κ. Κάρας γράφει πως ζήτησε από την κα Σκουτάκη, την
τωρινή πρόεδρο της ΕΚΤ μια υπογραμμένη δήλωση για
τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά δεν την έλαβε έως την
στιγμή που έγραψε το κείμενό του, οπότε οι αποφάσεις του
συμβιβασμού είναι όπως τις έλαβε ανυπόγραφες. Αναφέρει
πως επειδή η δίκη διεκόπη από την Πανδημία, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν όλα τα θέματα με συμβιβασμό,
για να γλυτώσει και η ΕΚΤ τα υπέργογκα δικαστικά έξοδα,
και περαιτέρω υποβάθμιση των οικονομικών της, την στιγμή που η Μητρόπολη είχε δωρεάν νομικές υπηρεσίες λόγω
της Ασφαλιστικής της Κάλυψης. Ο κ. Κάρας αναφέρει τους
όρους του συμβιβασμού όπως είναι διατυπωμένοι στην
απόφαση του συμβιβασμού και παραθέτει και τον σχολιασμό του στο τέλος του κειμένου για το τι σημαίνει αυτή
η απόφαση για την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Οι όροι

αυτοί της συμφωνίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι:
1.

2.
3.

4.
5.

Η ΕΚΤ θα πληρώσει τους ιερείς συνολικά $
1,304,576 σε δυο δόσεις, την πρώτη 30 μέρες μετά
την υπογραφή του συμβιβασμού και την δεύτερη
στις 1 Μαΐου 2022.
Οι ιερείς θα διορίζονται από τον Μητροπολίτη και
θα πληρώνονται $62.000 τον χρόνο με ετήσια αύξηση $1000 έως το όριο των $72.000.
Η Πρόνοια θα μετονομαστεί σε Φιλόπτωχο-Πρόνοια και δυο εκπρόσωποι από τις τέσσερις που
έχει η ΕΚΤ θα λαμβάνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των Φιλοπτώχων της Μητρόπολης που
συγκαλείται κάθε 2 χρόνια. Οι Φιλόπτωχοι κάθε
εκκλησίας θα πληρώνουν 3,5% από τα μικτά ετήσια έσοδα τους στη Μητρόπολη, για 5 χρόνια και
μετά αυτό θα αυξηθεί στο 7% ή στο ποσοστό που
αποφασίζει η Συνέλευση των Φιλοπτώχων κάθε 2
χρόνια.
Τα χρήματα των Μυστηρίων που συλλέγει η Μητρόπολη θα τα κρατήσει η Μητρόπολη για τις περασμένες ετήσιες πληρωμές που δεν έκανε η ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ θα πληρώνει τα ετήσια χρήματα στη Μητρόπολη όπως έχει αποφασιστεί από την Κληρικολαϊκή Συνέλευση. Το τωρινό ποσό είναι $160.000 τον
χρόνο.

Ευχαριστούμε τον κ. Κάρα που διέθεσε χρόνο και προσπάθεια για να βάλει σε μια σειρά τα πρόσφατα γεγονότα που
σημάδεψαν τις σχέσεις της Μητρόπολης με την Ελληνική
Κοινότητα του Τορόντο. Στην ιστορική αυτή περίοδο, η ερώτηση που τίθεται είναι αν όλοι όσοι αναμείχθηκαν στα γεγονότα αυτά είχαν συναίσθηση της ιστορικής συγκυρίας στην
οποία βρέθηκαν. Αυτή την ερώτηση καλείται να απαντήσει
κάθε ομογενής, είτε έχει συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων είτε όχι. Η Ιστορία καταγράφει, και δεν είναι μακριά
ο καιρός που η ίδια η Ιστορία θα αποκαλύψει ποιος τελικά
είχε δίκιο.

GREEKS AGAINST GREEKS IN COURT- Part 2
The War between The Greek Orthodox Archdiocese of Toronto and The Greek Community of Toronto
over Money, Unpaid Priests, Excommunicated Parishioners and Money, Money, Money
The litigation is over and
Minutes of Settlement have
been signed.
I am referring to the long
and extremely acrimonious
legal battle between the
Greek Orthodox Archdiocese
of Canada and the Greek Community of
Toronto. There were several dozen plaintiffs
and defendants but the battle was, at its
highest, a fight between two visions of the
type of organization the Greek immigrants
in Toronto would have. Is it going to be a
civil organization that represents all Greeks
and operates churches or a religious
organization for Orthodox Greeks only
under the control of the Archbishop?
James
Karas

The Greek Community of Toronto (GCT),
the largest organization of Canadians of
Greek origin holds that there should be
a civil entity representing all Greeks for
political, cultural, social, educational and
national purposes in Canada. They want the
Greek immigrants’ voice to be heard in the

broader Canadian community and
for Greeks to take their place in
Canada’s social structure worthy
of their ancestry and their work in
their adopted homeland.
The Archdiocese wants all Greek
communities or parishes to be
strictly religious organizations
under the firm and unquestioning
control of the Archbishop. The appearance
of a democratic organization is to be
maintained as long as nothing is done that
is or appears to be contrary to the canons
and beliefs of the Orthodox Church all of
which relies on the interpretation of the
Archbishop.
That is putting the dispute at its highest, but
unfortunately, it was fought more like a street
brawl with allegations of fraud and sexual
misconduct, and the excommunication
of members of the GCT without even the
appearance of any procedural steps. A
demand for obedience by the Archbishop
which was disregarded led to immediate

excommunication without any further ado.
The fight was almost entirely about money.
The allegations in the court documents made
by both sides struck me as descriptions of a
bunch of brawlers duking it out rather than
clerics and community leaders involved in a
civil lawsuit.
The Greek Community after a disastrous
attempt to build a community center was
left on the verge of bankruptcy. The bank
threatened to enforce its debt and the GCT
was forced to sell several houses that it
owned. It dismissed staff and tried to reduce
overhead expenses to the bone. Even though
its assets exceeded its liabilities by millions
of dollars, the GCT’s inability to service its

loans threatened to spell disaster
and the end of the GCT. Paying the
Archdiocese $160,000.00 per year
became practically impossible and the
Archbishop showed slight patience
for getting his annual “franchise fee.”
Eventually the Archbishop informed
the GCT and instructed the priests
that all the sacraments performed
in the GCT’s churches (baptisms,
weddings, funerals) were to pay $600.00 for
each function directly to the Archdiocese.
This was a draconian measure to bring the
GCT to its knees and the amount demanded
was much higher than charged by other
Greek Orthodox Churches.
The GCT reached out to the Ladies’
Auxiliaries (Philoptohos) of its four churches
for help. Through various efforts, the women
of the Auxiliaries with the help of the priests
raise hundreds of thousands of dollars
each year working out of Greek Community
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premises. The money was used to help the
poor but it seems that one priest at least
and the Archdiocese were putting their
hand in the till. The allegations of financial
misconduct and moral corruption in the
pleadings are hair raising but everything is
centered on money, money, money. He who
has the money will win.
The differences in visions (and money,
money money) of the Greek community and
the Archdiocese have been going on for
many decades but they reached their apogee
in the court case of Palmer v. Marmon which
was tried by Justice O’Donnell who handed
down his decision in 1978. I wrote about this
in a previous edition of this paper and will
refer to it further down.
The current litigation started on December
20, 2014, but the issue had been around for
several years albeit involving lesser amounts.
The Greek Community of Toronto (GCT)
stopped paying the four resident priests who
officiated at its four churches in Toronto.
The priests, Fathers Peter Avgeropoulos,
Konstantinos Pavlidis, Philip Philippou and
Spyridon Vitouladitis launched an action in
the Superior Court of Ontario against the
GCT and its nineteen directors claiming
unpaid wages.
The priests claimed unpaid of wages of
$60,000 each per year and, according
to their Statement of Claim, “additional
damages as a result of the high-handed,
callous and outrageous conduct” of the GCT
and its Directors. All the directors of the GCT
were sued. The priests stated that the GCT
and its Directors “have flagrantly ignored
their obligations to pay the Plaintiffs [the
priests] their wages, knowing full well that
the Plaintiffs would continue to minister to
their parishioners and attend to their spiritual
needs and well-being despite the financial
hardship that the Defendants' [the GCT and
its directors] non-payment has placed upon
them and their families.”
What possible excuse could the GCT have
had not to pay its priests who did and
continued to do their job even when not
paid?
The priests are subject to the absolute
authority of the Archbishop of Canada,
presently His Eminence Metropolitan
Sotirios.
He
has
complete
and
unquestionable control over them. He
ordains them, appoints them to parishes
across Canada and can move them from
one end of the country to the other (and
has done so) for reasons sufficient to him
alone. Without putting too fine a point on it,
no priest can or dares question his authority
no matter how irrational his decision may
appear to the priest. This is a fundamental
law of the Greek Orthodox Church.
In March 2016, the GCT gave its defence
for not paying the salaries of the priests and
it all had to do with money and specifically
with the work of the Ladies’ Auxiliaries in
the churches. The Auxiliaries, as I said,
collect money in the buildings where the
churches are by doing various fundraising
events including serving coffee and sweets
after church services. The GCT provides

the space and utilities for the services, gives
charitable tax receipts but the distribution
of the money collected is in the discretion
of the Auxiliary and much of it goes to the
Archdiocese.

educational, cultural and religious purposes.

With so much money available, it was
perhaps inevitable that some people would
want a share of it. The Archbishop, directly or
indirectly, according to the GCT, demanded
In January 2015, the GCT decided by and got some of the money.
resolution that the funds collected by the
Auxiliaries should go to the the objectives Father Philip Philippou demanded and got
of the Auxiliary and the GCT and not the some of the funds collected by the Auxiliary
Archdiocese. The GCT changed the name for the Archbishop, himself and his family.
Philoptochos by which the Auxiliaries are He went a step further, according to the
known to Pronia. The Archbishop ordered the GCT, by getting cash from the Auxiliary,
members of Women’s Auxiliaries to ignore donating it to the GCT and getting receipts
the resolution. Most did not. He peremptorily for the charitable donations.
excommunicated all the members of the
Auxiliaries who refused to obey him.
The sacraments (baptisms, marriages,
funerals) are a significant service offered
The priests, as stated above, had absolutely by the GCT and a source of income. The
no choice but to obey their Archbishop. A Archbishop unilaterally imposed a $600
soldier who disobeys an order of a superior fee for each of those sacraments to be paid
officer is subject to a court martial. A priest directly to the Archdiocese. This was in
who disobeys an order of his Archbishop can addition to the $40,000.00 per church per
be punished without any procedural niceties. year “franchise fee” that it collects.
Needless to say, and quite understandably,
no priest dared disobey His Eminence.
The Baby Alexander scandal involved the
raising of funds for a child with serious
In my view this resulted in the disgraceful medical problems. According to the GCT,
scene of women who worked solely for the the Archbishop fraudulently kept most of the
good of their community, attended church funds so raised.
regularly and were caught between the
GCT and the Archbishop, being denied The Statement of Claim then goes into a
communion. They would step up to the section entitled “Indecent Sexual Behaviour,
altar to receive communion and the priest Sexual Predators and Pedophiles” where the
would refuse to give it to them. It is alleged GCT alleges that the Archbishop appointed
that Father Vitouladitis of St. Irene’s Church clerics with these proclivities. According
went a few steps further by regularly abusing to the GCT this resulted in damage to the
verbally members of the Auxiliary and GCT’s reputation and economic loss. No
physically assaulting them.
particulars were provided.
I should repeat the fact that the fight here as
in the entire fiasco described in this piece,
on the realistic level, was over money. The
women worked for the community, religious
and civil, without distinguishing between
the two. I must repeat that turning back
faithful parishioners who worked for the
community from the altar while attempting
to get communion was an appalling and
disgraceful act. My understanding is that
some procedural acts need to be taken
before a member of the Orthodox Church
can be excommunicated but that may be my
ignorance of Canon Law.

That was just the beginning.

I think you get the flavour if not all the details
of the allegations made by the GCT.
The Archbishop and the other defendants
filed a 21-page Statement of Defence and
Counterclaim, later expanded to twentyseven pages, setting out their position on
the GCT’s claims and asking for damages
from it.
His Eminence states his and the
Archdiocese’s position and vision of the
GCT as a church organization under the
complete control of the Archbishop. He
goes on to quote a part of Judge O’Driscoll’s
judgement which misrepresents the actions
of the GCT and the direct evidence before
him in his 1978 judgment.

In October 2017, the GCT started a lawsuit
against the Archbishop, the Archdiocese I will quote partly from my previous article on
of Canada and fifteen other defendants Greeks against Greeks and my discussion
including the four unpaid priests.
of the differences between the Greek
community and the archdiocese in the
In a 26-page Statement of Claim, later Palmer v. Marmon case.
expanded to thirty-six pages, asking for at
least one million dollars in damages, the O’Driscoll stated 1978 that “Peter Palmer
GCT alleged an array of improprieties and and his followers have no right in law or from
irregularities that give the impression of the any source, to engineer a coup and take
behaviour of an almost criminal organization over the operation of St. George's Greek
rather than of clerics and parishioners. The Orthodox Church with this secular corporate
GCT alleged that some of the defendants vehicle known as the Greek Community
committed “conversion, fraud, fraudulent of Metropolitan Toronto Inc. and use that
misrepresentation, breach of contract, corporation as a power base for a united
breach of trust, breach of fiduciary duty… secular Greek community.”
civil conspiracy and unjust enrichment.” That
is just a brief description.
O’Donnell’s vitriol is obvious but his
comments are not supported by the
The Women’s Auxiliaries collect hundreds evidence. Palmer stated that “We recognize
of thousand of dollars each year that is the Archdiocese in Ecclesiastical matters,
intended to be used for social services and we accept the Priests they appoint, and we

accept part of the Articles.” He wanted a
community organization not just churches.
Again, Palmer never indicated that he did not
want to adhere to the beliefs and tenets of
the Greek Orthodox Church. He objected to
control from New York and wanted Canada
to have its own archbishop and not be under
the control of the Archdiocese of North
and South America. (In fact, this is exactly
what happened afterwards and Canada
gained its independence with His Eminence
Archbishop Sotirios being appointed the
leader of the Greek Orthodox Church in
Canada.
Palmer did not express himself particularly
well but what he wanted was clear enough.
In his evidence in court and under oath in
his examination for discovery he held that
the Greek community in Canada had grown
and he wanted the GCT “eventually to break
away and have a Canadian Archdiocese,
that is coming.” He did not dispute that
the Canadian churches belonged to the
Archdiocese of North and South America
but he wanted “to petition the Holy Synod
to create the Canadian Church or give it to
us.” Those are hardly the words of a rebel
who wants to destroy and there is nothing
in Palmer’s position to justify O’Driscoll’s
contempt for the man or his vision of the
Greek community. O’Driscoll accused
Palmer of engineering a coup to take over
St. George’s with a secular corporate
vehicle known as the Greek Community
of Metropolitan Toronto Inc. and use that
corporation as a power base for a united
secular Greek community. This was patently
untrue and contradicted by the evidence.
According to the Archbishop and the other
Defendants “the actions taken by the GCT to
date and the allegations made in this action
are simply a part of series of actions taken
by the GCT in an attempt to remove it from
an ecclesiastical organization to a secular
club and discredit and destroy the Metropolis
[The Archdiocese] and its leader.”
This is patently and grotesquely untrue.
The GCT is the leading organization of
immigrants from Greece. It runs four
churches, educational, cultural and social
services and is a unifying force in the
community. It started with one church, St.
George’s, and built two more and was united
with a fourth one. It became a Unified Parish
and the aim of the Archdiocese of North and
South America under whose jurisdiction
the Archdiocese of Canada belonged until
it became independent and directly under
the auspices of the Ecumenical Patriarchate
in Constantinople has consistently tried to
break it into mere parishes.
The Cathedral of the Annunciation of the
Virgin Mary was purchased by the members
of St. George’s Church in 1962 because there
was a need for a second Greek Orthodox
church in Toronto. It was blessed by the then
Bishop of Canada. That hardly constitutes
usurpation. St. Demetrios Church was
likewise built several years later. All of them
under the jurisdiction of the Archdiocese of
Canada. The acquisition, construction and
ornamentation of these churches was paid

συνεχίζεται στη σελίδα 29
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Έντονες αντιδράσεις για τη μείωση
μισθού στους γονείς με παιδιά που
νοσούν - «Tιμωρείτε τους ανθρώπους»
Τεράστιες είναι οι αντιδράσεις που έχουν
προκληθεί μετά την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις άδειες ειδικού
σκοπού και η οποία προβλέπει χαράτσι στο
50% των αποδοχών των γονέων με παιδιά
που νοσούν με κορονοϊό. Όπως ορίζει η
τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων θεσπίζεται ειδική άδεια εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
λόγω νόσησης των παιδιών τους, κάτι που
ζητούσαν οι ίδιοι οι γονείς αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως για τις ημέρες
άδειας που δικαιούνται οι γονείς θα πρέπει
να υποστούν «ψαλίδι» στον μισθό τους.
Το Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το καθεστώς αποζημίωσης
που προβλέπεται και στις δύο περιπτώσεις
είναι το καθεστώς αποζημίωσης των εργαζομένων για άδειες ασθενείας, το οποίο
ισχύσει εδώ και δεκαετίες. Και τότε που
ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα διαμαρτύρεται.
Στην ανακοίνωση το υπουργείο διευκρινίζει
τα εξής:
•
Οι 3 πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος
που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες
•
Για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης
ασθένειας.
Σημειώνεται επίσης ότι η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από την όποια αναρρωτική ή άλλη άδεια θα λάβει ο εργαζόμενος
και μόνο με την προσκόμιση του σχετικού
διαγνωστικού τεστ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία στον ΕΦΚΑ ή προσκόμιση σχετικής
ιατρικής γνωμάτευσης, όπως προβλέπεται
παγίως για τις αναρρωτικές άδειες.
Για την πρόσθετη άδεια που αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν,
προβλέπεται αναλογική εφαρμογή της ίδιας
διάταξης. Οι 3 πρώτες ημέρες της άδειας
καλύπτονται από τον εργοδότη, σύμφωνα

με τις πάγιες προβλέψεις της ισχύουσας
εδώ και δεκαετίες νομοθεσίας.
Η 4η ημέρα καλύπτεται από το κράτος. Και
η 5η ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια
του εργαζόμενου.
Καταλήγοντας το Υπουργείο Εργασίας,
σημειώνει ότι για την αποζημίωσή τους
ισχύουν οι πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας, που έχει εφαρμοστεί από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση
«τιμωρεί» με μείωση μισθού
τους γονείς
«Πιστή στο αντεργατικό της μένος και εν
μέσω έκρηξης ακρίβειας, με διάταξη του κ.
Χατζηδάκη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τιμωρεί με μείωση μισθού 50% όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πάρουν άδεια
γιατί νοσεί το παιδί τους», τονίζει σε τηλεοπτική δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νάσος Ηλιόπουλος.
«Τους τιμωρεί δηλαδή γιατί το παιδί τους
κόλλησε επειδή ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τα
σχολεία όπως τα έκλεισε», υπογραμμίζει,
επισημαίνοντας ότι «από την πρώτη μέρα
λειτουργίας των σχολείων ζητάμε το αυτονόητο: άδειες ειδικού για τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν από
covid».
«Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, μετά
από 40.000 κρούσματα σε μαθητές και μαθήτριες, η κυβέρνηση κάνει το αδιανόητο»,
συμπληρώνει.
Συνεχίζοντας, κατηγορεί την κυβέρνηση
ότι «στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους
γονείς να πάνε στις δουλειές τους, ακόμα
και αν νοσεί το παιδί τους, και ας υπάρχει
κίνδυνος περαιτέρω ακραίας διασποράς
στους χώρους εργασίας».
«Ο όρος "εγκληματική" περιγράφει απόλυτα τη διαχείριση της πανδημίας από τον κ.
Μητσοτάκη», καταλήγει ο Ν. Ηλιόπουλος.
Ξενογιαννακοπούλου: Αδιαφορεί η κυβέρνηση για τους γονείς

ΚΙΝΑΛ: Ο Δημήτρης Μάντζος
εκπρόσωπος Τύπου – Όλα τα
νέα πρόσωπα στο κόμμα
Ο νομικός Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα διευθυντής
της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ, είναι ο
νέος εκπρόσωπος Τύπου της
παράταξης, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Χαρ. Τρικούπη την Πέμπτη.
Αναπληρώτρια
εκπρόσωπος αναλαμβάνει η Αναστασία Σιμητροπούλου, επίσης
δικηγόρος.
Τη διεύθυνση της Κ.Ο., στη
θέση του κ. Μάντζου, επωμίζεται ο Θανάσης Γλαβίνας,
στέλεχος από τη Θεσσαλονίκη και γιος
του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη
Γλαβίνα.
Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του
Νίκου Ανδρουλάκη αναλαμβάνει η Ελένη
Αναστασίου, πρώην μέλος του Πολιτικού

Συμβουλίου της παράταξης και
επί σειρά ετών στενή συνεργάτης του προέδρου του ΚΙΝΑΛ.
Στο εγχείρημα της αυτοοργάνωσης, υπεύθυνος αναλαμβάνει ο βουλευτής Χαλκιδικής,
Απόστολος Πάνας, εκ των
μελών της Κ.Ο. που εξαρχής
στήριξε ανοικτά τον κ. Ανδρουλάκη, ενώ πρόσφατα ορίστηκε
και τομεάρχης Ανάπτυξης, στη
θέση του νέου προέδρου της
Κ.Ο., Μιχάλη Κατρίνη.
Η Μάρα Κουκουδάκη, επίσης
στενή συνεργάτιδα του κ. Ανδρουλάκη, τέλος, αναλαμβάνει υπεύθυνη Ανθρώπινου
Δυναμικού της παράταξης, ενώ επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων ορίζεται
ο πρώην Βουλευτής Ιωαννίνων, Ευάγγελος
Αργύρης.

Οικονόμου: Ελλάδα, η πρώτη
χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει
τα «Απάτητα Βουνά»
Στο γεγονός ότι το υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος βάζει φρένο σε έργα ΑΠΕ σε έξι
βουνοκορφές και απάτητα βουνά στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Γιάννης Οικονόμου.
«Η χώρα είναι η πρώτη στην Ευρώπη που
θεσπίζει τα Απάτητα Βουνά. Σε 6 βουνά μας
θα απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων
& παρεμβάσεις που μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον. Με σχέδιο πρωτοστατούμε
στην προσπάθεια για την προστασία του
περιβάλλοντος», αναφέρει σε ανάρτησή
του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Ποιες περιοχές θα

ενταχθούν στα Απάτητα
Βουνά

Λευκά Όρη - Έκταση: 382,06 τ.χλμ. | Υψόμετρο: 0-2.453 μ.
Σάος - Έκταση: 97,30 τ.χλμ. | Υψόμετρο:
0-1.611 μ.
Σμόλικας - Έκταση: 102,89 τ.χλμ. | Υψόμετρο: 782-2.637 μ.
Τύμφη - Έκταση: 202,75 τ.χλμ. | Υψόμετρο: 460-2.497 μ.
Ταΰγετος - Έκταση: 143,23 τ.χλμ. | Υψόμετρο: 432-2.407 μ.
Χατζή - Έκταση: 45,61 τ.χλμ. | Υψόμετρο:
598-2.038 μ.

Ο Τσίπρας προτείνει εκλογή
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση
Την πρότασή του για την
εκλογή του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία αλλά και των
μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του
κόμματος κατέθεσε σήμερα
στο Πολιτικό Συμβούλιο ο
Αλέξης Τσίπρας.
Ως εκ τούτου τα μέλη του
κόμματος θα μπορούν να αποφασίζουν
χωρίς διαμεσολάβηση για την ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αποτρέποντας μ’ αυτόν τον
τρόπο τη λειτουργία των τάσεων ως μηχανισμών αναπαραγωγής στελεχών.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι έτσι το
κόμμα θα γίνει πιο μαζικό, δημοκρατικό και
συμμετοχικό.
Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε
ο Αλέξης Τσίπρας η συλλογική ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλαδή ο Πρόεδρός του και η
Κεντρική Επιτροπή θα εκλέγονται απευθείας από τα μέλη του κόμματος με καθολική
ψηφοφορία με ενιαία λίστα.
Τις υποψηφιότητες για την Προεδρία του
κόμματος αλλά και για την Κεντρική Επιτροπή θα εγκρίνει το Συνέδριο του κόμματος,
ενώ η καθολική ψηφοφορία θα διεξάγεται
μετά το Συνέδριο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας
στη συνεδρίαση του οργάνου δε θα υπάρχει
διάκριση ανάμεσα σε ένα εκλογικό σώμα
που εκλέγει τον πρόεδρο και την Κεντρική
Επιτροπή, επομένως κανείς δε θα μπορεί
να ισχυριστεί ότι η πρόταση αποβλέπει σε
ένα αρχηγικό κόμμα, αλλά σε ένα κόμμα
με πιο δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες. Κατά την άποψη του προέδρου
η διαδικασία εκλογής από την κομματική
βάση αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την
εγγραφή νέων μελών και συμμετοχής στις
κομματικές διαδικασίες και για τους φίλους
του κόμματος και ιδιαίτερα για όσους νέους
θέλουν να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις. Η άμεση εκλογή θα δώσει τη δυνατότητα σε στελέχη της
κοινωνίας των πολιτών να έχουν μεγάλες
πιθανότητες να εκλεγούν ακόμη κι αν δεν
προσχωρήσουν σε καμία από τις υφιστάμενες τάσεις.
Τι περιλαμβάνουν οι αλλαγές που πρότεινε
ο Αλέξης Τσίπρας
Στις προτάσεις για το νέο Καταστατικό

περιλαμβάνεται η θέσπιση
επιτροπής δεοντολογίας,
που θα εκλέγεται απευθείας από το Συνέδριο
και θα επιφορτιστεί με τον
ρόλο της παρακολούθησης της τήρησης του καταστατικού. Η επιτροπή
θα επιβάλλει πειθαρχικές
κυρώσεις όταν απαιτείται,
ενώ για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα
μπορεί με αυξημένη πλειοψηφία των ? να
αποφασίζει την αναστολή ιδιότητας του μέλους ή ακόμα και τη διαγραφή του.
Στις αλλαγές που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του
ρόλου των μελών. Ειδικότερα αποκτούν το
δικαίωμα να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις πχ για τη συμμετοχή σε μία κυβέρνηση
μέσα από τη διεξαγωγή καθολικών δημοψηφισμάτων. Επίσης, τα μέλη εκλέγουν αντιπροσώπους όχι μόνο για το Συνέδριο αλλά
και σε δημοτικές και περιφερειακές συντονιστικές επιτροπές και το Εθνικό Συμβούλιο.
Η πρόταση του προέδρου περιλαμβάνει
πρόβλεψη για τις θητείες των στελεχών στη
Βουλή, την ευρωβουλή και την Κεντρική
Επιτροπή. Προτείνεται εισαγωγή ανώτατου ορίου στις τρεις θητείες ή στα δώδεκα
συνεχόμενα χρόνια για Βουλή/Ευρωβουλή
και αντίστοιχα για την Κεντρική Επιτροπή
και την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος
ώστε να διασφαλίζεται η ανανέωση. Επίσης
καθιερώνεται σε όλα τα επίπεδα και όργανα
του κόμματος η ισάριθμη αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών υιοθετώντας την
απόλυτη ισότητα 50%-50% στη συλλογική
του ηγεσία. Έως σήμερα ίσχυε ποσόστωση
φύλου στο 30%.
Στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνονται αλλαγές στην ψηφιακή δομή και
λειτουργία με θέσπιση υβριδικής λειτουργίας των οργάνων, εκτός της δια ζώσης. Επίσης, απλοποιούνται οι διαδικασίες ένταξης
στο κόμμα με την υποβολή μιας αίτησης είτε
στην Οργάνωση Μελών είτε κεντρικά στο
κόμμα είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSYRIZA.
Σημειωτέον πως τις ρηξικέλευθες προτάσεις για το νέο καταστατικό επεξεργάστηκε
επιτροπή με επικεφαλής τον Γιάννη Δραγασάκη και κεντρικό ρόλο στη Δανάη Κολτσίδα επικεφαλής του Ινστιτούτου Πουλαντζά.

9

21 Ιανουάριος, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Aπόσυρση ηλεκτρικών συσκευών:
Tο νέο πρόγραμμα -Ποιες συσκευές
αφορά, τι επιδότηση δίνει, πότε ξεκινά
Ένα νέο πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών
και ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών
και επιδότησης αγοράς νέων αναμένεται να
τρέξει το προσεχές διάστημα.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιήσει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
θα είναι στα πρότυπα του προγράμματος
«Αλλάζω Κλιματιστικό» του 2009, έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται και σύντομα θα ανακοινωθεί ο οδηγός με τις τελικές λεπτομέρειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός
του αναμένεται να κυμανθεί από 50 εκατ.
έως και 100 εκατ. ευρώ.
Το «Αλλάζω Κλιματιστικό» -με το οποίο
αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν πάνω
από 140.000 κλιματιστικά- απευθυνόταν σε
όλα τα νοικοκυριά και το ίδιο αναμένεται να
ισχύσει και με το νέο πρόγραμμα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ληφθεί οι τελικές
αποφάσεις για το αν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, ένας παράγοντας που θα
βοηθούσε ώστε να έχουν προτεραιότητα τα
πιο αδύναμα νοικοκυριά. Επιπλέον, εξετάζεται αν στους δικαιούχους του προγράμματος θα είναι και επιχειρήσεις, πέραν των
φυσικών προσώπων.
Ποιες ηλεκτρικές συσκευές θα αποσύρονται
Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στο
πρόγραμμα και την απόδοση της επιδότησης θα είναι η απόσυρση παλαιάς και ενεργοβόρας συσκευής. Ποιες συσκευές όμως
θα αποσύρονται;
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΕΝ,
θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή δύο τύπων
συσκευών στο πρόγραμμα. Η πρώτη κατηγορία είναι τα κλιματιστικά, τα οποία λειτουργούν μαζικά τις ημέρες με πολλή ζέστη,
με συνέπεια να επιβαρύνεται το δίκτυο και
να γίνονται μεγάλες καταναλώσεις. Για τα
κλιματιστικά ενδέχεται το πρόγραμμα να
επιτρέπει την απόσυρση και αντικατάσταση
δύο ή και περισσότερων συσκευών.
Ο δεύτερος τύπος συσκευής που θα μπορούν να αποσύρουν και να αντικαταστήσουν οι δικαιούχοι θα είναι τα ψυγεία και
οι καταψύκτες. Το σκεπτικό της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ είναι ότι τα ψυγεία είναι
συσκευές που είναι μονίμως στην πρίζα και

προκαλούν σημαντικό φόρτο.
Οι συσκευές που δεν έχουν πάρει ακόμα
το «πράσινο φως» αλλά εξετάζονται για το
πρόγραμμα απόσυρσης και αντικατάστασης είναι τα πλυντήρια ρούχων και -με λιγότερες πιθανότητες- οι ηλεκτρικοί φούρνοι.
Απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών: Τι επιδότηση θα δίνει το πρόγραμμα
Παρότι έχουν ακουστεί πολλά σενάρια για
την επιδότηση που θα δίνει το πρόγραμμα
αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, το
πιθανότερο σενάριο είναι η επιδότηση να
φτάσει το 35%.
Το ΥΠΕΝ αναμένεται να θέσει και ένα χρηματικό «ταβάνι» για την επιδότηση, όπως
για παράδειγμα τα 500 ευρώ ανά νοικοκυριό, προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι δικαιούχοι και να μην εξαντληθεί
τάχιστα ο προϋπολογισμός.
Με το σενάριο του 35% και το όριο των 500
ευρώ προκύπτουν τα εξής παραδείγματα:
Για την αγορά ενός κλιματιστικού αξίας
1.000 ευρώ, το πρόγραμμα θα επιδοτεί τον
δικαιούχο με 350 ευρώ
Για αγορά ενός ψυγείου 500 ευρώ, ο δικαιούχος θα επιδοτείται με 175 ευρώ
Για την προμήθεια δύο κλιματιστικών, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, ο δικαιούχος θα
λαμβάνει 500 ευρώ
Κατά την παρουσίαση του προγράμματος
απόσυρσης, αναμένεται να αποσαφηνιστεί
αν θα δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με
την παλαιότητα των συσκευών που προτίθεται να αποσύρει ο κάτοχος.
Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα
Βασική προϋπόθεση για να τρέξει το πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών είναι η δημιουργία μιας ειδικής
πλατφόρμας στην οποία θα υποβάλλονται
οι αιτήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι αυτή η πλατφόρμα να
είναι έτοιμη στα τέλη Φεβρουαρίου ή, το αργότερο, στις αρχές Μαρτίου. Αν προχωρήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα, εκτιμάται ότι
το πρόγραμμα θα κάνει «πρεμιέρα» προς
τα τέλη Απριλίου ή τον Μάιο.

Στο 1,8 η απόδοση του νέου 10ετούς
ομολόγου - Επιτυχής η έκδοση
δηλώνει ο Χρ. Σταϊκούρας
Το ποσό των 3 δισεκ. ευρώ
άντλησε η χώρα με την
πρώτη έξοδό της στις αγορές για φέτος. Εν μέσω,
πάντως, μιας δύσκολης
συγκυρίας λόγω πληθωρισμού, πανδημίας και της
συζήτησης για τα επιτόκια καταγράφηκε αύξηση
του κόστους δανεισμού,
που έφτασε περίπου στο
1,84%. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο
Ιούνιο το επιτόκιο για την έκδοση 10ετούς
ομολόγου ήταν στο 0,88%, δηλαδή σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Επίσης, η ζήτηση για
τον τίτλο είναι πολύ μικρότερη από τα 30
δισ. ευρώ προσφορών που τον περασμένο
Ιούνιο.
Πάντως, άκρως ικανοποιητικό χαρακτηρίζει
ο υπουργός Οικονομικών το επιτόκιο με το
οποίο δανείστηκε στην δεδομένη συγκυρία

η χώρα. Πιο συγκεκριμένα ο Χρήστος Σταϊκούρας
αναφέρει:
«Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 10ετούς
ομολόγου, ανοίγοντας την
αυλαία του δανειακού προγράμματος για το 2022.
Έκδοση που, για ακόμη μία
φορά, στέφθηκε με επιτυχία, καθώς συγκέντρωσε
υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων.
Η χώρα μας άντλησε 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 1,8%.
Το κόστος δανεισμού κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα, διεθνή συγκυρία.
Συγκυρία στην οποία καταγράφεται, διεθνώς, άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, εξαιτίας της υψηλής αβεβαιότητας που προκαλούν η συνεχιζόμενη

Κυριάκος Μητσοτάκης:
Πολλαπλασιαστής ισχύος τα Rafale
«Τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα
απαλλάσσονται από κάθε φόρο»
Στις 12:45 προσγειώθηκε το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος Rafale στην 114 Πτέρυγα
Μάχης στην Τανάγρα. Νωρίτερα, τα γαλλικά μαχητικά είχαν πραγματοποιήσει διέλευση πάνω από την Ακρόπολη.
Κατά το καλωσόρισμα των αεροσκαφών, ο
πύργος ελέγχου ανέφερε: «Καλωσορίσατε
στο νέο σας σπίτι. Καλές προσγειώσεις με
ασφάλεια». Από την πλευρά του, ο αρχηγός του σμήνους των Rafale τόνισε: «Η 332
Μοίρα πετά στο μέλλον».
Μετά την προσγείωση στην 114 Πτέρυγα
Μάχης, τα αεροσκάφη πέρασαν κάτω από
αψίδα νερού και κατευθύνθηκαν στο χώρο
μπροστά από την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία όπου τα πληρώματα τους αποβιβάστηκαν. Ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και ο καθιερωμένος αγιασμός.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά τον χαιρετισμό του, τόνισε ότι «υπερήφανη η πατρίδα μας υποδέχεται τα πρώτα
6 από τα υπερσύγχρονα Rafale», χαρακτηρίζοντάς τα «έναν πολλαπλασιαστή ισχύος που θωρακίζει τη χώρα μας, ένα σαφές
δείγμα της Ελλάδας που αλλάζει και ακμάζει και αμυντικά και διπλωματικά».
«Τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα
απαλλάσσονται από κάθε φόρο», τόνισε
στο πλαίσιο της ομιλίας του, ενώ σε άλλο
σημείο υπογράμμισε ότι «η ανάπτυξη της
χώρας πρέπει να πλαισιώνεται από την
εθνική της ασφάλεια».
«Τα νέα αεροσκάφη είναι εδώ, 16 μήνες μετά
την παραγγελία τους, ετοιμοπόλεμα καθώς
τα πληρώματα και οι ομάδες υποστήριξης έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση»

υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι μέσα στο 2022 θα έρθουν και
τα υπόλοιπα αεροσκάφη.
«Πρόκειται για μια γεωστρατηγική εξέλιξη
πρώτης γραμμής γιατί τα νέα μαχητικά καθιστούν την Πολεμική Αεροπορία μια από
τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο που προσδίδει στην διπλωματική ισχύ
της χώρας και σφραγίζει τη διπλωματική
συμπαράταξη Ελλάδας-Γαλλίας», είπε και
πρόσθεσε: «Με άλλα λόγια τα νέα Rafale είναι έτοιμα να απογειωθούν για ένα νέο πιο
ειρηνικό αύριο στην περιοχή».
«Για την Ελλάδα κάθε ενίσχυση της άμυνας
της αποτελεί προβολή ειρήνης. Στον 21ο
αιώνα δεν έχουν θέση η παραχάραξη της
ιστορίας ούτε τα αυθαίρετα και απειλητικά
πυροτεχνήματα που εκτοξεύονται από γειτονικά κράτη. Σε όλα αυτά απαντούν το διεθνές δίκαιο και η εθνική μας εγρήγορση».
«Για την απόκτηση των Rafale δεν έχουμε
την ανάγκη άδειας κανενός. Η πατρίδα μας
όπως κλείνει την πόρτα κάθε απειλής, κρατάει ανοιχτά τα παράθυρα του διαλόγου»,
σημείωσε και κατέληξε: «Καλοτάξιδα τα νέα
Rafale».

Παρατείνονται τα μέτρα για μία
εβδομάδα -Το υπουργείο Υγείας
υιοθέτησε την πρόταση των ειδικών
Την παράταση των μέτρων κατά του κορωνοϊού ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Όπως σημειώνεται στην επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο, η Επιτροπή
εξέτασε την επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας και αποφάσισε την παράταση των
μέτρων.
Η ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας:
«Σήμερα, Τετάρτη 19/1, συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να εξετάσει τα νεότερα
επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Αποφασίστηκε ομόφωνα τα μέτρα που ισχύουν
να παραταθούν για μία εβδομάδα».
Οι δεκάδες νεκροί που ανακοινώνονται καθημερινά τις τελευταίες μέρες, με την ταυτόχρονη αύξηση των νοσηλειών, αποδεικνύουν ότι η πανδημία είναι εδώ και κάνουν

τους επιστήμονες να είναι σκεπτικοί για το
κατά πόσο θα ήταν τώρα η κατάλληλη ώρα
να αρθούν τα μέτρα.
Μέχρι τέλος Ιανουαρίου τα μέτρα
Έτσι, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων
στη σημερινή συνεδρίαση αξιολόγησε τα
επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, παρότι είναι ικανοποιημένη από
την τάση αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων,
και αποφάσισε την παράταση των μέτρων.
Σημειώνεται πως η παράταση που είχε
ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας την περασμένη εβδομάδα ισχύει μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου (ώρα 06:00), όπως προβλέπεται
στο σχετικό ΦΕΚ, και η νέα παράταση που
αποφάσισε η Επιτροπή ισχύει μέχρι τέλος
του μήνα, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου.

υγειονομική κρίση, η αύξηση του πληθωρισμού και η επικείμενη στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μια πιο συσταλτική
νομισματική πολιτική.
Χαρακτηριστικό της ανοδικής τάσης στις
αποδόσεις των κρατικών τίτλων είναι ότι τα
γερμανικά ομόλογα διαπραγματεύονται, για
πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, με θετική απόδοση.
Ωστόσο, παρά τη δύσκολη αυτή συγκυρία, η
Ελλάδα δανείστηκε σήμερα με κόστος κάτω
από το μισό έναντι της αντίστοιχης έκδοσης
του Μαρτίου του 2019, όταν το επιτόκιο είχε
διαμορφωθεί στο 3,9%.
Ενώ, και το περιθώριο επιτοκίου, το spread,

του ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού έχει συρρικνωθεί σημαντικά, τόσο σε
σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα όσο
και με τα επίπεδα των αρχών του 2019.
Συνεπώς, η χώρα μας, συνεχίζοντας την
– αποδεδειγμένα – επιτυχημένη εκδοτική
στρατηγική και την αποτελεσματική οικονομική πολιτική των τελευταίων 2,5 ετών,
καταφέρνει, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης ρευστότητας, να κινείται αταλάντευτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες,
στην κανονικότητα κλασικού εκδότη-χώρας
της Ευρωζώνης, “κλειδώνοντας” το κόστος δανεισμού της δεκαετίας σε χαμηλά
επίπεδα.
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NDP puts five urgent changes on
the table for Housing Summit
With a Housing Summit
planned for Wednesday,
Ontario NDP Housing critic
Jessica Bell (University—
Rosedale) is calling for five
specific proposals to be on
the table — things she said
the Doug Ford government
can and should do right now
to help people afford a home
in Ontario.
"Housing prices have been rising out of
control for years," Bell said. "It’s really
impacting people’s lives. People are putting
off having babies because they can’t afford
the extra bedroom. Young people are
moving hours away from everything they
know and love to find an affordable place.
People have to spend such a huge portion
of their income on housing, they’ve got no
breathing room in their budgets.
“Solutions are available, and we need
Premier Doug Ford to agree to implement
them right now.”
With the re-scheduled summit set to happen
Wednesday, Bell said government after
government have ignored proven solutions
— and that’s got to stop.
“Steven Del Duca's Liberals had 15 years
— instead of helping everyday buyers and
renters, they opened massive loopholes
for speculators to get richer while housing
prices skyrocketed, and allowed unlimited
rent hikes in between tenants,” said Bell.
"Renters and buyers are even worse off with
Ford, who scrapped rent control on more
homes and drove up prices even higher.”
Bell said she hopes the Housing Summit,
which includes Ontario’s big-city mayors,

spurs actual action from Ford — not another
task force, study or statements pointing
fingers at other levels of government.
The five urgent actions the NDP says Ford
can and must take now include:
1.
Stabilize rents by making it illegal
for landlords to raise the rent in between
tenants beyond provincial guideline
increases.
2.
Introduce a speculation and
vacancy tax on those who don’t pay taxes
in Ontario and who own houses they don’t
live in, plus increase the Non-Resident
Speculation Tax to 20 per cent, and apply it
province-wide.
3.
Change zoning rules so that
developers in Toronto are forced to build
more affordable housing in every major
development, not just near major transit
hubs, and so that multi-unit homes — like
duplexes and townhouses — are allowed in
all neighbourhoods.
4.
Allow municipalities to shift
property taxes onto properties worth more
than $2 million and shift the tax burden onto
the most fortunate.
5.
Immediately commit to funding
the building of at least 99,000 affordable
housing and supportive housing units.

Statement from Steven Del Duca
on Ontario’s Housing Summit
Ontario Liberal Leader, Steven Del Duca
issued the following statement:
“Over the last four years, home ownership
has become out of reach for almost all young
families. A housing market that was already
too expensive has run out of control, and
Doug Ford has only made it more difficult for
families to afford a home, whether you want
to rent or own. His changes to rental controls
have left families facing double digit surges
in rental cost rates, and he has no plan to

Ford kicks off housing
summit with funding to help
municipalities cut red tape
Ontario Premier Doug Ford
launched a virtual housing summit
with a promise of funds to help the
province’s largest municipalities
speed up development approvals.
The province would provide
more than $45 million in the
form of a new fund to streamline
development approvals and
cut red tape so residential
and industrial projects can get
underway, he said.
Tackling the housing crisis will
require collaboration from all levels of
government, and Ford said his goal for the
summit was to come up with concrete ways
to allow more families to buy a home.
“While the solutions may seem obvious,
implementing them takes a lot of hard work
and determination,” Ford said in opening the
summit.
“We know we need to better standardize
processes and procedures across regions,
and we know we need to improve data
collection and reporting so we can better
track progress where we can do better.”
Municipal Affairs and Housing Minister
Steve Clark said housing affordability is a
critical priority for the Ontario government,
and the summit is an opportunity to coordinate efforts with municipalities to build
more homes faster.
It’s also about enabling the right mix of
homes in the right places, Clark said.
Ford had invited Justin Trudeau to the
summit with Ontario’s big city mayors and
regional chairs, but the prime minister
declined.
The meeting was previously set for midDecember, but was put off so the provincial
and municipal politicians could focus on
their response to the Omicron variant.
Ontario’s
Progressive
Conservative
government also announced a housing
affordability task force to look into measures
to boost the supply of rental and ownership
housing, reduce red tape, and other options
reverse his disastrous decisions.  Ontario
Liberals believe that increasing housing
supply, protecting renters, and building
affordable housing are key to creating a

to address housing issues.
A report laying out its recommendations is
expected to be published early this year.
Figures in Ontario’s fall economic statement
show year-to-date home starts were 16
per cent higher than in the previous year,
and rental housing starts were 14 per cent
higher.
In the resale market, a frenzy peaked
in March 2021 at a record high, before
moderating by September. But in that month
the average home resale price in Ontario
was 31.4 per cent higher than the February
2020 pre-pandemic level.
The government pointed to low interest
rates, higher overall disposable incomes,
limited resale listings and shifting home
preferences to explain the strong demand.
Telling figures illustrating the province’s
heated housing markets can also be found
in the land transfer tax revenue. In 202021, Ontario collected about $3.7 billion in
revenue from land transfer taxes. In 202122, the total was projected to skyrocket to
more than $5 billion.
The Toronto Regional Real Estate Board
said earlier this month that a record 121,712
homes were sold through its MLS system
last year, up 28 per cent compared with
2020 and nearly eight per cent above the
previous 2016 high of 113,040.
The average 2021 selling price set a peak of
$1.095 million, up about 18 per cent from the
high the prior year of $929,636.
housing market that works for everyone. We
are taking the time to make sure we get our
housing plan right, and we will have more to
say about the plan in the coming months.”
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First at-home COVID-19 antiviral prescription drug authorized by Health Canada
Health Canada has authorized the use
of Pfizer’s COVID-19 antiviral treatment
Paxlovid, the first oral and at-home
prescription medication to be cleared for use
in this country.
The federal health agency says the
prescription-only medication can be given
to adults ages 18 and older to treat mild to
moderate cases of COVID-19, if they have a
confirmed positive test and are at a high risk
of becoming seriously ill.
The authorization comes with specific
instructions on scenarios in which the
regime cannot be used, including to prevent
COVID-19 infections or to treat patients
who are already hospitalized due to severe
COVID-19 cases.
The medication— two antiviral medicines
co-packaged together— cannot be taken for
longer than five days in a row, nor can it be
given to teens or children.
“The authorization today provides a new
tool the toolkit against COVID-19 at a crucial
time the pandemic as we're faced with new
variants. Importantly, it is a more accessible
antiviral treatment for those at high risk of
progression to severe COVID-19,” said
Health Canada’s Chief Medical Adviser Dr.
Supriya Sharma, during a technical briefing
discussing Paxlovid’s authorization.

She said that while this treatment may help
reduce the number of COVID-19 patients
who end up in hospital, “no drug, including
Paxlovid, is a substitute for vaccination,”
when it comes to reducing the risk of
hospitalization.
Prior to this oral medication getting
authorized, the short list of Canadianapproved COVID-19 treatments had to be
given in clinical settings.
“Our health-care system and hospitals
face significant pressures in this ongoing
pandemic, this new treatment will provide a
new option in the management of COVID-19,”
said Pfizer Canada’s Hospital Business
Unit Lead Kevin Mohamed in a statement.
“Pfizer is ready to begin delivery in Canada
immediately to help get PAXLOVID into the
hands of appropriate patients as quickly as
possible.”
FEDS PRIORITIZING ACCESS GIVEN
LIMITED SUPPLY
Facing calls from the provinces for a swift
rollout of this medication in the face of an
expected surge in Omicron hospitalizations,
the federal government announced Monday
that the first 30,400 full treatment courses
have already arrived in the country and will
be distributed this week.
“Pfizer is ready to start immediate

Applications Now Open for Ontario
Business Costs Rebate Program
Government supporting eligible
businesses with property tax and
energy costs
Eligible businesses required to
close or reduce capacity due
to the current public health
measures put in place to blunt the
spread of the Omicron variant of
COVID-19 can apply for the new
Ontario Business Costs Rebate
Program starting today. Through
the new program, the government will
provide eligible businesses with a rebate
payment of up to 100 per cent for property
tax and energy costs they incur while subject
to these restrictions.
“We recognize that these necessary public
health measures are impacting businesses,
and as we have been since the beginning
of the pandemic, we are there to support
them,” said Peter Bethlenfalvy, Minister of
Finance. “With the opening of applications
for this new rebate program, our government
is putting money directly into the hands of
impacted businesses during this critical
time.”
Eligible businesses required to close for
indoor activities, such as restaurants
and gyms, will receive a rebate payment
equivalent to 100 per cent of their costs.
Those required to reduce capacity to 50
per cent, such as smaller retail stores, will
receive a rebate payment equivalent to 50
per cent of their costs.
Businesses will be required to submit
proof of costs associated with property tax
and energy bills as part of the application
process. All eligible businesses must submit
an application to be considered, including
those that received previous COVID-19
support payments.
“We recognize that these are challenging
times for Ontario’s businesses,” said

Todd Smith, Minister of Energy. “We are
committed to supporting businesses most
impacted by the public health measures and
this rebate program will provide them with
the much needed support on their energy
bills.”
“We are prepared to deliver these critical
supports to Ontario businesses quickly and
seamlessly to ensure they can navigate
through these extremely challenging
times,” said Ross Romano, Minister of
Government and Consumer Services.
"This new program will provide substantial
relief for many businesses so that they can
continue to support our communities as we
work together to overcome COVID-19 and
its variants.”
The government is also improving cash
flows for Ontario businesses by making up
to $7.5 billion available through a six-month
interest- and penalty-free period for Ontario
businesses to make payments for most
provincially administered taxes. This penalty
and interest-free period started on January
1, 2022. This supports businesses now and
provides the flexibility they will need for
long-term planning.
The government is also introducing a new
COVID-19 Small Business Relief Grant that
will give businesses subject to closure under
the modified Step Two of the Roadmap to
Reopen a $10,000 grant. The money will
flow to eligible businesses in February.

delivery in Canada,” said Pfizer Canada
spokesperson Christina Antoniou in an
email.
The government has a deal in place with
the pharmaceutical giant securing access
to an initial one million treatment courses
of the therapeutic drug this year, however
given the high demand it could take some
time before the complete order is fulfilled.
Canada is set to receive another 120,000
over the course of February and March.
“My officials and I continue to work
with Pfizer in order to finalize the delivery
schedule for the remaining treatment
courses and to accelerate deliveries of this
highly sought after medication wherever
possible,” said Procurement Minister
Filomena Tassi during a press conference
on Monday afternoon, declining to comment
on the cost per treatment of this newlyauthorized medication.
Citing the “limited global supply,” Chief
Public Health Officer Dr. Theresa Tam
said that Public Health Agency of Canada
has communicated to the provinces and
territories an interim set of guidelines for
use of this new treatment while supplies are
limited.
This means that provinces are being asked
to prioritize giving this medication to:
•
Individuals who have the highest
likelihood of severe illness including those
who are immunocompromised regardless of
vaccination status;
•
Individuals over the age of 80
whose vaccinations are not up to date; and
•
Canadians aged 60 or older
who live in underserved rural or remote
communities, long-term care homes, who
are from First Nations, Inuit, and Metis
communities, or whose vaccinations are not
up to date.

Asked why the decision has been made to
offer priority access to the unvaccinated,
Tam said that’s because those who have not
been vaccinated against COVID-19 are at
higher risk of getting severely ill.
“This approach shows that we are prioritizing
treatments to those most in need,” she said.
As well, first use should be prioritized for
those whose infections have been confirmed
and are able to start the treatment within
five days of symptom onset. Tam said that
if PCR testing is not available, or if results
will not be available until more than five days
from symptom onset, a rapid antigen test
may be used.
Responding
to
the
authorization,
Conservative Leader Erin O’Toole said the
federal government is “late,” despite Canada
being one of the first of a handful of countries
that have signed off on use of the drug.
And, while other countries have provided
an emergency use authorization for the
product, including the U.S. and the U.K.,
Canada is the first country in which the
product has received a full authorization,
according to Pfizer Canada.
O’Toole is also calling for further deliveries to
be ramped up, but dodged a question about
his position on unvaccinated Canadians
being among the priority groups who can
access this new treatment.

Ontario Cuts Electricity Rates to Help
Workers, Families and Small Businesses
Off-peak rates provide immediate savings
as Ontarians spend more time at home
while public health measures are in place
The Ontario government is providing 21
days of electricity-rate relief to support
families and workers spending more time
at home, as well as small businesses,
consistent with the length of time the
province is in modified Step Two public
health measures. As of 12:01 AM today
electricity prices are lowered to the offpeak rate of 8.2 cents per kilowatt-hour -less than half the on-peak rate -- 24 hours
per day.
“Effective today, families and small
businesses will benefit from 21 days of
electricity rate relief as our government
implements the off-peak rate,” said Todd
Smith, Minister of Energy. “The off-peak
rate, which is less than half the on-peak rate,
will provide immediate savings as Ontarians
spend more time at home and work together
to slow the spread of the Omicron variant.”
Electricity customers won’t have to do
anything to benefit from the rate cut, it will
be applied automatically to both Time-ofUse and Tiered rate plans on the bills of
residential customers, small businesses
and farms who pay regulated rates set by
the Ontario Energy Board (OEB).
Implementation of the off-peak rate builds on

existing programs introduced by government
to reduce electricity prices including the
Ontario Electricity Rebate (OER), which
provides a 17 per cent rebate on the subtotal
of the electricity bill of eligible customers
including households, small businesses and
farms. Eligible customers will continue to
benefit from the OER while off-peak pricing
is in place.
“We extend our thanks to Local Distribution
Companies, as well as the Ontario Energy
Board who have worked quickly to ensure
the off-peak rate is applied automatically to
bills, providing a seamless experience for
both Time-of-Use and Tiered customers, ”
said Minister Smith.
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Στρατηγικά ανοίγματα και τα λόγια του αέρα
Στρατηγικής
σημασίας
ανοίγματα, μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι το ενεργειακό πρόγραμμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
όπως και ο υπό μελέτη (;)
αγωγός EastMed, για να
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ μπορέσουν να υλοποιηθούν μέχρι τέλους, πρέπει
να στηρίζονται σε πολιτικές
θωράκισης. Τέτοιου βεληνεκούς γεωπολιτικά
ανοίγματα, για να έχουν προοπτική υλοποίησης, πρέπει να στηρίζονται σε παράλληλα
μέτρα υποστήριξης. Κι αυτά αφορούν συμμαχίες, συνεργασίες, με συγκεκριμένο περιεχόμενο, πέραν από τις πολιτικές συνεννοήσεις
και τις μονίμως απαραίτητες φωτογραφικές
πόζες. Χρειάζονται συγκεκριμένες συμφωνίες, που θα στηρίζονται στην αλληλεγγύη
και τη διασφάλιση/προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων. Το γεγονός
ότι σε αυτές τις κινήσεις, τους σχεδιασμούς,
υπάρχουν και τρίτοι και εντοπίζονται κοινά
συμφέροντα, αυτό ενισχύει τις δυνατότητες
προώθησης και υλοποίησης. Φτάνει να αξιοποιούνται τα διαφορετικά συμφέροντα.
Παράλληλα, στοιχείο αυτού του σχεδιασμού
πρέπει να είναι απαραίτητα και η αναβάθμιση των αμυντικών, στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας. Εάν όλα αυτά είτε από αδυναμία, φοβική μυωπική πολιτική, είτε επειδή
δεν είναι μέσα στις πολιτικές επιλογές, τότε
είναι ξεκάθαρο πως τέτοια στρατηγικά ανοίγματα δεν μπορούν να γίνονται. Τέτοια εγχειρήματα, εάν δεν συνοδεύονται από έναν
οδικό χάρτη στήριξης, που θα περιλαμβάνει
και βήματα προς την υλοποίησή του, καθίστανται ανέφικτα. Ποια έχουν γίνει από όλα

αυτά; Το ερώτημα τίθεται προς την Κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη της
διαχείρισης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε χθες να απαντήσει στην
κριτική του ΑΚΕΛ, το οποίο χαρακτήρισε
τον EastMed «λόγια του αέρα» ενώ επέκρινε την Κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε
να θωρακίσει την κυπριακή ΑΟΖ και να
υπερασπίσει την Κυπριακή Δημοκρατία
απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις της
Τουρκίας. Πώς απάντησε ο Πρόεδρος;
Είπε ότι «αυτό που δεν άκουσα από το
ΑΚΕΛ είναι μια πρόταση είτε στο Εθνικό
Συμβούλιο είτε μέσα από τις συζητήσεις
που γίνονται στη Βουλή να μας εισηγείται να
αγοράσουμε υποβρύχια για να θωρακίσουμε την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
πολεμικά σκάφη, ή αεροσκάφη. Επιτέλους
είναι καιρός, αντί λόγια του αέρα χάρη αντιπολίτευσης, να υπάρχουν προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις...». Το ΑΚΕΛ, λοιπόν,
σύμφωνα με τον Πρόεδρο δεν πρότεινε τη
στρατιωτική αναβάθμιση της χώρας μας. Η
Κυβέρνηση, όμως, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις —κυβερνά εννέα χρόνια— γιατί δεν
προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση; Γιατί
δεν αγόρασε σκάφη ή και αεροσκάφη;
Αλλά τι να συζητά κανείς αυτό το θέμα, όταν
στοιχειώδης άμυνα δεν υπάρχει. Η άμυνα
ήταν και είναι θύμα των πελατειακών συναλλαγών του εκάστοτε κομματικού κράτους.
Θύμα των συναλλαγών όλου του συστήματος, σε μια λογική δούναι και λαβείν.
Και ενώ είναι εθνική αυτοχειρία μια ημικατεχόμενη χώρα να μη θωρακίζεται διαχρονικά
αμυντικά, το ίδιο είναι όταν αποφασίζονται
μεγαλεπήβολα έργα και σχεδιασμοί και να
μην δίνεται ευρώ για εξοπλισμούς. Τα λεφτά

Έντονη ανησυχία ΣΑ για τα Βαρώσια
- Πρώτη ενημέρωση Στιούαρτ
Επίκεντρο της αποστολής του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ στην Κύπρο είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ
των δυο κοινοτήτων, ανέφερε ο ίδιος ενώπιον
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Σύμφωνα με τα όσα εξήγησε ο Κόλιν Στιούαρτ στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΗΕ, στη χθεσινή τρίωρη συνεδρίαση για τις
εκθέσεις του ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες για την
Αποστολή των Καλών του Υπηρεσιών και
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ , στο επίκεντρο της αποστολής τώρα είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης
και σεβασμού μεταξύ των δυο κοινοτήτων και
στη συνέχεια, η δημιουργία ενός καλύτερου
περιβάλλοντος για την οικοδόμηση της ειρήνης στο νησί. Αυτό ανέφερε χθες βράδυ σε
διάσκεψη Τύπου ο Αναπληρωτής Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Νορβηγίας στα Ηνωμένα Έθνη και Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ασφαλείας για τον μήνα Ιανουάριο, Odd-Inge
Kvalheim.  Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στις κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, καλωσόρισαν τον
διορισμό του κ. Στιούαρτ στα νέα του καθήκοντα και συμμετείχαν σε ανοιχτή ανταλλαγή
απόψεων για την κατάσταση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις δύο πρόσφατες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα.  Αναγνωρίζουν
επίσης την "προκλητική κατάσταση επί του
εδάφους" , όπως περιγράφεται στην έκθεση
και καλούν τις δύο πλευρές να σεβαστούν
και να τηρήσουν τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του να επιτραπεί στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ η
ανεμπόδιστη δυνατότητα να εκπληρώσει την
εντολή της. Τα μέλη σημείωσαν επίσης την

ανησυχία τους για την πρόσφατη αύξηση
των κρουσμάτων από τον COVID-19, αναγνωρίζοντας τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που είχε ο ιός στο νησί.  Τα
μέλη του Συμβουλίου προσβλέπουν στην
ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ πριν
από τις 31 Ιανουαρίου. Η υιοθέτηση του ψηφίσματος για την ανανέωση της θητείας της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι προγραμματισμένη για τις
27 Ιανουαρίου.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του ΚΥΠΕ
για την αίσθηση ανεπαρκούς αντίδρασης
από πλευράς ΟΗΕ στο ζήτημα των Βαρωσίων, ο κ. Kvalheim απάντησε ότι πολλά Μέλη
του Συμβουλίου σχολίασαν το θέμα, καθώς
και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά. Υπήρξε
επίσης κάποια κριτική για ορισμένα από τα
μέτρα που λήφθησαν επί τόπου σχετικά με
αυτό το ζήτημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, κατά
τη διάρκεια της συνεδρίας, ο κ. Στιούαρτ διαβεβαίωσε τα μέλη του ΣΑ ότι ο ΓΓ παραμένει
δεσμευμένος στις παραμέτρους του ΟΗΕ,
στο διορισμό απεσταλμένου και στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών.
Κατά τη συζήτηση, τόσο από τον κ. Στιούαρτ
όσο και από τα μέλη του ΣΑ, εκφράστηκε
έντονη ανησυχία και καταδίκη για την κατάσταση στα Βαρώσια και αναφέρθηκε ότι τα
μέλη του της ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρεμποδίζονται
στα Βαρώσια από τους Τούρκους. Επαναβεβαιώθηκε επίσης ότι το στάτους κβο στο
Κυπριακό δεν είναι αποδεκτό καθώς και η δέσμευση του Οργανισμού στη βάση της λύσης
του Κυπριακού.

του ταμείου Άμυνας, στο οποίο προσφέρουν
οι πολίτες κάθε μήνα πώς αξιοποιούνται; Μήπως καλύπτουν μαύρες τρύπες του δημοσίου ταμείου; Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο
θέμα.
Όταν ένα κράτος, λοιπόν, αποφασίζει να κάνει στρατηγικά ανοίγματα στα ενεργειακά,
δεν μπορεί να μην έχει προετοιμάσει στοιχειωδώς την άμυνά του. Εκτός κι εάν αναμένει πως οι τρίτοι θα στηρίξουν τις πολιτικές
της χώρας. Αυτό πολιτικά δεν είναι αφέλεια,
ψευδαίσθηση. Είναι επικίνδυνη διαχείριση.
Είναι πρόδηλο πως κανείς δεν θα πολεμήσει για εμάς. Ούτε θα παρουσιαστεί βασιλικότερος του βασιλέως στηρίζοντας δικές μας
επιλογές. Για αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός συμμαχιών και δικών

μας ενεργειών ενίσχυσης. Διαφορετικά δεν
προχωράς.
Όταν δεν υπάρχει πολιτική στόχευση, όλα
αυτά είναι αναμενόμενα. Γίνεται μια κίνηση,
τη βαπτίζουν, μεταξύ άλλων και «καταλύτη»
για το Κυπριακό και ξεκινούν, χωρίς ο σχεδιασμός να προβλέπει τα επόμενα βήματα, το
τέλος της διαδρομής. Γιατί καλά τα ωραία λόγια, χρειάζονται όμως και πράξεις. Χρειάζεται
να διασφαλίζεται η συνέχεια.
Ο EastMed σήμερα είναι πολιτικό παιχνιδάκι
σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν φθάσει ο λογαριασμός στη χώρα.
ΣΗΜ.: Ρωτήθηκε χθες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αν συμμερίζεται τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ότι
«ο EastMed πάντοτε αποτελούσε εργαλείο
πρόκλησης προβλημάτων». Ο Πρόεδρος
είπε ότι «δεν νομίζω να είναι αυτό που εννοούσε ο κ. Κασουλίδης, ούτε και είναι θέμα
σχολιασμού των ενδεχόμενα προσωπικών
απόψεων που κάποια στιγμή εξέφρασε ο κ.
Κασουλίδης». Το έχουμε ακούσει κι αυτό: Ο
υπουργός των Εξωτερικών εκφράζει προσωπικές απόψεις. Είναι μήπως αναλυτής, που
γυροφέρνει τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές; Μέλος της Κυβέρνησης είναι και
υποτίθεται ότι εκφράζει την πολιτική της. Και
προχθές έκανε τις δηλώσεις και όχι «κάποια
στιγμή», εξέφρασε… ενδεχόμενες πολιτικές
απόψεις. Τελικά νομίζουν ότι μας δουλεύουν;

Το Κυπριακό στο επίκεντρο συζήτησης
Κασουλίδη-Σακελλαροπούλου
Στις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας
για λύση δυο κρατών και στη συνεχιζόμενη
προκλητικότητα, αναφέρθηκε η Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης της με τον Υπουργό
Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος
πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του.  Υποδεχόμενη τον κ. Κασουλίδη η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε
ότι η προηγούμενη εμπειρία του στη θέση
αυτή αποτελεί εγγύηση για την υπεράσπιση
των συμφερόντων του κυπριακού ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.  Παράλληλα,
υπογράμμισε ότι η εμμονή της Τουρκίας στις
απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών
και «ισότιμης κυριαρχίας» αυτών, καθώς
και η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα στα Βαρώσια, στις θαλάσσιες ζώνες της

Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεν πρόκειται να κάμψουν την προσήλωση στην ευόδωση των προσπαθειών για την επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών
Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών.  Από την πλευρά του ο κ.
Κασουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
κυπριακού λαού προς τον ελληνικό, ανέφερε ότι η συμπόρευση αυτή αποτελεί το κύριο
στήριγμα του κυπριακού αγώνα και τόνισε ότι
η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
μια λειτουργική Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, όπως ακριβώς
προβλέπουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί
πάγια πυξίδα της Κύπρου

«Η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη
με διχοτομημένη την Κύπρο»
Όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη δεν
μπορούμε να αισθανόμαστε πλήρεις διαμήνυσε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η νέα πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα, σημειώνοντας ότι, η Ευρώπη έχει μια
κληρονομιά πολέμου, αλλά ταυτόχρονα και
θεραπείας.
Αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με την Ευρώπη να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, αξιοποιώντας την εμπειρία
της, να συμβάλουμε στις προσπάθειες για
τον τερματισμό της διχοτόμησης της Κύπρου
υπό την αιγίδα του σχεδίου του ΟΗΕ. Δεν
μπορούμε ποτέ να είμαστε αληθινά ολόκληροι, όσο η Κύπρος παραμένει διχασμένη.
Ερωτηθείσα σε συνέντευξη Τύπου για την

επιθετική στάση της Τουρκίας κατά της Κύπρου και της Ελλάδας, επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι η τελευταία διαιρεμένη χώρα στην
ΕΕ. Πέρυσι, σημείωσε, πριν την πανδημία, η
Τουρκία άρχισε να χρησιμοποιεί ευάλωτους
ανθρώπους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης μας.
H νέα πρόεδρος αποδεχόμενη όπως είπε,
την κληρονομιά του Νταβίντ Σασόλι, του
αγωνιστή υπέρ της Ευρώπης, διαβεβαίωσε
ότι θα δώσει συνέχεια στις αξίες της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης, ισότητας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μια πολιτική της ελπίδας,
όπως είπε.
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Η ΥΠΕΞ του Καναδά θα επισκεφθεί την Ουκρανία την ερχόμενη εβδομάδα
περίπτωση νέας εισβολής από τη
Ρωσία.
Πληροφορίες θέλουν τη Μόσχα να
έχει μετακινήσει περισσότερους
από 100.000 στρατιώτες της κοντά
στο σύνορο με την Ουκρανία και
οι ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχία ότι η
Ρωσία αναζητεί κάποιο πρόσχημα
για να εισβάλλει αν η διπλωματία
δεν καταφέρει να επιτύχει τον στόχο της.

Η καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Τζόλι θα επισκεφθεί το Κίεβο την
ερχόμενη εβδομάδα για να επαναλάβει
τη στήριξη της χώρας της στην εθνική
κυριαρχία της Ουκρανίας και να ενισχύσει τις προσπάθειες αποτροπής "επιθετικών ενεργειών" από τη Ρωσία, ανακοίνωσε η Οτάβα.
Η Μόσχα έχει μετακινήσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες της κοντά
στο σύνορο με την Ουκρανία και οι ΗΠΑ
εξέφρασαν ανησυχία ότι η Ρωσία αναζητεί κάποιο πρόσχημα για να εισβάλλει αν
η διπλωματία δεν καταφέρει να επιτύχει τον
στόχο της.
Ο Καναδάς, ο οποίος έχει έναν αρκετά μεγάλο και με πολιτική επιρροπή πληθυσμό
ουκρανικής καταγωγής, έχει υιοθετήσει
σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα μετά
την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.
"Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων και εξοπλισμού εντός και γύρω από
την Ουκρανία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτές οι
επιθετικές ενέργειες πρέπει να αποτραπούν", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η
Τζόλι.
"Ο Καναδάς θα εργαστεί μαζί με τους διεθνείς εταίρους του για να τηρήσει την διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες", πρόσθεσε
η ίδια.
Η Τζόλι θα συναντηθεί με τον ουκρανό
πρωθυπουργό Ντένις Σμιγκάλ και θα ταξιδέψει στο δυτικό τμήμα της χώρας για να μιλήσει στους 200 καναδούς στρατιώτες που
εδρεύουν εκεί από το 2015.
Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε την Τρίτη επικοινωνία με τον

ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
στον οποίο "τόνισε ότι πιθανή στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις, ανάμεσά τους και
συντονισμένες κυρώσεις", ανακοίνωσε
το γραφείο του Τριντό.
Ο Καναδάς έχει επιβάλει τιμωρητικά μέτρα
εις βάρος περισσότερων από 440 προσώπων και οντοτήτων λόγω της προσάρτησης
της Κριμαίας.
Η Τζόλι, η οποία ξεκινάει περιοδεία στην
Ευρώπη, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες όπου
θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και τον
Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών ΕΕ.
Θα επισκεφθεί επίσης το Παρίσι για συνομιλίες με τον γάλλο ομόλογό της Ζαν-Ιβ Λεντριάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΥΠΕΞ Καναδά: Στο
πλευρό της Ουκρανίας σε
περίπτωση εισβολής της
Ρωσίας

Μετά τις ΗΠΑ και την ΕΕ και ο Καναδάς
δεσμέυεται να στηρίξει την Ουκρανία σε

Εγκεκριμένο φάρμακο
COVID-19 για οικιακή χρήση
Το υπουργείο Υγείας του Καναδά ενέκρινε
το πρώτο φάρμακο κατά του COVID-19 που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι μετά
από συνταγή γιατρού, ανακοίνωσαν την
περασμένη Δευτέρα οι καναδικές ιατρικές
αρχές. «Θα υπάρξει τεράστια ζήτηση για
αυτή τη θεραπεία, η οποία είναι το πρώτο
από του στόματος φάρμακο κατάλληλο για
τη χρήση στο σπίτι», είπε η Ομοσπονδιακή Διευθύντρια Ιατρικής Δρ. Theresa Tam
σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι
οι διαθέσιμες ποσότητες θα είναι αρχικά
μικρές.

«Εμποδίζει τον
πολλαπλασιασμό του
SARS-CoV-2»

Η εγκεκριμένη θεραπεία είναι το Paxlovid,
ένας συνδυασμός δύο αντιιικών φαρμάκων
– του nirmatrelvir και του ritonavir, που κατασκευάζεται από την Pfizer. «Η πρόκληση
είναι να διεξαχθεί το τεστ όσο το δυνατόν
συντομότερα», εξήγησε η Ταμ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα. Το
φάρμακο που εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του ιού SARS-CoV-2 προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη διάγνωση,
εντός πέντε ημερών από την έναρξη των
συμπτωμάτων. Ο ασθενής παίρνει – για
πέντε ημέρες, δύο φορές την ημέρα – ένα
σετ από δύο δισκία νιρματρελβίρη και
ένα δισκίο ριτοναβίρη, ένα φάρμακο που

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του HIV.
Μέχρι τώρα, τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί για χρήση στον Καναδά για ασθενείς με
COVID-19 προορίζονται μόνο για χρήση
σε νοσοκομεία. Όπως τόνισαν τα καναδικά
μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με ορισμένους
γιατρούς, το Paxlovid μπορεί να σταματήσει
την εισροή ασθενών σε ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία.
Το δελτίο Τύπου της Δευτέρας από το ομοσπονδιακό τμήμα υγείας εξήγησε ότι το
Paxlovid βοηθά το σώμα να καταπολεμήσει τον ιό SARS-CoV-2, ανακουφίζοντας
τα συμπτώματα και μειώνοντας τη διάρκεια
της νόσου. Τα εργαστηριακά δεδομένα της
Pfizer δείχνουν επίσης ότι το φάρμακο είναι
πιθανό να δράσει ενάντια στην παραλλαγή
Omikron, η οποία κυριαρχεί πλέον σε νέες
περιπτώσεις COVID-19 στον Καναδά.

Στέλνει μονάδα
Ειδικών Επιχειρήσεων στην
Ουκρανία

Σώμα των Ειδικών Επιχειρήσεων του
Καναδά έχει αποσταλεί στην Ουκρανία
με οδηγίες –μεταξύ άλλων– προετοιμασίας σχεδίου εκκένωσης διπλωματών
της χώρας, σε περίπτωση «εισβολής».
Ο Καναδάς απέστειλε στην Ουκρανία ένα
μικρό σώμα από το Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις που αναμένονταν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις ανάμεσα σε Ρωσία
και Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές του
Global News, τη Δευτέρα (17/01).
Η παρουσία των ειδικών δυνάμεων του
Καναδά αποτελεί μέρος μίας προσπάθειας
των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αποτρέψουν
μία υποτιθέμενη ρωσική επιθετικότητα κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας και, επίσης,
να καθορίσει τρόπους βοήθειας προς την
ουκρανική κυβέρνηση, αναφέρει το καναδικό δίκτυο, επικαλούμενο σχετικές πηγές.
Στις οδηγίες προς τη μονάδα, περιλαμβάνεται

το στήσιμο ενός σχεδίου εκκένωσης για Καναδούς διπλωμάτες σε περίπτωσης ευρείας
κλίμακας εισβολής, σύμφωνα με το μέσο.
Με βάση τα στοιχεία που παρέχει η κυβέρνηση του Καναδά, η Οτάβα έχει δεσμεύσει
περίπου 700 εκατ. δολάρια από τον Ιανουάριο του 2014, παρέχοντας στην Ουκρανία
μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό και στέλνοντας περιοδικά άνα έξι μήνες, 200 μέλη
των Ενόπλων Δυνάμεων του Καναδά για
εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων
ασφαλείας.
Η ένταση γύρω από την Ουκρανία μεγάλωσε κατά τους τελευταίους μήνες, αφότου η
Ρωσία κατηγορήθηκε για ανάπτυξη στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας και για υποτιθέμενες προετοιμασίες
εισβολής.
Η Μόσχα έχει απορρίψει κατηγορηματικά
τις κατηγορίες, επισημαίνοντας τη στρατιωτική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ κοντά στα
σύνορα της Ρωσίας, που θεωρεί απειλή για
την εθνική της ασφάλεια. Η Ρωσία δηλώνει
πως έχει κάθε δικαίωμα να μετακινεί τις δυνάμεις της εντός των δικών της εδαφών.
Τον Δεκέμβριο, η Ρωσία παρουσίασε στις
ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ προσχέδιο με προτάσεις της για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Στις
10 Ιανουαρίου, η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχαν
έναν γύρο συνομιλιών γύρω από τη στρατηγική σταθερότητα, στη Γενεύη. Την Τετάρτη (12/01), διεξήχθη το πρώτο Συμβούλιο
ΝΑΤΟ-Ρωσίας από το 2019, στα κεντρικά
γραφεία της συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Τη
συνάντηση ακολούθησαν συνομιλίες στη
Βιέννη, από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Καναδάς επενδύει σε καλύτερες
πρακτικές στη βιολογική παραγωγή
297.330 δολάρια, επενδύει η κυβέρνηση του Καναδά για να βοηθήσει τους παραγωγούς να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές
στη βιολογική παραγωγή, σύμφωνα με την Υπουργό Γεωργίας,
Marie-Claude Bibeau.
Η κυβέρνηση, προχώρησε στη
χρηματοδότηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Prairie
Organic Development Fund
(PODF), ο οποίος έχει δεσμευτεί
στο εθνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη
της βιολογικής γεωργίας.
Η επένδυση αναμένεται να ανέλθει, πιο
συγκεκριμένα, έως τα 297.330 δολάρια, με
στόχο την παροχή εργαλείων, αλλά και τη
στήριξη στους παραγωγούς να ενσωματώσουν βιολογικές πρακτικές που θα συμβάλουν στην ικανοποίηση της αυξανόμενης
ζήτησης για βιολογικά προϊόντα.
Πρόκειται για επένδυση που θα βοηθήσει
τον οργανισμό στην υλοποίηση της στρατηγικής μεταφέροντας εξειδικευμένες δεξιότητες, γνώση και καλύτερες πρακτικές
στους υπάρχοντες βιοκαλλιεργητές, αλλά
και όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν
πιο βιολογικές μεθόδους.
Το PODF έχει ακόμη επιφορτιστεί με την αύξηση της ενημέρωσης και της κατανόησης
του οφέλους που έχει η βιολογική γεωργία,
αλλά και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης

για το αγροδιατροφικό σύστημα της χώρας.
Το έργο περιλαμβάνει την παροχή εργαλείων επέκτασης επιχειρήσεων και ανάπτυξης
δεξιοτήτων σε αγρότες σε όλο τον Καναδά
μέσω συνεδρίων παραγωγών και διαδικτυακών σεμιναρίων, podcast, διαδικτυακών
γεωπονικών εργαλείων και εκπαίδευσης.
Μέσω της πρωτοβουλίας, οι παραγωγοί
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της
υγείας του εδάφους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα αγροκτήματα στο πλαίσιο
των μεταβαλλόμενων αγορών και της κλιματικής αλλαγής, όπως προσθέτει.
Ο βιολογικός τομέας του Καναδά αξιολογείται στα 8 δισ. δολάρια και είναι ο έκτος
μεγαλύτερος παγκοσμίως, υπενθυμίζει το
υπουργείο. «Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
της ζήτησης για βιολογικά είναι της τάξεως
του 8,7% στη χώρα και παρά τις αυξήσεις
στην καναδική παραγωγή, η ανάπτυξη στις
διεθνείς, αλλά και τις καναδικές αγορές
εξακολουθεί να ξεπερνά την προσφορά,
υπογραμμίζει.

14

Greek Press | January 21, 2022

Η στήλη του Μέτοικου

ΜΙΑ .... ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Πριν από 72 χρόνια,
στις 15 Ιανουαρίου
1950 ο Ελληνισμός
τής Κύπρου σε ένα
πρωτότυπο δημοψήφισμα, που οργάνωσε η Εθναρχία του,
ψήφισε σύσσωμος
την Ένωση με την
Ελλάδα. Επρόκειτο
για μιαν αλησμόνητη εκδήλωση που έμοιαζε
με αληθινό πανηγύρι.
Εκείνος ο χειμώνας του 1950 ήταν ασυνήθιστα βαρύς. Το χιόνι εκείνες τις μέρες είχε
πνίξει, μέσα στη λευκή παγωνιά του, τα πάντα. Από τις πιο ψηλές κορυφές του κυπριακού Ολύμπου, μέχρι τους κάμπους και τα
ακρογιάλια.
Κι’ όμως! Την καθορισμένη μέρα - ήταν Κυριακή - οι άνθρωποι από τα χαράματα ντυμένοι στα γιορτινά τους, άρχισαν να ανηφορίζουν ή να κατηφορίζουν κατά τις εκκλησιές,
που οι καμπάνες τους κτυπούσαν ασταμάτητα. Άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι,
άρρωστοι και κατάκοιτοι μεταφέρονταν με
αυτοκίνητα, με γαϊδουράκια στα χωριά, ή
και στα χέρια ακόμα, έμπαιναν στις εκκλησιές, άναβαν το κεράκι τους, προσκυνούσαν
τις ιερές εικόνες κα στη συνέχεια απόθεταν
την υπογραφή τους, συχνά με βουρκωμένα
μάτια ή και με λυγμούς, στο μεγάλο βιβλίο
που είχε ανοίξει για την περίσταση και που
απάνω - απάνω είχε την επιγραφή που λαμπύριζε καταγάλανη: ‘‘ Αξιούμεν την ένωσιν
της Κύπρου μετά της μητρός Ελλάδος.
Η αποικιακή κυβέρνηση είχε κινητοποιήσει

ολόκληρο το νόμιμο και άνομο μηχανισμό της
για να αποθαρρύνει και να υπονομεύσει το
δημοψήφισμα. Με σκληρότητα προειδοποιούσε τους δημοσίους υπαλλήλους και όλους
τους εξαρτώμενούς της για σοβαρές κυρώσεις και απόλυση ακόμα, αν έπαιρναν μέρος
στη ψηφοφορία. Προπαγάνδιζε ακόμα πως
στην απίθανη περίπτωση τής ένωσης με τη
φτωχή Ελλάδα, η Κύπρος θα οδηγείτο σε οικονομική καταστροφή.
Και όμως, το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε
πρόβλεψη: 96% υπέρ και 4% αποχή. Αξίζει
να αναφερθεί πως ψήφισαν υπέρ της ένωσης και πολλοί Τουρκοκύπριοι.
Αργότερα, όταν άρχισε ο ένοπλος αγώνας
τού 1955, η Αγγλία αποφάσισε να εμπλέξει
και την Τουρκία, η οποία αποποιήθηκε κάθε
δικαίωμα στην Κύπρο, όταν η Βρεττανία μετά
τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο κατά τον οποίο η
Τουρκία ήταν σύμμαχος τής Γερμανίας, κήρυξε το νησί σε Βρεττανική αποικία.
Τους τόμους του δημοψηφίσματος, κυπριακή
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό, μετέφερε και κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ( η κυβέρνηση
δέν το παρέλαβε) , στη Βρεττανική Βουλή και
στα Ηνωμένα Έθνη.
Υπέρ της ενώσεως ψήφισε ομόφωνα και
η κυπριακή Βουλή το Ιούνιο του 1967.Το
ψήφισμα έχει ως ακολύθως:
‘‘ Η Βουλή των αντιπροσώπων, διερμηνεύουσα τους προαιωνίους πόθους του Ελληνισμού της Κύπρου και διαδηλούσα την
αμετάκλητον απόφασίν του διά σύντομον
αποκατάστασιν, ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ότι:

Να "ζήσεις" παλιο-COVID-19
και χρόνια..;!;!: #ΝΟΤ

Ελισσαίος
Κυρίλλου

Φτάσαμε αισίως στα 2 χρόνια COVID-19
και δεν θα ευχηθώ «χρόνια πολλά» γιατί θα
ήταν αστείο, πολύ αστείο. Δυο χρόνια πάρα
πολύ δύσκολα για όλους μας, ουδενός εξαιρουμένου. Εκτός κι αν ζεις σε άλλο πλανήτη
και δεν έχεις καμία επαφή με τους γήινους
(μεταξύ μας να ξέρεις σε ζηλεύω). H πανδημία ναι, έπληξε την σωματική μας υγεία αν
και γι' αυτήν έχουν μεριμνήσει να μας ενημερώνουν οι ειδικοί, με πτυχίο ιατρικής και
όχι με πτυχίο "google search", "fake news
articles" η "κτηνίατρου" (το είδαμε κι αυτό).
Α και το πιο σημαντικό που φρόντισαν αυτοί οι ταπεινοί ειδικοί είναι κάτι που αν το
έχεις μπορεί να σε πάρει και ξώφαλτσα ο
COVID-19 και ναι, είναι ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ βρε
κουτά, αυτά που μας προστατεύουν εδώ και
καμιά εκατονταετία για να μην εξαλειφθεί το
ανθρώπινο είδος (εδώ υπάρχει προσωπική
μαρτυρία ορκίζομαι).
Που είχαμε μείνει πριν με πιάσει το παραπάνω παραλήρημα...α ναι, αυτό που
επηρεάστηκε περισσότερο απ' όλα είναι η
ψυχική μας υγεία.. γι' αυτό είμαι εδώ για να
σας κάνω να χαμογελάσετε λίγο - αν έχετε

χιούμορ, διαφορετικά γυρίστε σελίδα και
διαβάστε τον κύριο Κακαγιάννη και ταξιδέψτε δωρεάν!
Όταν θέλω να αναλύσω κάτι το πάω από
την αρχή.
Ήθελα να ήξερα ποιος είχε την φαεινή ιδέα
να βαφτίσει τον συγκεκριμένο ιο με αυτό το
όνομα;;
Μόνο που το βλέπεις ή το ακούς σου προκαλεί τρόμο!! Δηλαδή π.χ τώρα, είχαν 5 ονόματα και το καλύτερο ήταν το COVID-19;; Τα
άλλα ονόματα ποια ήταν δηλαδή;; Θέλω να
ξέρω. Όταν έχεις παιδί αντιλαμβάνομαι ότι
σαν γονιός θες να διαλέξεις το καλύτερο
όνομα. Μεταξύ μας πάντως αν ο ιος ήταν
παιδί και δε ελληνόπουλο σίγουρα θα το
έλεγαν Τσαμπίκα. Τέλος. (αν έχεις αυτό το
όνομα μην το πάρεις προσωπικά, αυτό μου
ήρθε)
Που θέλω να καταλήξω;; Όλο αυτό ξεκίνησε με λάθος μάρκετινγκ επέλεξαν το γνωστό "επιθετικό μάρκετινγκ". Δεν λέω ότι δεν
λειτούργησε και ότι δεν τρομοκρατηθήκαμε
και ότι δεν λάβαμε υπόψη την σοβαρότητα
της κατάστασής. Αλλά και λίγο έλεος βρε

α) Παρά τας οιασδήποτε αντιξόους περιστάσεις, δεν θα αναστείλει τον νυν διεξαγόμενον μετά της ομοθύμου συμπαραστάσεως ολοκλήρου του Πανελληνίου, αγώνα
του, μέχρις ότου, ο αγών αυτός, ευοδωθεί
διά της άνευ ενδιαμέσου τινός σταθμού
ΕΝΩΣΕΩΣ, ενιαίας και ολοκλήρου της Κύπρου μετά της Μητρός Πατρίδος.
β) Θα συμβάλει με όλα τα εις την διάθεσίν
της μέσα εις την προαγωγήν τού κλίματος
ψυχικής ενότητος μεταξύ του Ελληνικού
Κυπριακού λαού και της Μητρός Πατρίδος
ως και εις την στενήν συνεργασίαν μεταξύ
Ελλάδος και Κύπρου, απαραιτήτου προϋποθέσεως δια την ευόδωσιν του Εθνικού
μας Αγώνος. ‘‘
Βέβαια, αργότερα, για λόγους αφελούς πολιτικής σκοπιμότητας, κατόπιν απειλών της
Τουρκοκυπριακής πλευράς ότι θα αποχωρήσει από τις συνομιλίες για το κυπριακό,
αν γίνονται εορτασμοί κατά την επέτειο τού
δημοψηφίσματος, η ίδια Βουλή ψήφισε να μη
γίνονται εκδηλώσεις στα σχολεία. Για να αποδειχθεί άλλη μια φορά ότι συνομιλούντες οι
Τούρκοι, παίρνουν μόνο, για να επανέλθουν
την άλλη φορά απαιτώντας περισσότερα.
Αυτή την ώρα που η Κύπρος δοκιμάζεται, με
τον Τούρκο να εποφθαλμιά προαιώνια ελληνικά δίκαια στο νησί, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και όπου αλλού η βουλιμία
του θελήσει, οφειλή του Ελληνισμού είναι η
ενότητα αλλά και η αποφασιστικότητα. Η Κύπρος πρέπει και να σωθεί αλλά και να φράξει

μαρκετιστες!! Γιατί έχω και δεύτερο παράδειγμα, περί σχεδιασμού ο λόγος!! Φαντάζομαι τώρα 10 γραφίστες να κάθονται
σε Zoom Call και να μοιράζονται γνώμες
και απόψεις για την ιδανική μορφή του
COVID-19 και επειδή κάποιος κακομοίρης
είδε την ταινία "FLUBBER" πρόσφατα, θα
πρέπει εμείς να τραυματιστούμε ψυχικά για
το υπόλοιπο της ζωής μας. Είναι ποτέ δυνατόν;; Είναι σχέδιο αυτό που δώσανε;; αυτό
το πρασινο-λαχανι του τοξικού εμετού;; και
μικροβιοφοβία να μην είχες σίγουρα τώρα
θα έχεις για πάντα!! Ξαφνικά ο ιος αυτός
απέκτησε και πρόσωπο και πήρε την μορφή
μεταλλαγμένης χλαπάτσας που βγήκε από
το Τσέρνομπιλ έτοιμη να σε κατασπαράξει.
Που θέλω να καταλήξω;; Πουθενά φίλε

το δρόμο προς την επιβουλή. Τυχόν απώλειά
της δεν θα σημαίνει μονάχα την εκμηδένιση
τού Ελληνισμού της, αλλά και απρόβλεπτων
δεινών για το Έθνος. Γιατί μετά τη Σμύρνη και
τη Μικρασία στην από τα πανάρχαια χρόνια,
τόσο οικεία στο Ελληνικό, γαλάζια άπλα τής
Ανατολικής Μεσογείου ήταν η Κύπρος. Μετά
την Κύπρο, τι; Αλήθεια τι;

αναγνώστη/στρια. Ήθελα απλά να σου πω
"Καλή Χρονιά" και σκέφτηκα να στο πω λίγο
ανάλαφρα. Το συμπέρασμα μου όμως είναι
το εξής. Πως θέλουμε να είναι η επόμενη
μέρα; Σίγουρα πρέπει να μας βρει ενωμένους και όχι διχασμένους. Η σελίδα πρέπει
να γυρίσει και ν' αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πανδημία και να δούμε
τις ζωές μας από άλλο μπαλκόνι. Πέρασαν
δύο χρόνια, έτσι, στο repeat, υπάρχει πλέον
η γνώση και τα όπλα. Γιατί μπορεί το χτικιόCOVID 19 να υπάρχει για αρκετό καιρό μαζί
μας, ας συμφιλιωθούμε με την ιδέα και να
μάθουμε να ζούμε μαζί του με ασφάλεια.
Χαμογέλα είναι μεταδοτικό (κλεμμένο αλλά
καλό)
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Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Diana’s Seafood
Delight

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

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

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211

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








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

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


Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο

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

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

•
•
•
•

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

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

https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Αλέκος Φασιανός (1935-2022)
Η πορεία του σπουδαίου ζωγράφου που έκανε την καθημερινότητα τέχνη
Ο Αλέκος Φασιανός παραδόθηκε στην αττική γη, τα έργα του θα μας τον θυμίζουν αιώνια
Ο Αλέκος Φασιανός, ο εμβληματικός ζωγράφος, που σφράγισε με το
έργο του την εποχή του, έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το βράδυ
της Κυριακής.
Ο Φασιανός θα μπορούσε να θεωρηθεί επίγονος της γενιάς του
’30, επισήμαιναν οι επιμελήτριες
μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του
ζωγράφου, που είχε τιτλοφορηθεί
"Μυθολογίες του καθημερινού" και
είχε οργανωθεί το 2004 στην Εθνική Πινακοθήκη.
Πυξίδα του έργου του: "Ο κυρίαρχος μύθος της ‘ελληνικότητας’", της πίστης στις αιώνιες ελληνικές αξίες, "τις μόνες
που, σύμφωνα με την ιδεολογία της περιώνυμης γενιάς,
παρείχαν εχέγγυα αυθεντικότητας και ιθαγένειας στην δημιουργία ενός Έλληνα καλλιτέχνη. Τα παιδικά του χρόνια
στην Πλάκα, στη σκιά της Ακρόπολης, η φιλόλογος μητέρα
του και η θητεία του στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη
στη Σχολή Καλών Τεχνών πρέπει να λειτούργησαν σαν καταλύτες, επιταχύνοντας αυτό τον προσανατολισμό", παρατηρούσαν οι ιστορικοί τέχνης Έφη Αγαθονίκου και Άρτεμις
Ζερβού στην αναδρομική έκθεση εκείνη.
Ο χρωματικός καμβάς του Φασιανού, οι ρίζες του στην παραδοσιακή τέχνη, έκαναν τον ζωγράφο λαοφιλή, ανυψώνοντας το εικαστικό του ιδίωμα σε εξέχουσα θέση.
Το όραμα του Αλέκου Φασιανού να στεγάσει το έργο του σε
μουσείο στο πατρικό του σπίτι, στην περιοχή του σταθμού
Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Ν. Μεταξά και Χίου, έγινε πραγματικότητα "δια χειρός" του σπουδαίου αρχιτέκτονα Κυριάκου Κρόκου. Οι δυο φίλοι συνεργάστηκαν για την
αναδημιουργία της αθηναϊκής πολυκατοικίας του ’70 και οι
εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές του ’90.Ολοκληρώθηκαν το
1995. Το κτίριο λειτούργησε ως χώρος-εκθετήριο έργων του
καλλιτέχνη, όπου κατά καιρούς ο Αλέκος Φασιανός έδινε
διαλέξεις. Η κόρη του ζωγράφου, Βικτώρια Φασιανού, δίνει
νέα πνοή στο αρχιτεκτόνημα ώστε να εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν το κτίριο και να εγκαινιαστεί
εντός 2022.
Πέρα από τις τοιχογραφίες και τις εικαστικές παρεμβάσεις

του Αλέκου Φασιανού στο κτίριο, το μουσείο έχει στόχο να
παρουσιάσει σταδιακά όλες τις εικαστικές περιόδους του
καλλιτέχνη, από το 1959 έως το 2019, στο σύνολο του έργου του και με τον τρόπο που αυτό εκφράστηκε σε όλους
τους τομείς που καταπιάστηκε ο Αλέκος Φασιανός: θέατρο,
εικονογράφηση βιβλίων, κεραμεική τέχνη...

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φασιανός

Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε βιολί στο Ωδείο Αθηνών και ζωγραφική στην ΑΣΚΤ
(1955-1960) με τον Γιάννη Μόραλη. Λίγο μετά την πρώτη
του ατομική έκθεση στην Αθήνα (1960, γκαλερί Α23), πήγε
στο Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Εκεί
παρακολούθησε μαθήματα λιθογραφίας στην Ecole des
Βeaux-Αrts, κοντά στους Clairin και Dayez (1962-64). Τελικά εγκαταστάθηκε πιο μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα,
όπου έζησε επί 35 χρόνια, κρατώντας πάντως μια στενή
και τακτική σχέση με την Ελλάδα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης του διαμορφώθηκαν βαθμιαία, στη διάρκεια της διαμονής του στο Παρίσι,
όπου είχε την ευκαιρία να εξοικειωθεί, μεταξύ άλλων, με
τις μοντέρνες τάσεις της δεκαετίας του 1960. Ωστόσο, σε
αντίθεση με άλλους έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του,
δεν συντάχθηκε εμφανώς με τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά
ρεύματα της εποχής.
Παρέμεινε πιστός στην παραστατική ζωγραφική και στις ελληνικές καταβολές του,
διατηρώντας μέχρι τέλους το σεβασμό
του για κάποια διδάγματα της γενιάς του
30, την αγάπη του για την ελληνική τέχνη
(αρχαία, βυζαντινή, λαϊκή), και τους ισχυρούς δεσμούς του με τη βιωμένη εμπειρία
του ελληνικού χώρου.
Στα θέματά του κυριαρχεί η ανθρώπινη
φιγούρα, η οποία αποδίδεται αρχικά με
μια ηθελημένη απλοϊκότητα, αλλά με τον
καιρό εξελίσσεται και αποκτά μια κυρίαρχη παρουσία στο χώρο.
Σχεδιάζεται σχηματοποιημένα, με λιτά
και καθαρά περιγράμματα, σε συνθέσεις

επίπεδες με ελάχιστη φωτοσκίαση. Συχνά το χρώμα απλώνεται έντονο και εννιαίο σε όλη την επιφάνεια της μορφής,
δίνοντας μια εντυπωσιακή μνημειακότητα στην εικόνα, η
οποία λειτουργεί κυρίως ποιητικά και όχι ρεαλιστικά. Τα
μοτίβα που κατά καιρούς εμφανίζονται στη ζωγραφική του,
τόσο τα καθαρώς ανθρωποκεντρικά (ποδηλάτες, καπνιστές, ερωτικά ζευγάρια, κ.ά) όσο και εκείνα που περιγράφουν αντικείμενα ή χώρους, προέρχονται καταρχήν από
μια οικεία καθημερινότητα, η οποία όμως παίρνει μια μυθική διάσταση, ιδίως όταν υπάρχουν και άμεσες αναφορές σε
πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας.
Έχει ασχοληθεί με την εικονογράφηση βιβλίων γνωστών
ποιητών και συγγραφέων στην Ελλάδα και τη Γαλλία (των
Ελύτη, Ταχτσή, Καβάφη, Aragon, Apollinaire κ.ά.). Έχει επίσης σχεδιάσει αφίσες και γραμματόσημα. Ως σκηνογράφος
και ενδυματολόγος συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, το
Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και άλλους θιάσους, σε
παραστάσεις αρχαίου δράματος και σύγχρονων έργων.
Επίσης έχει εκδόσει δικά του κείμενα, πεζά και ποιητικά.
Το 2000 φιλοτέχνησε έργα για το Σταθμό Μεταξουργείο του
αθηναϊκού Μετρό.
Έχουν γυριστεί τέσσερις ταινίες για το έργο του, από την
ελληνική και τη γαλλική τηλεόραση, ενώ κυκλοφορούν
αρκετές μονογραφίες του. Το 1999 βραβεύτηκε από την
Ακαδημία Αθηνών και το 2010 τιμήθηκε από
τη γαλλική κυβέρνηση με το παράσημο της
Legion d'Honneur (Officier des Lettres et des
Arts).
Παρουσίασε το έργο του σε περισσότερες
από 70 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και
σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η τελευταία
αναδρομική του έκθεση έγινε στην Εθνική
Πινακοθήκη (2004), με τίτλο Φασιανός, Μυθολογίες του καθημερινού. Συμμετείχε επανειλημμένα σε ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς
διοργανώσεις στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη
του κόσμου (Μπιενάλε Sao Paulo 1971, Μπιενάλε Βενετίας 1972, Ευρωπάλια, Βρυξέλλες 1982, Μπιενάλε Γραφιστικής Μπάντεν
- Μπάντεν 1985, κ. ά.).

GREEK CUISINE
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Homemade Waffles
Manestra from Corfu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
1/3 cup extra virgin olive oil
1 cup diced white onion
1/2 carrot, finely diced
1/2 stalk celery, finely diced
1 red pepper, diced
1 tsp. sweet paprika
1/2 tsp. ground pepper
2 cups Makvel kritharaki (orzo)

Πήτερ
Μινάκης

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 cup dry white wine
2 bay leaves
2 ripe tomatoes, peeled and diced
6 cups vegetable stock
salt and pepper to taste
Garnishes
fresh ground pepper
celery leaves
grated Kefalotyri (or Romano) cheese

1.
Place
a
pot on your stovetop
over medium heat.
Add the olive oil,
onion, carrot, celery,
red pepper, paprika,
ground pepper, a
pinch of salt and
sweat for about 5

minutes.
2.
Add the kritharaki/orzo into
the pot, stir to coat for a couple of
minutes. Add the wine, stir in. Add the
bay leaves, diced tomatoes, hot stock, stir in.
3.
Cover and bring up to a simmer. Cook on medium-low heat for 8-10 minutes. The
pasta should be cooked and the sauce, creamy. Taste and adjust seasoning with salt and
pepper.
4.
Take off the heat, remove the bay leaves. Divide and serve garnished with ground
pepper, grated cheese, celery leaves.

Μανέστρα από την Κέρκυρα
(σερβίρει 4 άτομα)
• 1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
• 1 φλιτζάνι λευκό κρεμμύδι σε κυβάκια
• 1/2 καρότο, κομμένο σε κύβους
• 1/2 κοτσάνι σέλινο, κομμένο σε
κύβους
• 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε
κύβους
• 1 κουτ. γλυκιά πάπρικα
• 1/2 κουτ. τριμμένο πιπέρι

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 φλιτζάνια Makvel κριθαράκι (orzo)
1/4 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
2 φύλλα δάφνης
2 ώριμες ντομάτες, καθαρισμένες
και κομμένες σε κύβους
6 φλιτζάνια ζωμός λαχανικών
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
Γαρνιτούρες
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
φύλλα σέλινου
τριμμένο κεφαλοτύρι (ή ρομάνο).

1.
Τοποθετούμε μια κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλινο, την κόκκινη πιπεριά, την πάπρικα, το
αλεσμένο πιπέρι, μια πρέζα αλάτι και τα μαραίνουμε για περίπου 5 λεπτά.
2.
Προσθέτουμε το κριθαράκι στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά.
Προσθέτουμε το κρασί, ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, τις ντομάτες σε
κύβους, τον ζεστό ζωμό, ανακατεύουμε.
3.
Σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν. Μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 8-10 λεπτά. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι ψημένα και η σάλτσα κρεμώδης.
Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι.
4.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης. Μοιράζουμε και σερβίρουμε γαρνίροντας με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τριμμένο τυρί, φύλλα σέλινου.

Read our current issue on-line!

www.greekpress.ca

Διαβάστε την έντυπη έκδοση.
Follow us on Facebook

@greekpresstoronto

(makes 6 waffles)
Dry ingredients:
• 2 cups all-purpose flour
• 2 1/2 tsp. baking powder
• 1/4 tsp baking soda
• 1 tsp. salt

Wet ingredients:
• 2 cups milk
• 1/4 cup sugar (or honey)
• 1/4 cup veg oil or melted butter
• 2 large eggs
• 1 tsp vanilla

1.
Into one bowl, add all the dry
ingredients, stir with a fork and set aside.
2.
Into another (large) bowl, add the
wet ingredients and whisk to combine.
3.
Now add the dry into wet
ingredients while whisking until batter is just
smooth.
4.
Pre-heat your waffle maker. When
ready, treat your waffle maker with a bit of
cooking spray, pour into 1/4 to 1/3 batter.
5.
Cook waffles according to your
machine’s instructions. Repeat with
remaining batter.
6.
Serve warm (re-heat in the oven)
or store in zip-lock bags and place in your
freezer for future use (toast or reheat in
oven).
7.
Smear some butter, pour maple
syrup and enjoy.

Σπιτικές βάφλες
(φτιάχνει 6 βάφλες)
Ξηρά συστατικά:
• 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
• 2 1/2 κουτ. μπέικιν πάουντερ
• 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική
σόδα
• 1 κουτ. αλάτι

Υγρά συστατικά:
• 2 φλιτζάνια γάλα
• 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη (ή μέλι)
• 1/4 φλιτζάνι φυτικό λάδι ή λιωμένο
βούτυρο
• 2 μεγάλα αυγά
• 1 κγ βανίλια

1.
Σε ένα μπολ προσθέτουμε όλα τα στεγνά υλικά, ανακατεύουμε με ένα πιρούνι και
αφήνουμε στην άκρη.
2.
Σε ένα άλλο (μεγάλο) μπολ, προσθέτουμε τα υγρά υλικά και χτυπάμε να ενωθούν.
3.
Τώρα προσθέτουμε τα ξηρά σε υγρά υλικά ενώ ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο
το κουρκούτι.
4.
Προθερμαίνουμε τη βαφλιέρα μας. Όταν είναι έτοιμη, την αλείφουμε με λίγο μαγειρικό σπρέι και ρίχνουμε 1/4 έως 1/3 ζύμη.
5.
Ψήνουμε τις βάφλες σύμφωνα με τις οδηγίες της μηχανής. Επαναλαμβάνουμε με
το υπόλοιπο κουρκούτι.
6.
Σερβίρουμε ζεστές (ξαναζεσταίνετε στο φούρνο) ή τις αποθηκεύουμε σε σακούλες με φερμουάρ και τις βάζουμε στην κατάψυξή για μελλοντική χρήση (τοστ ή ξαναζεσταίνετε στο φούρνο).
7.
Αλείφουμε λίγο βούτυρο, περιχύνουμε με σιρόπι σφενδάμου και απολαμβάνουμε.

Everything Green
Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest
cookbook, Everything Green Mediterranean
Cookbook, You can order your copy from
Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus on
a Green Mediterranean Diet: dedicated to those
looking to lose some weight while offering easy,
nutritious and calorie-wise dishes. All the recipes
are plant-based, fish/seafood or contain poultry.
There’s no red meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals for
the active person juggling career, family, exercise
routine while leaving you time for some leisure.
Thank you to all of you who have shown your
support throughout the years.
The best is yet to come!
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Με ΝΑΤΟική υπερηφάνεια χαίρετε η κυβέρνηση της Ελλάδας και πανηγυρίζει μαζί
με το οικονομικό-στρατιωτικό κατεστημένο
τις νέες επενδύσεις μαμούθ των δισεκατομμυρίων Ευρώ που έχουν κλέψει από
τις τσέπες του Ελληνικού λαού. Με 6 από
τα 24 συνολικά Ραφάλ με την τιμή των 3.3
δισεκατομμυρίων Ευρώ που είναι η νέα γενιά πολεμικών αεροσκαφών από την Γαλλία
πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη σε μία
τελετή φιέστα. Αυτά τα αεροσκάφη ταξίδεψαν από την Γαλλία και προσγειώθηκαν
στο αεροδρόμιο της Τανάγρας με τιμές Αρχηγού Κράτους.

Πανηγύρισαν για την άφιξη των Ραφάλ
στην Ελλάδα και σε ζωντανή μετάδοση
από την κυβέρνηση με τη φράση “Καλώς
ήρθατε στο σπίτι σας” τα υποδέχθηκε ο
Πύργος Ελέγχου της Τανάγρας, τα οποία
προσγειώθηκαν στις εγκαταστάσεις της
114 Πτέρυγας Μάχης. Η τελετή υποδοχής
έγινε με κάθε επισημότητα, παρουσία του
πρωθυπουργού, του υπουργού Άμυνας
και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Μάλιστα, στις 12
το μεσημέρι τα Rafale, στα οποία βρίσκονται Έλληνες και Γάλλοι πιλότοι, πέταξαν
συμβολικά πάνω από τον «τον ιερό βράχο
της ακρόπολης» που τον ξεφτίλισαν. (Είναι
απαγορευμένο για αεροσκάφη να πετούν
πάνω από τα μάρμαρα της Ακρόπολης, για
την προστασία τους από τους υπέρηχους)
αλλά στον πυρετό της φιέστας και της ευφορίας της κυβέρνησης αυτά είναι ψηλά γράμματα, η συμμαχία είναι σπουδαιότερή του
πολιτισμού μας.
Ο υπουργός εθνικής άμυνας δήλωσε ότι
αυτή είναι μία σημαντική στιγμή για την
στρατηγική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας.
Δυναμώνει την παρουσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι επενδύσεις αυτές δεν σταματάνε εδώ. Η
κυβέρνηση της πλουτοκρατίας παράγγειλε
επίσης και 2 πολεμικές φρεγάδες για την
ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας με τιμή 3-5 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Ελληνική
κυβέρνηση σταθερά προσκολλημένη στην
συμμαχία του ΝΑΤΟ και παίρνοντας μέρος στα επεκτατικά σχέδια στην Αφρική
ταυτίζει πολύ επικίνδυνα την πολιτική της
με αυτή της Γαλλίας και τονίζει ότι η Γαλλία
έχει στόχο να γίνει μία προεδρία μεγάλων
τομών. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μ. Βαρβιτσιώτης, αρθρογραφώντας
στα «Νέα» σε στυλ κολακείας για τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας του
Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνει ότι δεν θα
είναι «άλλη μία διαχειριστική Ευρωπαϊκή
Προεδρία» αλλά ότι «έχει στόχο να ... γίνει
μια Προεδρία μεγάλων τομών». Άλλωστε
«στην κορυφή των γαλλικών προτεραιοτήτων βρίσκεται - ορθά - η πρωτοβουλία του
Προέδρου Macron (εδώ πέφτει γλείψιμο)
για τη Στρατηγική Αυτονομία της Ένωσης».
Πράγματι, η Ευρώπη πρέπει να είναι κυρίαρχη, αποφασιστική, με αυτοπεποίθηση
και φωνή διεθνώς σεβαστή. Με αφετηρία τη
"Στρατηγική Πυξίδα", να αποκτήσει ολοκληρωμένες πολιτικές άμυνας και ασφάλειας
και να εξοπλιστεί με τα δικά της μέσα για
την εφαρμογή τους. (τα είπε καλύτερα από
του Γάλλους)

Ελλάδα-Γαλλία Συμμαχία
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών
επίσης δήλωσε ότι με βάση την πρόσφατη
επιθετική συμφωνία με την Γαλλία και με
αφετηρία τη «Στρατηγική Πυξίδα», θα αποκτήσει ολοκληρωμένες πολιτικές άμυνας
και θα εξοπλιστεί με δικά της μέσα για την
εφαρμογή της. Θα γίνει, τελικά, υπολογίσιμη δύναμη διεθνώς, προετοιμάζοντας για
νέους εξοπλισμούς και επεμβάσεις όπως
π.χ. στο Σαχέλ της Αφρικής, όπου έχει εκφράσει διάθεση να συμβάλει με μέσα και
προσωπικό και η ελληνική κυβέρνηση, με
βάση και την πρόσφατη Συμφωνία με τη
Γαλλία.
Με αυτές της δηλώσεις ο υπουργός διαβεβαιώνει το Παρίσι ότι «η Ελλάδα θα βρεθεί
στο πλευρό της Γαλλικής Προεδρίας, όχι
μόνο γιατί οι προτεραιότητές της συμπορεύονται με τις γεωπολιτικές μας επιδιώξεις, αλλά και γιατί απηχούν και το δικό
μας όραμα για το ευρωπαϊκό μας σπίτι»...
(Όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη).

Οι ανταγωνισμοί:

Με την αγορά των Ραφάλ από την Γαλλία
ξετυλίγεται ένα κουβάρι ανταγωνισμών που
δεν έχουν γίνει τουλάχιστον ακόμα τόσο
πολύ ορατοί στον κόσμο. Η Αμερική έχει
εκφράσει την θέληση της ότι θα πρέπει να
ανοίξει ένας διάλογος με την Ελλάδα για την
αγορά των Αμερικάνικων μαχητικών αεροσκαφών F35 για την παραπέρα ενίσχυση
του ΝΑΤΟ. Να σημειώσουμε εδώ ότι η
Τουρκία διαθέτει τα F35 αεροσκάφη από τις
ΗΠΑ. Δεν θα μπορουν επομένως να δικαιολογήσουν την Ελληνική υπεροχή απέναντι
στη Τουρκία.
Με το κυνήγι των εξοπλισμών δεν υπάρχει
τέλος, είναι ένας ατέρμονας με τέτοια κίνηση που συμπαρασύρει μαζί του λαούς και
τις οικονομίες. Ποτέ δεν θα σταματήσουν να
υπάρχουν πολεμικοί εξοπλισμοί την στιγμή
που το σύστημα του καπιταλισμού είναι συνώνυμο με την εκμετάλλευση όχι μόνο του
ανθρώπου αλλά και των φυσικών πηγών
ενέργειας με σκοπό το κέρδος. Η οικονομία
θα είναι πάντα σε ύφεση και θα πληρώνει ο
λαός το βαρύ τίμημα των εξοπλισμών.
Στη περίπτωση της Ελλάδας, αν μιλάμε για
μία Εθνική ταπείνωση δεν είναι μόνο τα
δισεκατομμύρια που θα πληρώνει ο Ελληνικός λαός για τα κέρδη των πολυεθνικών
των πολεμικών εξοπλισμών, αλλά για την
φτώχια του πληθυσμού την στιγμή που η
άρχουσα τάξη πλουτίζει και γεμίζει τις τσέπες των εμπόρων του πολέμου. Σε αυτό το
πανηγύρι με τα δις ευρώ που δίνει ο ελληνικός λαός – υποτίθεται – για να «εξοπλιστεί»,
την ώρα που η πανδημία σαρώνει και η κυβέρνηση αρνείται την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, δεν λαμβάνει μέτρα
στα σχολεία και «μπουκώνει» με χρήματα
τους κλινικάρχες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΚΕ
«Οι κυβερνητικές φιέστες με τα Rafale δεν

proutis0107@rogers.com
μπορούν να κρύψουν ότι, στις τραγικές
συνθήκες της πανδημίας και της ακρίβειας,
ο λαός καλείται να επωμιστεί -με ευθύνη της
κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων που τα ψήφισαν- το υπέρογκο κόστος
αυτών των πολεμικών αεροσκαφών, που
υπηρετούν κυρίως την εμπλοκή της χώρας
στα επιθετικά σχέδια των ευρωατλαντικών
ιμπεριαλιστικών συμμαχιών της άρχουσας
τάξης».
Το πανήγυρι και το τσίρκο που επικράτησε
στην διάρκεια των τελετών με την άφιξη των
Ραφάλ δεν μπόρεσε να κρύψει το δράμα
του λαού που ξετυλίγεται περισσότερο από
δύο χρόνια με την πανδημία και με το σύστημα υγείας. Οι φιέστες της κυβέρνησης
γίνονται επάνω στις χιλιάδες νεκρούς που
έπεσαν από την πανδημία λόγω έλλειψης
υγειονομικών υποδομών και νοσοκομείων.
Δεν αισθάνονται καμία υποχρέωση προς
τους τα θύματα του Κοβιτ αλλά μιλάνε για
την υποχρέωση απέναντι στην Νατοϊκή
συμμαχία για τους εξοπλισμούς.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει μία ψεύτικη εικόνα με το χάσμα που
υπάρχει στην Ελληνική οικονομία δια μέσου
των αριθμών και της πραγματικότητας που
βιώνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Η εικόνα
δεν μπορεί να καλυφθεί με τα πανηγύρια
και τις φιέστες της κυβέρνησης. Ο κόσμος
δεν είναι μίζερος όπως ισχυρίστηκε ο δήμαρχος της Αθήνας στη φιέστα του για το
νέο χρόνο στον Λυκαβηττό, αλλά υπάρχει
τέτοια δυστυχία, φτώχεια, δυσκολίες σε
ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων. Να
μην επιμένει υποκριτικά η κυβέρνηση στα
νούμερα που μας παρουσιάζει, ας κάνει
μια βόλτα μέσα στο λαό για να διαπιστώσει
πως οι διάφορες κατηγορίες των εργαζόμενων, δυσφορούν, υποφέρουν κάτω από
το βάρος των υποχρεώσεων που έχουν και
που δεν μπορούν πια να ανταποκριθούν
πλήρως, Ο χαζοχαρούμενος πρωθυπουργός αγνοεί ότι το 25% του πληθυσμού της
χώρας ζει κάτω από το κατώτατο όριο φτώχειας; Ο κόσμος περνάει το δράμα με την
υγεία του και την έλλειψη των νοσοκομείων.
Από πολλά Ελληνικά σπίτια βγήκαν νεκροί
κατά χιλιάδες με ένα πρωτοφανή αριθμό
κρουσμάτων από την πανδημία. Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού επικεντρώνεται

στο να κάνει τον γελωτοποιό. Παρουσίασε
αναλυτικά στοιχεία για το τι σημαίνει αυτός
ο «πατριωτισμός» των Ελλήνων (που καμία
σχέση δεν έχει με υπεράσπιση της χώρας),
ένας «πατριωτισμός» επένδυση» στις υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ και στη μεγαλύτερη
εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
κυβέρνησης, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό από τα 3,35 δις. Ευρώ για την
«εθνική άμυνα» το 2020 αυξήθηκε στα 5,44
δις. για το 2021 και στα 6,39 για το 2022. Η
Ελλάδα της ανέχειας του λαού είναι η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ σε αμυντικές δαπάνες
σε αναλογία με το ΑΕΠ.
Ο Μητσοτάκης από την άλλη έχει αφήσει
τα άκρο-δεξιόστροφα στοιχεία της κυβέρνησης του να διαχειρίζονται τα προβλήματα του λαού. Σε πρόσφατη συνέντευξη του
ρωτήθηκε για το θανατικό που έχει επιφέρει
η πανδημία και η διαχείρισή της από την κυβέρνηση, εκείνος απάντησε ότι το 2021 τα
πήγαμε καλά με εξαίρεση… τους νεκρούς!
Με… εξαίρεση τους νεκρούς!!! Ειρωνεία ή
σαρκασμός;

Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας και ο λαός μας τα τελευταία χρόνια, χωρίς αμφιβολία είναι τραγική: η ανεργία αυξάνεται, οι μισθοί και οι συντάξεις
μειώνονται, οι τιμές των προϊόντων έχουν
φτάσει στα ύψη ενώ οι εργοδότες φαίνονται ασύδοτοι στο να εκμεταλλεύονται τους
εργαζόμενους. Η παιδεία και η υγειονομική
περίθαλψη, που θα έπρεπε να προσφέρει
το κράτος, έχουν σχεδόν διαλυθεί και συγχρόνως, η φορολογία καταντά όλο και πιο
παράλογη, ανελέητη και καταστροφική για
κάθε οικογένεια και κάθε μικρομεσαίο εργαζόμενο! Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και
νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα, επιχειρήσεις χρεοκοπούν και κλείνουν, οικογένειες
διαλύονται, άνθρωποι αυτοκτονούν. Ο τόπος μας ρημάζει… Φυσικά ο λαός
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα
ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που εδώ και 2.5 χρόνια έχουν
πληρωθεί 50+ ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για
να αναδεικνύουν μόνο τις ειδήσεις που ευλογάνε τα γένια της κυβέρνησης
– τσίρκο των ακροδεξιών κλόουν που κάνει τα πάντα για να μας μεταφέρει
στην δεκαετία του '60 με φτωχοποίηση, ακρίβεια, αστυνομία - παπαδαριό
Τάσος
παντού και τους πολίτες να πανηγυρίζουν αποχαυνωμένοι, σαν ιθαγενείς
Θεοδωρίδης του Αμαζονίου που είδαν καθρεφτάκια, για 6 αεροπλάνα. Και “δείτε ‘δω το
θαύμα που έφτιαξε ο Κυριάκος!” πανηγύριζαν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
τα πουλημένα μέσα συσκότισης! Και τα αεροπλάνα μπορεί να τα πληρώνει ο ελληνικός
λαός για τις επόμενες δεκαετίες, ωστόσο την αγορά τους την θεώρησε “επιτυχία” το κόμμα
της Νέας Δεξιάς και αν δείτε το λογότυπό τους στο τέλος των σποτ όπου θριαμβολογείται
η αγορά τους, μην νευριάσετε. Λίγο ακόμη σανό σας ταϊζουν μπας και ξεχάσετε εντελώς
το σκάνδαλο Νοβάρτις στο οποίο είναι μπλεγμένη ως τα αυτιά η ακροδεξιά συμμορία
πολιτικών/γιατρών/δημοσιογράφων. Ραφάλ και ξερό ψωμί, λοιπόν, όπως πατροπαράδοτα
λέμε στο Ελλαδιστάν, για το κουτόχορτο που έχουν ταΐσει γενιές και γενιές οι δυναστείες
της ακροδεξιάς για να μας κρατούν όλους στη ψυχροπολεμική δεκαετία του 50-60.
Η δίωξη της Δημοκρατίας έγινε μπούμεραγκ για τους διώκτες Νο 1
Κάλεσε ο ανακριτής τον Κώστα
Βαξεβάνη στο γραφείο του για να
“απολογηθεί” ως κατηγορούμενος
για το σκάνδαλο
Νοβάρτις
(Στην
φωτο
ο
Κώστας Βαξεβάνης και η
Γιάννα Παπαδάκου, διωκόμενοι
δημοσιογράφοι). Τα γράψαμε
και την προηγούμενη εβδομάδα,
βούιξε ο παγκόσμιος τύπος για
τις διώξεις της Δημοκρατίας στην
Ελλάδα, και τέτοια συστράτευση
είχε καιρό να δει η Ελλάδα στο πλευρό αγωνιζόμενων δημοσιογράφων ενάντια στη μιντιακή
(και όχι μόνο..) δικτατορία μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης- τσίρκο που προσπαθεί να γυρίσει
την Ελλάδα πίσω δεκαετίες προς όφελος των δυο τριών πολυεθνικών και των ντόπιων
τομαριών – λαμόγιων που λυμαίνονται την “επιχειρηματικότητα” της γιδοχώρας. Βγήκε
λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (σικ) στο ιδιωτικό κανάλι του Έλληνα Μπερλουσκόνι
για να μιλήσει για την δίωξη των δημοσιογράφων. Και τι είπε; Σε γενικές γραμμές ότι για όλα
φταίει ο… Σύριζα, που είναι σαν τους Ναζί!!! Πιο συγκεκριμένα, παρομοίασε τον ΣΥΡΙΖΑ
με τους Ναζί και για την στοχοποίηση του Δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη εγκάλεσε την
Αξιωματική Αντιπολίτευση για.. χειραγώγηση της δικαιοσύνης, για να λάβει την απάντηση
(από τον Κ. Βαξεβάνη σε σχόλιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) πως “Παρέμβαση
στη Δικαιοσύνη είναι να λέει ο ελεγχόμενος για τη Novartis Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης
μέσα στη Βουλή ότι θα γδάρει τους μάρτυρες και να στέλνει ο Μητσοτάκης βουλευτές στη
δίκη για να στηρίξει τον παιδόφιλο (σύμβουλό του) Νίκο Γεωργιάδη”!!! Τελικά βρε παιδιά,
για όλα φταίνε οι … Συριζαίοι, για τους 23000 νεκρούς φταίνε οι ίδιοι οι ...νεκροί (!!!), για
την αποτυχία των εμβολιασμών φταίει η κακή μας τύχη, και ούτω καθεξής. Νομίζω πως
αντιληφθήκατε το παραμύθι που λένε για να κρύβουν την αχρηστία τους οι κυβερνώντες…
Η δίωξη της Δημοκρατίας έγινε μπούμεραγκ για τους διώκτες Νο 2
Τελικά όποιος φωνάζει έχει δίκιο, ή προσπαθεί να κρύψει
κάτι; Θυμάστε το ΚΕΕΛΠΝΟ; Το σκάνδαλο με τις αυθαίρετες
και αχρείαστες προσλήψεις στο γραφείο του τότε υπουργού
… Αδώνιδος, καθώς και τις αναθέσεις εκατομμυρίων που
ζημίωσαν ανάλογα το Δημόσιο; Και θυμάστε που όλοι όσοι
έβαλαν βαθιά το χέρι τους στο μέλι, επέμεναν και επιμένουν πως
είναι αθώοι; Λοιπόν, η δικαιοσύνη (με τον βηματισμό κουτσής
ανάπηρης χελώνας!) απεφάνθη πως θα πρέπει να γίνουν
διώξεις. Ακούσατε την είδηση αυτή από κανένα χρηματισμένο
(πετσωμένο) μέσο συσκότισης του Ελλαδιστάν; Διαβάστε για
την “σκευωρία” που τελικά ήταν σκάνδαλο!
Αποκλειστικό: Στο «σκαμνί» για παράνομες προσλήψεις η παρέα του ΚΕΕΛΠΝΟ –
Τα ρουσφέτια και η ζημία 1,6 εκατ. ευρώ
Γράφει ο Βαγγέλης Τριάντης
Σε δύο δίκες με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για δεκάδες παράνομες προσλήψεις
ημετέρων παραπέμπεται η αποκαλούμενη και ως «παρέα» του ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ).
Σύμφωνα με δύο παραπεμπτικά βουλεύματα τα οποία εξέδωσε η Δικαιοσύνη, και τα οποία
αποκαλύπτει σήμερα το documentonews.gr, η συνολική ζημία του ΚΕΕΛΠΟ από “τα έργα
και τις ημέρες” των κατηγορούμενων ανέρχεται συνολικά σε 1,6 εκατ. ευρώ.
Ο λόγος για τον πρώην διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόδωρο Παπαδημητρίου, τον φίλο του
Άδωνη Γεωργιάδη και πολιτευτή της ΝΔ, Σταμάτη Πουλή, τη σύζυγό του και συνεργάτη
του Αδ. Γεωργιάδη ,Ανδρονίκη Θεοφιλάτου αλλά και την πρώην οικονομική διευθύντρια
του ΚΕΕΛΠΝΟ και διορισμένη πλέον στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την οποία
εποπτεύει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αικατερίνη Πολύζου. Πρόκειται
για δύο διαφορετικές υποθέσεις, τις οποίες είχε παραπέμψει στη Δικαιοσύνη ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης δεχόμενος τότε σφοδρές επικρίσεις
δήθεν περί σκευωρίας, για τις οποίες τα Δικαστικά Συμβούλια που συνεδρίασαν, εξέδωσαν
δύο παραπεμπτικά βουλεύματα για το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, υιοθετώντας
πλήρως τις εισαγγελικές προτάσεις της αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, Βαρβάρας Γνεσούλη.
Η μία από τις δύο υποθέσεις, αφορά στις 22 παράνομες προσλήψεις ημετέρων οι οποίες
μάλιστα έγιναν αποκλειστικά επί θητείας Αδ. Γεωργιάδη, για τον οποίο οι όποιες ποινικές
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ευθύνες έχουν προφανώς… παραγραφεί.
Η δεύτερη υπόθεση για την οποία παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
να δικαστούν για κακουργήματα αφορούν σε 74 παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ
την περίοδο 2011-14 . Η παραπομπή σε δίκες της «παρέας του ΚΕΕΛΠΝΟ» εκθέτουν τον
Αδ. Γεωργιάδη και δικαιώνουν το Documento για τις αποκαλύψεις του αλλά και για τη…
λάσπη που δέχτηκε από τον σημερινό υπουργό Ανάπτυξης ότι δήθεν η υπόθεση ήταν μια
«κακοστημένη σκευωρία». Μάλιστα, το μεγάλο σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ είχε αποκαλυφθεί
από το Documento από το πρώτο κιόλας φύλλο της εφημερίδας, τον Νοέμβριο του 2016.
Είχε δημοσιευτεί ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο «κελαηδούσε» ο μέχρι τότε «ισόβιος»
διευθυντής του οργανισμού Θεόδ. Παπαδημητρίου για τις παράνομες προσλήψεις που του
παράγγελναν υπουργοί, βουλευτές, ακόμη και οι φρουροί τους.
Τότε η αντίδραση της Δικαιοσύνης ήταν να ασκήσει παράνομα ποινική δίωξη σε βαθμό…
κακουργήματος σε βάρος του Κώστα Βαξεβάνη για τη δημοσιοποίηση του ηχητικού
ντοκουμέντου, παρότι αυτό αφορούσε μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Πέντε χρόνια
μετά η παράνομη δίωξη κατέπεσε , όπως ήταν φυσικό, από το Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών.
Παράνομες προσλήψεις 22 ατόμων
Ειδικότερα, το Δικαστικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμόν 117/2022 παραπέμπει στο ακροατήριο
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, τον πρώην διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόδωρο
Παπαδημητρίου, τον φίλο του Άδωνη Γεωργιάδη και πολιτευτή της ΝΔ Σταμάτη Πουλή, τη
σύζυγό του και συνεργάτη του Αδ. Γεωργιάδη Ανδρονίκη Θεοφιλάτου αλλά και την πρώην
οικονομική διευθύντρια του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αικατερίνη Πολύζου, προκειμένου να δικαστούν
κατά περίπτωση για τις κακουργηματικές πράξεις της απιστίας κατ’ εξακολούθηση με
περιουσιακή πράξη άνω των 120.000 ευρώ και της συνέργειας στην ως άνω πράξη, για
τις παράνομες προσλήψεις 22 συνεργατών στο ΚΕΕΛΠΠΝΟ. Οι προσλήψεις έγιναν την
περίοδο 2013 – 2014, και φέρεται σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα να ζημιώθηκε
το ΚΕΕΛΠΝΟ κατά 251.629 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση οι παράνομες προσλήψεις
πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά επί υπουργίας του Αδ. Γεωργιάδη στο υπουργείο Υγείας.
Οι συγκεκριμένοι εξωτερικοί συνεργάτες «εντάχθηκαν μη νόμιμα στη μισθοδοσία του
ΚΕΕΛΠΝΟ τουλάχιστον από την 31-10-2013, σταδιακά ανάλογα με τον χρόνο πρόσληψης
ενός εκάστου εξ αυτών και μέχρι και τον Μάιο του έτους 2014».
Το δεύτερο βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο (υπ.αριθμόν 118/2022)
παραπέμπει σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων τον πρώην διευθυντή
του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόδωρο Παπαδημητρίου, τον φίλο του Άδωνη Γεωργιάδη και πολιτευτή
της ΝΔ Σταμάτη Πουλή, τη σύζυγό του και συνεργάτη του Αδ. Γεωργιάδη Ανδρονίκη
Θεοφιλάτου αλλά και την πρώην οικονομική διευθύντρια του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αικατερίνη
Πολύζου. Τα αδικήματα που τους αφορούν κατά περίπτωση είναι για τις κακουργηματικές
πράξεις της απιστίας κατ εξακολούθηση με περιουσιακή πράξη άνω των 120.000 ευρώ και
της συνέργειας στην ως άνω πράξη
Η υπόθεση αφορά σε ακόμη 74 παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 201114 από τις οποίες ζημιώθηκε το ΚΕΕΛΠΝΟ κατά 1,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για «προσλήψεις
– συνεργασίες» διάφορων ειδικοτήτων, είτε διοικητικών υπαλλήλων είτε γιατρών. Όπως
αναφέρονταν στην εισαγγελική πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο που είχε αποκαλύψει
το Documento, οι προσλήψεις είχαν γίνει στο «πλαίσιο ικανοποίησης αιτημάτων από
πολιτικά γραφεία και ιδιώτες». Πολιτικά ρουσφέτια δηλαδή προς ικανοποίηση της εκλογικής
τους πελατείας, σε βάρος όμως του κρατικού κορβανά.
Ο πολιτευτής της ΝΔ και φίλος του Άδωνη
Η εξέλιξη αυτή εκθέτει όχι μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη διαρκή στήριξη που έχει
παράσχει στη Βουλή αλλά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2019 ο Σταμάτης
Πουλής ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στο υπόλοιπο Αττικής, παρά το γεγονός ότι
ήταν ερευνώμενος από τη Δικαιοσύνη. Ο Πουλής δεν εξελέγη.
Ωστόσο επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη κανείς «άριστος» δεν πάει χαμένος.
Λίγο μετά τις εθνικές εκλογές τοποθετήθηκε ως διευθύνων σύμβουλος σε αναπτυξιακή
εταιρεία του Δήμου Φυλής, ενώ ήταν ήδη διωκόμενος για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Στον Δήμο Φυλής
άλλωστε ψιθυρίζεται έντονα ότι η τοποθέτηση Πουλή είχε να κάνει με παρέμβαση του Αδ.
Γεωργιάδη. Άλλωστε, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ με το που ανέλαβε τη θέση στο υπουργείο
προσέλαβε απευθείας τη σύζυγο του Πουλή, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου η οποία επίσης
σήμερα παραπέμπεται να δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Όλα τα παιδάκια λοιπόν μαζί, στο ίδιο κόλπο, αυτό που σας έπεισαν πως είναι το πιο …
συμφέρον για το Ελλαδιστάν. Υπάρχουν ερευνητές που συνδέουν τον τρόπο που έγιναν
οι ατασθαλίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στην υπόθεση με την Νοβάρτις και στο σκάνδαλο με το
μοίρασμα χρημάτων στα μέσα συσκότισης απ’ τον Πέτσα, για να “βουλώσουν στόματα”.
Λοιπόν, οι κρίσεις δικές σας…
Συγκάλυψη επειδή είναι ισχυροί;
Θα έχετε μάθει για τον ομαδικό βιασμό της 24χρονης
Γεωργίας Μπίκα από 3 νεαρούς που την νάρκωσαν
της έστησαν καρτέρι και την βίασαν σε ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης. Οι νεαροί ανήκουν στους “ισχυρούς”
πλούσιους και γνωστούς επιχειρηματίες της πόλης
και πολλά πράγματα στην υπόθεση αυτή είναι πολύ
“περίεργα”. Για παράδειγμα, η κοπέλα δεν δίστασε απ’ την
αρχή να μιλήσει για το πάθημά της και λίγο αργότερα να
δημοσιοποιήσει και το όνομά της. Μάλιστα απευθύνθηκε
στον
γνωστό
δημοσιογράφο-ερευνητή
Μάκη
Τριανταφυλλόπουλο στον οποίο και έδωσε συνέντευξη
“καίγοντας” πολλούς που υπό διαφορετικές συνθήκες
(αν δεν μιλούσε το θύμα και φοβόταν ή υπέκυπτε σε
εκφοβισμούς) δεν θα μαθεύονταν. Το θέμα
είναι πως αν έχεις χρήμα στην Ελλάδα
συνεχίζεται
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(αλλά όπως φαίνεται και παντού αλλού) είτε
“πέφτεις στα μαλακά” είτε τη γλιτώνεις. Στη
περίπτωση αυτή, φαίνεται πως και οι αρχές
κωλυσιέργησαν στο έργο τους (ασφάλεια,
ιατροδικαστές, ανακριτής), και τα μέσα συσκότισης προσπάθησαν να δώσουν ελαφρυντικά
στους δράστες, απλά επειδή φημολογείται πως ανήκουν στους πλούσιους και ισχυρούς
της πόλης. Στην φωτογραφία βλέπετε τους “χορηγούς” για εκδηλώσεις πολιτισμού τους
οποίους η κα (Τσι)Μενδώνη είχε αρχικά δεχθεί ως χορηγούς αλλά μετά το σκάνδαλο ότι
ενέχονται στην πράξη του ομαδικού βιασμού της 24χρονης, την απέσυρε. Γράφτηκε στο
διαδίκτυο: “Οι έντονες κοινωνικές αντιδράσεις ανάγκασαν τη Λίνα Μενδώνη να κάνει τελικά
πίσω και να επιστρέψει τη δωρεά στο ίδρυμα IFG για το Μουσείο Δήλου που είχε αποδεχθεί
στις... 5/1, αφού οι δωρητές εμπλέκονται στον βιασμό της 24χρονης. Είναι μια μεγάλη νίκη
του διαδικτύου!)
Όχι μόνο η άσκηση σεξουαλικής βίας είναι καταδικαστέα και αποτελεί και κακούργημα,
αλλά η απόπειρα να κρυφτεί και να “ξεχαστεί” όλο αυτό το συμβάν. Αρχίζουμε από τα
αμαρτωλά μέσα συσκότισης όπου η κοπέλα φέρεται να πήγε σε “πάρτι” (άρα πήγε να
διασκεδάσει, θα καταλάβει ο μέσος πολίτης) και πως αυτοί που την βίασαν ήταν “όμορφοι
νέοι που δεν χρειάζεται να ασκήσουν βία για να έχουν σχέση”. Αν αυτό δεν είναι “ξέπλυμα”
του “όμορφου” δράστη τότε τι είναι; Και όμως ακούστηκε και αυτό από βοθροκάναλο
της ελληνικής Τιβί. Βρέθηκαν ακόμη και διάφοροι αισχροί να πουν την ατάκα “τι ζητούσε
στο ξενοδοχείο μόνη με 3 άντρες” για το θύμα. Όλα αυτά είναι τα αντανακλαστικά μιας
άρρωστης κοινωνίας και ακόμη πιο πρωτόγονων κέντρων εξουσίας που τέτοια περιστατικά
τα “ζυγίζουν” και μεροληπτούν. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η μεγάλη καθυστέρηση του
ιατροδικαστή (έκανε 3 μέρες) να εξετάσει την κοπέλα στην οποία η αστυνομία είχε πει να
μην κάνει μπάνιο!!. Όπως επίσης και οι διάφορες “πιέσεις” που ισχυρίζεται ο δικηγόρος
της κοπέλας πως δέχθηκε για να “στρογγυλέψει” την κατάθεσή της. Φαίνεται όμως πως η
υπόθεση πήρε τον δρόμο της, μετά από τον σχετικό χαμό που έγινε, και θα περιμένουμε
την άμεση απαγγελία κατηγοριών και την καταδίκη όποιου είναι υπεύθυνος για την
αποτρόπαιη αυτή πράξη. Κυρίως να βρεθούν, να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν οι
ένοχοι παραδειγματικά. Διαβάστε και ένα κείμενο της Νικόλ Λιβαδάρη για το θάρρος της
24χρονης Γεωργίας Μπίκα να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς της:
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Με τη Γεωργία και κάθε Γεωργία
Της Νικόλ Λειβαδάρη
Θέλει πολύ θάρρος και αποφασιστικότητα για να περιμένεις τρεις μέρες χωρίς να πλυθείς,
την ώρα που το έχεις μεγάλη ανάγκη, για να σε εξετάσει ιατροδικαστής. Και θα πρέπει να
έχεις πονέσει πολύ για να εκτεθείς αποκαλύπτοντας το όνομα και το πρόσωπό σου, όταν
απέναντί σου βρίσκονται πανίσχυρες οικογένειες, αυτόκλητοι "δικαστές θυμάτων" που
αναρωτιούνται γιατί πήγες σε τέτοιο πάρτι και αδίστακτοι σχολιαστές που σε επικρίνουν
για τον δημοσιογράφο που διάλεξες να μιλήσεις.
Η Γεωργία Μπίκα το άντεξε και το έκανε. Παρά την αδιαφορία των θεσμών, επέμεινε και
κατάφερε να φέρει την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της στο προσκήνιο και ενώπιον της
Δικαιοσύνης. Χάρη στο πείσμα και τη δύναμή της, άνοιξε ένα πολύ σκοτεινό κουτί στο οποίο
κρύβεται η αθλιότητα τυχερών κληρονόμων, διαστροφικών γόνων, που διασκεδάζουν, με
τη βοήθεια ασυνείδητων μεσαζόντων, κάνοντας κακό σε ευάλωτες γυναίκες.
Αν δεν είχε σταθεί όρθια, περιμένοντας τις αρχές να αντιδράσουν, το πιθανότερο είναι ότι ο
εφιάλτης που έζησε θα έμενε στο σκοτάδι και οι βιαστές της Θεσσαλονίκης θα προετοίμαζαν
το επόμενο αποκρουστικό πάρτι.
Η ιστορία της δείχνει ότι το κράτος δικαίου στη χώρα μας είναι σαθρό όταν πρόκειται για
τα ανομήματα των ελίτ. Δείχνει ακόμη ότι η κοινωνία των πολιτών κάνει θαύματα όταν
κινητοποιείται και ότι κανένα κέντρο εξουσίας δεν είναι άτρωτο.
Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις ούτε βέβαιες ήττες σε μια σύγκρουση με ηθικό
διακύβευμα, ακόμη και όταν η διαφορά ισχύος είναι τεράστια. Το έμαθε σε όσους δεν
το ήξεραν μια 24χρονη φτωχή κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη που έχει χάσει τους γονείς
και τον σύντροφό της και πήγε σε ένα φανταχτερό πάρτι το βράδυ της Πρωτοχρονιάς,
ανυποψίαστη για την κόλαση που την περίμενε.
Με τη Γεωργία και κάθε Γεωργία. Με το καλό, το αληθινό και το δίκαιο.
Να σκοτώνονται οι λαοί, για τ' αφέντη το φαΐ. (Flight Mode!!)
Η εικόνα της ντροπής για ένα πολιτισμένο δυτικό έθνος
(και όχι μια Ταλιμπανία της Ορθοδοξίας) με έναν παπά να
ραντίζει με νερό ένα όχημα καταστροφής και δολοφονίας,
το Ραφάλ, κυκλοφόρησε σε όλα τα μέσα συσκότισης! Ας
ξεκινήσουμε απ’ την αρχή. Με ποια λογική η κυβέρνηση
της Νέας Δεξιάς βάζει το λογότυπό της στο σποτάκι
της προβολής των αεροπλάνων, ως δήθεν επιτυχία της
κυβέρνησης – τσίρκο, την στιγμή που ΟΛΟΣ ο ελληνικός
λαός θα πληρώσει για τους εξοπλισμούς αυτούς;
Δηλαδή με ξένα κόλλυβα...Άμ το άλλο; Από πότε είναι
“επιτυχία” το να αγοράζει κανείς οπλικά συστήματα για
να αλλάξουν οι ισορροπίες του τρόμου προσωρινά,
έως ότου ο “εχθρός” αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, να
εξοπλιστεί και αυτός με πιο “τρομερά” όπλα, δυνατότερα
από αυτά που με κόπο και θυσίες τα αγοράζουμε τώρα;
Όπως και να έχει, είναι τόσο απελπισμένη η κυβέρνηση
του επιτελείου του κούλη για να δείξει πως έχει κάνει
“έργο”, ώστε να διοργανώνει επαρχιακής έμπνευσης
πανηγυράκια για να ‘ανεβαίνει” το ηθικό των καταρρακωμένων οπαδών του ώστε να μη
μετανιώσουν που τον ψήφισαν; Και καλά οι κυβερνώντες είναι αποδεδειγμένο πως δεν
έχουν ούτε κουλτούρα, ούτε επίπεδο, ούτε καλλιέργεια, οι οπαδοί τους που έχουν και
μια στάλα μυαλό στο κεφάλι τους, πώς επιτρέπουν τέτοιο διασυρμό της χώρας; Τέτοιες
εκδηλώσεις θυμόμαστε από τα “Επίκαιρα” που έδειχναν τα “έργα” των συνταγματαρχών
και των κολλητών τους που όπου πήγαιναν θεμελίωναν και ένα τούβλο για να δείξουν την
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μεγάλη “ανάπτυξη” που έφερε το καθεστώς της Χούντας του ‘67 στο Ελλαδιστάν. Το αν
αναπτύχθηκε και πόσο η χώρα, το είδαμε τις δεκαετίες που ακολούθησαν, αλλά και στις
χιλιάδες νέους επιστήμονες που πήραν τον δρόμο της ξενιτειάς.
Μια συνέντευξη γεμάτη ψέματα
Γιατί θα έδινε κάποιος μια
συνέντευξη μόνο για να πει ψέματα;
Είτε επειδή έχει παθολογική
αδυναμία στα ψέματα, είτε έχει
τόσα δυσάρεστα να καλύψει
ώστε μόνο η ωραιοποίηση
και
“στρογγυλοποίηση”
των
ψεμάτων μπορεί να τον σώσει.
Ο κούλης λοιπόν, έδωσε μια
ψεύτικη συνέντευξη απ’ την αρχή
(είπαν πως είναι βράδι ενώ στις φωτογραφίες
από το στούντιο που κυκλοφόρησαν στα
κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να είναι ημέρα από
τα παράθυρα) με μπόλικες προετοιμασμένες
ερωτήσεις, χωρίς συνέχεια στις ερωτήσεις
που του έκανε ο “ρεπόρτερ”. Σημειωτέον πως
ο “ρεπόρτερ” χρωστά εκατοντάδες χιλιάδες
Ευρώ σε δάνεια, τα οποία τα “τακτοποίησε” ο
κούλης, οπότε φυσικό είναι να αποφεύγει τις
“δύσκολες” ερωτήσεις. Στοιχειωδώς θα έπρεπε
από conflict of interest ο ρεπόρτερ να είχε αποσυρθεί. Λοιπόν, τα ψέματα που είπε ο κούλης
ήταν απανωτά, το ένα μετά το άλλο και στα κοινωνικά δίκτυα απ’ το διαδίκτυο έχουν γίνει
σλόγκαν. Δεν θα σταθούμε στην απέχθεια που ένιωσαν πολλοί που άκουσαν τον κούλη να
λέει: “μπορεί να έχουμε πολλές απώλειες από τον κορονοϊό αλλά ανοίξαμε τον τουρισμό
και είχαμε επιτυχίες εκεί”. Λοιπόν, η ανηθικότητα της φράσης αυτής (οι ανθρώπινες ψυχές
ισοδυναμούν με επιτυχίες στον τουρισμό) δεν πέρασε απαρατήρητη, όσο και να τον
ξέπλυναν τα πουλημένα μέσα συσκότισης. Ανάμεσα λοιπόν σε όλα τα ψέματα που είπε ο
κούλης, (και το επανέλαβε ασύστολα και ο ...Άδωνις) διακρίναμε αυτό για το ότι καμία χώρα
δεν συνταγογραφεί τα μοριακά τεστ. Βγήκε κόσμος και κοσμάκης στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, πολλοί μάλιστα που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον
διέψευσαν. Τα μοριακά τεστ όντως δίνονται δωρεάν σε όσους πάσχουν από Κορονοίό μέσα
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλιστα. Μυαλό δεν βάζει αυτό το
παιδί...
Μετά την Πανδημία θα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας;
Ούτε στα πιο τολμηρά όνειρά του δεν φανταζόταν
ο κούλης πως θα του τύχαινε τέτοιο κελεπούρι.
Ο άνθρωπος που απ’ όπου περνάει φέρνει την
γρουσουζιά, που σηκώνονται τα πεζοδρόμια να
δουν τι καταστροφή τους έτυχε (αστείο τώρα..) δεν
περίμενε να υλοποιηθεί τόσο γρήγορα η εντολή
που πήρε απ’ τους κλινικάρχες να καταστρέψει
το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ή να το αφήσει να
μαραζώσει) για να πλουτίσουν μερικοί ιδιωτικοί
κολοσσοί. Θα μου πεις πώς το γνωρίζεις; Δεν
υπάρχουν αποδείξεις, αλλά δεν είναι δύσκολο
να βρεθούν αν ψάξουμε στη σειρά ενεργειών
αυτής της κυβέρνησης τσίρκο (follow the money).
Έχουμε και λέμε: Δεν προσλαμβάνεις τους
απαραίτητους υγειονομικούς και νοσηλευτές
ώστε να μην εξυπηρετούνται πλέον οι άρρωστοι, διορίζεις τους κολλητούς σου (μπλε
παιδιά) στις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων να βοηθήσουν “εκ των έσω” στον
μαρασμό και στο κλείσιμο των νοσοκομείων ενεργώντας αφ’ενός ως Δούρειοι Ίπποι των
κυβερνητικών σχεδίων και αφ’ετέρου ως φόβητρα για τους τολμηρούς συνδικαλιστές ή
αντιρρησίες εντός των Νοσοκομείων, φτιάχνεις ρυθμιστικά σώματα που αποφασίζουν το
κλείσιμο ή “συγχώνευση” νοσοκομειακών δομών με δικούς σου ανθρώπους (μέσω της
περιστρεφόμενης πόρτας ιδιωτικών φορέων – διοικητικών συμβουλίων) και αφήνεις το
σύστημα να καταρρεύσει με την πάροδο του χρόνου. Υπολογιζόμενος χρόνος 2-3 χρόνια,
και μετά ...πουφ εμφανίζονται οι “από μηχανής θεοί” ιδιώτες με τις κλινικάρες τους έτοιμες να
απομυζήσουν κάθε πικραμένο. Δείτε για παράδειγμα το Νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη.
Είχαν ξανα-οργανώσει το κλείσιμό του πριν πολλά χρόνια επί θητείας της Τρόικας. Τώρα,
με απόφαση αστραπή, το “συμβούλιο” αποφάσισε να τους κλείσει πρώτα τις εφημερίες, επ’
αόριστον (!!!) και αργότερα έχει ο … Πλεύρης. Στο μεταξύ, σε απόσταση αναπνοής απ’ το
Νοσοκομείο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει γονείς υπάρχουν ΔΥΟ παιδιατρικές ιδιωτικές
κλινικές, και οι γονείς, ως γνωστόν, στην απελπισία τους (εδώ είναι το ανήθικο της πράξης
του κλεισίματος- σαν εκβιασμός στην ανάγκη των γονιών) θα κάνουν ό,τι περνάει απ’ το
χέρι τους για να νοσηλευτεί το παιδί τους). Γιατί ήταν “τυχερός” ο Κούλης; Διότι η Πανδημία
επιτάχυνε τη φθορά που ο ίδιος σχεδίασε για το ΕΣΥ και επίκειται πλέον κατάρρευση
του Συστήματος Υγείας. Στο μεταξύ, με υπουργικές αποφάσεις, οι ιδιωτικές κλινικές ΔΕΝ
δέχονται περιστατικά COVID, τα οποία τα στέλνουν στις δημόσιες δομές και κρατούν τα
υπόλοιπα περιστατικά (τα οποία και έχουν περιθώρια κερδοσκοπίας). His Master’s Voice,
θα μου πείτε, τον ψηφίσαμε τον κούλη να ευνοήσει την επιχειρηματικότητα, όχι όμως να
συντελέσει στην υποβάθμιση της υγείας των πιο αδύναμων πολιτών (αυτών που δεν
μπορούν να πληρώσουν για την περίθαλψή τους σε ιδιωτικές κλινικές). Τυχερός και σε κάτι
ο κούλης, άτυχοι οι υπόλοιποι 8 εκατομμύρια και κάτι πολίτες.…
Τέλος για σήμερα, τέρμα τα ψέματα για την εβδομάδα αυτή. Σας παραθέτω και μια
γελοιογραφία για να γελάσετε. Να προσέχετε τον κορονοϊό γιατί δεν είναι για γέλια, ούτε
και για κλάματα...
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Σαμοθράκη: Το νησί των Θεών
Στο Βόρειο Αιγαίο, το ορεινό νησί
με την άγρια φυσική ομορφιά θα
σας τυλίξει στη μυστηριακή του
αύρα.
Στη Σαμοθράκη, το νησί των Μεγάλων
Θεών, φυσικές και «υπερφυσικές» δυνάμεις θα σας παρασύρουν σε ένα
Γιάννης
σκηνικό μυθικό. Στα δύσβατα ορεινά
Κακαγιάννης
μονοπάτια του όρους Σάος και στους
«κρυφούς» του καταρράκτες, στη
φύση που οργιάζει και στους ανέμους, στη Χώρα της
ζωντανής παράδοσης και στην ψηλότερη κορυφή του
Αιγαίου, το Φεγγάρι, η ενέργεια θα σας κατακλύσει. Και
όταν το νησί-ύψωμα του Βορείου Αιγαίου λουστεί στο
φως του φεγγαριού, τα αινιγματικά του αρχαία μυστήρια
θα ζωντανέψουν μπροστά σας. Είστε έτοιμοι να μυηθείτε στον κόσμο της Σαμοθράκης;

Σαμοθράκη θα συναντήσετε δεκάδες ρέματα, που
κατεβάζουν το νερό ορμητικά. Πυκνό δάσος, πλατάνια, μονοπάτια και... αμέτρητοι καταρράκτες, κρυμμένοι ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση, σάς περιμένουν.
Ακολουθήστε τον ήχο του νερού που πέφτει, για να
βρεθείτε σε ένα σκηνικό νεραϊδένιο: το νερό πέφτει και
δημιουργεί μικρές λίμνες, που οι ντόπιοι ονομάζουν
βάθρες. Δεν θα αντισταθείτε σε μία δροσερή, αναζωογονητική βουτιά. Eίναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία.
Προσοχή! Οι πιο γνωστές, αλλά και οι πιο επικίνδυνες,
όσο ανεβαίνετε πιο ψηλά στο βουνό, είναι οι βάθρες
του Φονιά - απειλητικές όσο και το όνομά τους.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Σαμοθράκης

Αξίζει να δείτε στη Σαμοθράκη

Η Νίκη της Σαμοθράκης
Παρίσι. Λούβρο. H Νίκη της Σαμοθράκης στέκει εκεί.
Επιβλητική, σμιλεμένη σε Παριανό μάρμαρο. Αν και της λείπουν τα χέρια, όλοι θαυμάζουν τις απίστευτες πτυχώσεις
στο λινό της φόρεμα. Με τα φτερά της ανοιχτά είναι συνεχώς έτοιμη... to just do it! Ναι, ο καλλιτέχνης που έφτιαξε το
γνωστό λογότυπο εμπνεύστηκε από αυτά. Ένα κόσμημα της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μεταφέρει από στόμα
σε στόμα το μυστικό. Tο όνομα αυτού, Σαμοθράκη.
Στο ιερό των Μεγάλων θεών
Μπαίνετε στον σημερινό αρχαιολογικό χώρο του ιερού των
Μεγάλων θεών και η μύηση ξεκινά. Αξίερος, Μεγάλη Μητέρα,
Αξιόκερσος και Αξιόκερσα, Κάβειροι, ελληνικές και ξένες θεότητες συγκεντρωμένες για αιώνες σε έναν τόπο. Η ταυτότητα
και η φύση των Μεγάλων θεών παραμένει μυστική, αλλά ο
ρόλος τους εμφανής: στη Σαμοθράκη τελούνταν αινιγματικά

και διαχρονικά γοητευτικά μυστήρια. Μυστικιστικά, και όμως
ανοιχτά σε όλους. Δούλοι και βασιλιάδες, όλοι ίσοι, περνούσαν από την «Μύηση» στην «Εποπτεία». Σήμερα, είναι η δική
σας σειρά.
Βόλτα στην παραδοσιακή Χώρα
Η Χώρα, κρυμμένη από τους πειρατές και τους ανέμους σε
ένα κοίλωμα κάτω από τον Σάο, σάς χαρίζει από την πρώτη
κιόλας ματιά τις πιο γραφικές εικόνες. Κεραμιδένιες στέγες
απλώνονται αμφιθεατρικά δίπλα δίπλα. Το φως λούζει τα στενά φιδίσια καλντερίμια. Πάνω στα κεραμίδια οι πέτρες δεν είναι διακοσμητικές, αλλά προστατεύουν από τον μανιασμένο
άνεμο. Ένας οικισμός που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός,
μία βόλτα στην αυθεντική ομορφιά.
Μπάνιο στους καταρράκτες
Έτοιμοι να ανακαλύψετε τι κρύβεται στο όρος Σάος; Στη

Ριζική ανακατασκευή του Hilton Athens
με επένδυση ύψους 130 εκατ. Ευρώ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται
οι εργασίες ανακατασκευής
στο κτιριακό συγκρότημα
που σήμερα φιλοξενεί το
ξενοδοχείο Hilton Athens με
στόχο να δημιουργηθεί ένας
πολυδιάστατος προορισμός
με νέες χρήσεις, από την
Ιονική Ξενοδοχεια καί Επιχειρήσεις Α.Ε, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, ύψους 130
εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί
να συμβάλει στην ανάδειξη της Αθήνας ως
κορυφαίας επιλογής στην Ευρώπη, για επίσκεψη και για μόνιμη διαμονή.
Η ανάπτυξη του προορισμού, όπως τονίζεται, προϋποθέτει τη ριζική ανακατασκευή
του υφιστάμενου κτιρίου προκειμένου να
φιλοξενήσει τις νέες χρήσεις αλλά και να
εφαρμοστούν
βέλτιστες βιώσιμες πρακτικές σύμφωνα με τη διεθνή πιστοποίηση
LEED Gold. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναμένεται να εργασθούν μέχρι και
800 άτομα ενώ κατά τη λειτουργία θα απασχοληθούν πάνω από 600 εργαζόμενοι.
Η ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει:
- τη δημιουργία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου Conrad που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες
- τη δημιουργία 50 πολυτελών κατοικιών,

οι οποίες θα λειτουργήσουν υπό τα brands
Conrad Residences και Waldorf Astoria
Residences της Hilton
- τη συνολική ανάπλαση του τελευταίου
ορόφου όπου θα φιλοξενηθούν εμπειρίες
γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.
- επέκταση δίπλα στο χώρο της πισίνας, η
οποία είχε συμπεριληφθεί και στον αρχικό
σχεδιασμό της δεκαετίας του 1960
- τη δημιουργία θεματικών εμπορικών χώρων, εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και ευεξίας, καθώς και σύγχρονης λέσχης μελών σε
χώρους 5.500τ.μ.
Οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη του 2020 σε
τμήματα του ξενοδοχείου τα οποία σταμάτησαν τη λειτουργία τους και το σύνολο της
ανακατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024. Λόγω της έκτασης
και της φύσης των εργασιών καθώς και της
ανάγκης διατήρησης της ασφάλειας εργαζομένων και επισκεπτών, δεν είναι εφικτό

Διακοπές με δράση
Αν αγαπάτε τις δραστηριότητες στη φύση και την άγρια
περιπέτεια, το νησί αυτό είναι για σας. Διακοπές με πεζοπορία, αναρρίχηση, ανακάλυψη. Δώστε προσοχή
στις προδιαγραφές ασφάλειας και στις ξαφνικές και
έντονες αλλαγές του καιρού. Η κορυφή Φεγγάρι στα 1600
μέτρα σάς περιμένει.
Κατσίκι Σαμοθράκης
Θα το δείτε σε κάθε πιθανό σημείο του νησιού, ακόμη και στις
οδικές ταμπέλες. Ζει ελεύθερο, πιάνεται δύσκολα και είναι
πεντανόστιμο.
Οι παραλίες της Σαμοθράκης
Ίσως είναι λιγότερο γνωστές, αλλά είναι σίγουρα ιδιαίτερης
φυσικής ομορφιάς. Από τις παραλίες του νησιού, ξεχωρίζουν
η Παχιά Άμμος με τη χρυσαφένια άμμο και τα καταγάλανα
νερά, ο εξωτικός Βατός με τα πλατάνια και τα κρύα νερά, το
Κρεμαστό με τον καταρράκτη που τα νερά του πέφτουν αφρισμένα στη θάλασσα και η παραλία των Κήπων με σκούρο
γκριζόμαυρο βότσαλο.

Η Κρήτη και η Ρόδος μεταξύ των
δημοφιλέστερων προορισμών
για το ερχόμενο καλοκαίρι
Η Κρήτη και η Ρόδος περιλαμβάνονται στις κορυφαίες επιλογές των Γερμανών
για τις διακοπές του ερχόμενου καλοκαιρού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα
κρατήσεων HolidayCheck.
Επιπλέον, ένας στους τρεις
έχει ήδη αποφασίσει πού
και πότε θα κάνει διακοπές
και έχει προχωρήσει και
στις σχετικές κρατήσεις.
Όπως επισημαίνεται σε
ρεπορτάζ του περιοδικού Focus, «η επιθυμία των Γερμανών για ταξίδια είναι αδιάκοπη, καθώς οι περιορισμοί που έφερνε και
φέρνει μαζί της από την άνοιξη του 2020
η πανδημία του κορονοϊού έχουν αυξήσει
τη διάθεση για μακρινά ταξίδια». Όπως
αναδεικνύεται μάλιστα σε έρευνα της εταιρίας PriceWaterhouseCoopers, το 34%
των ερωτηθέντων έχει ήδη κάνει κράτηση

ή σχεδιάζει ταξίδι για διακοπές εντός του
πρώτου εξαμήνου του έτους.

να συνεχιστεί η παράλληλη λειτουργία του
ξενοδοχείου, η οποία και θα παύσει στις 31
Ιανουαρίου 2022.

Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία
να απασχοληθούν κατόπιν αξιολόγησης,
σε άλλες τουριστικές δραστηριότητες του
Ομίλου, όπως στη νέα ξενοδοχειακή μονάδα της Costa Navarino, καθώς και στο ξενοδοχείο και τις λοιπές επιχειρήσεις που θα
λειτουργήσουν εντός του νέου προορισμού
της Αθήνας στα τέλη του 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, όπως ανακοινώνει σήμερα, προσφέρει ένα ειδικά
σχεδιασμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στους εργαζόμενους του ξενοδοχείου, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη

Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς του φετινού καλοκαιρού, η ιστοσελίδα HolidayCheck
παρουσίασε τους επτά δημοφιλέστερους
για τη φετινή χρονιά: Τουρκία, Ουργκάντα
και Σαφάγα στην Αίγυπτο, Μαγιόρκα, Κρήτη, Φουερτεβεντούρα, Κανάρια και Ρόδος.
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Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα
περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα;
Όσον αφορά στα χρήματα που
δαπανήθηκαν στην Ελλάδα,
σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας
χρονιάς, οι επισκέπτες από την
ΕΕ ξόδεψαν περίπου 10 δισ.
ευρώ, ενώ οι επισκέπτες από τον
υπόλοιπο κόσμο περίπου 8 δισ.
ευρώ.
Είτε πρόκειται για μια βόλτα
στους εμπορικούς δρόμους της
Αθήνας και μια επίσκεψη στην
Ακρόπολη, μία ρομαντική απόδραση στη Σαντορίνη με το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο
ή μια κρουαζιέρα στα υπέροχα νησιά του
Ιονίου, η Ελλάδα αποτελεί έναν κορυφαίο
τουριστικό προορισμό που προσελκύει ετησίως εκατομμύρια τουρίστες από ολόκληρο
τον κόσμο.
Το 2019 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον
τουρισμό της χώρας, με περισσότερους
από 31 εκατομμύρια τουρίστες να επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.
Μετά την πανδημία και την πτώση του αριθμού των αφίξεων στα 7 εκατομμύρια τουρίστες, η χώρα βρίσκεται και πάλι σε τροχιά
ανάπτυξης, με τα ετήσια έσοδα να ξεπερνάνε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προβλεπόμενος αριθμός τουριστών δεν έχει γίνει
ακόμη γνωστός.
«Πρωτιά» Γερμανών
Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, αναλύοντας τα
στοιχεία της περιόδου 2010-2020, την πρώτη θέση στις αφίξεις από την ΕΕ κατέχει η
Γερμανία. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ρωσία
αποτελούν τις κορυφαίες χώρες εισερχόμενου τουρισμού. Από τα διαθέσιμα στοιχεία,
προκύπτει ότι ο εισερχόμενος τουρισμός
στην Ελλάδα κατανέμεται σε ποσοστό 60%
και 40% μεταξύ των χωρών εντός και εκτός
της ΕΕ. Για παράδειγμα, το 2019, 18 εκατομμύρια τουρίστες που έφτασαν στη χώρα
μας προέρχονταν από την ΕΕ και 13 εκατομμύρια από τον υπόλοιπο κόσμο.
Όσον αφορά στα χρήματα που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της
ίδιας χρονιάς, οι επισκέπτες από την ΕΕ
ξόδεψαν περίπου 10 δισ. ευρώ, ενώ οι επισκέπτες από τον υπόλοιπο κόσμο περίπου
8 δισ. ευρώ. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται την
Ελλάδα από χώρες εκτός ΕΕ, τείνουν να
έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, να μένουν περισσότερο διάστημα στη χώρα μας
και να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα κατά
τη διαμονή τους. Το 2019 την πρώτη θέση
στις δαπάνες από τουρίστες εντός της ΕΕ
κατείχαν οι Γερμανοί με 2,9 δισεκατομμύρια
ευρώ, ενώ στις πρώτες θέσεις από χώρες
εκτός ΕΕ βρίσκονταν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί τουρίστες με δαπάνες ύψους 2,5
δισεκατομμυρίων και 1,2 δισεκατομμυρίων
ευρώ αντίστοιχα.
Οι αφορολόγητες αγορές
Τα στοιχεία αυτά καθιστούν σαφές ότι όταν
η χώρα επιστρέψει στην κανονικότητα, θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε ιδέες και εργαλεία που θα την κάνουν ακόμη περισσότερο ελκυστική στους τουρίστες εκτός ΕΕ.
To tax free shopping είναι μία καλή αρχή.
Οι αφορολόγητες αγορές, που αποτελούν
ένα ιδιαίτερα δημοφιλές σύστημα αγορών

σε πολλές χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη
Βρετανία, η Ιαπωνία, η Κίνα και κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολαμβάνουν
αυξανόμενη δημοτικότητα τα τελευταία
χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, το tax free
shopping σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνει
διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.
Σύμφωνα με έκθεση της κορυφαίας εταιρείας οικονομικών συμβούλων του Ηνωμένου
Βασιλείου, CEBR, σχετικά με τις αφορολόγητες αγορές στην Ελλάδα, η καθιέρωση
και περαιτέρω ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος αγορών θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα για το τουριστικό
εισόδημα της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση – αναλύοντας
στοιχεία του τουρισμού στην Ελλάδα το
2019 – καταλήγει στα παρακάτω ενδιαφέροντα ευρήματα:
Το 2019, οι αφορολόγητες αγορές στη χώρα
μας εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάσει των διαφορετικών
συντελεστών, αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 0,2
και 0,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν να επιστραφούν στους τουρίστες με τη
μορφή επιστροφής φόρου, γεγονός που θα
μείωνε στη συνέχεια το κόστος επίσκεψης
στην Ελλάδα κατά περίπου 2,8% σε 5,7%.
Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τα οφέλη
που προκύπτουν από τη μείωση του κόστους, καθώς το χαμηλότερο κόστος τείνει
να αυξάνει τις δαπάνες κατά τη διάρκεια
των διακοπών. Έτσι, με το σύστημα αφορολόγητων αγορών οι τουρίστες θα ξόδευαν
μεταξύ 396 και 791 εκατ. ευρώ περισσότερα
χρήματα.
Το κύριο ζήτημα με τις αφορολόγητες αγορές στην Ελλάδα είναι το υπάρχον σύστημα
επιστροφής φόρου που χρησιμοποιείται, το
οποίο είναι αρκετά γραφειοκρατικό. Αυτό
μεταφράζεται σε σπατάλη χρόνου και χρημάτων τόσο για τους τουρίστες, όσο και για
τον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τις
εταιρείες μεσολάβησης.
Αλλά, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
των αφορολόγητων αγορών είναι προ των
πυλών, χάρη στη Refundit, τη startup εταιρεία από το Ισραήλ, που λάνσαρε μία πλατφόρμα που απλοποιεί την εμπειρία του tax
free shopping και το καθιστά προσβάσιμο
σε όλους.
Έχοντας μπει ήδη στο 2022 και κοιτώντας
στο μέλλον με αισιοδοξία, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη χώρα να χρησιμοποιήσει νέα, καινοτόμα εργαλεία που θα
ωθήσουν τον τουρισμό της σε νέα υψηλά
επίπεδα.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑ τοῦ πλέξουµε ἐγκώµια; Εἴµεθα πολὺ
µικροί. Ἐκεῖνος εἶνε γίγαντας καὶ τὸ ὕψος
του προκαλεῖ δέος. Ὅποιος διαβάζει τὸ βίο
του αἰσθάνεται ρῖγος και ἴλιγγο µπροστὰ
στὴ φυσιογνωµία του. Ἐν τούτοις θὰ ψελλίσουµε κ᾿ ἐµεῖς λίγες λέξεις πρὸς τιµήν του.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γιατί ὠνοµάσθη µέγας; Ὠνοµάσθη µέγας ὄχι στὴν γλῶσσα τὴν
κοσµική, ἀλλὰ στὴν γλῶσσα τὴν θρησκευτικὴ καὶ ἠθικήν.
Ἔχει καὶ ἡ Ἐκκλησία τοὺς µεγάλους της,
ὅπως εἶνε ἐπὶ παραδείγµατι ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὁ Μέγας Γρηγόριος ὁ θαυµατουργός. Οἱ ἅγιοι αὐτοὶ
διακρίθηκαν, ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν γιὰ τὴν µεγάλη του φιλανθρωπικὴ δρᾶσι, ὁ ἄλλος διὰ
τοὺς σκληροὺς ἀγῶνας του ἐναντίον τοῦ
δαίµονος εἰς τὴν ἔρηµον, καὶ ὁ τρίτος γιὰ τὰ
θαύµατα ποὺ ἔκανε.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος δὲν ἔκτισε γηροκοµειὰ
καὶ φιλανθρωπικὰ ἰδρύµατα. Δὲν τοῦ ἔµεινε καιρός. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος δὲν ἔµεινε
στὴν ἔρηµο, ὅπως ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Ὅλα
τὰ χρόνια τῆς ζωῆς του τὰ ἔζησε µέσα στὴν
κοινωνία• µέσα στὸν κόσµο. Συνεπῶς δὲν
µποροῦµε νὰ ποῦµε, ὅτι ἔχει ἀγῶνας, ὅπως
ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ἐναντίον τοῦ δαίµονος
ποὺ ἦταν στὴν ἔρηµο. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος δὲν ἔκανε θαύµατα. Δὲν βλέπουµε οὔτε
ἕνα θαῦµα στὸν βίον του. ἦταν ὅµως ἅγιος
µεγάλης ὁλκῆς. Ἔκανε ἕνα θαῦµα, τὸ µεγαλύτερο θαῦµα, πάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται
ὁλόκληρος ἡ Ἐκκλησία.
Ὅλα τὰ θαύµατα ποὺ κάνουν οἱ ἅγιοι, τὰ
κάνουν ἐν ὀνόµατι Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου,
τοῦ Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἡµῶν. Καὶ ὁ Μέγας
Ἁθανάσιος ἐπολέµησε γιὰ τὴν ὀρθόδοξον
πίστι. Καὶ συνεπῶς, τὸ θαῦµα ποὺ βλέπουµε στὸν βίο τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου,
ὅταν ἕνας καὶ µόνος ἠγωνίσθη γιὰ νὰ κρατήσῃ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, εἶνε τὸ ἀνώτερο
ὅλων τῶν θαυµάτων, καὶ ἀξίζει γι᾿ αὐτὸ νὰ
ὀνοµασθῇ µέγας ἐν ἐννοίᾳ θρησκευτικῇ καὶ
πνευµατικῇ.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ
Ἐξ αἰτίας τοῦ Ἀρείου ἡ Ἐκκλησία ἐδιχάσθη.
Ὁ Θεὸς νὰ φυλάῃ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ διαίρεσι, ἀπὸ σχίσµα. Ὁλος ὁ λαὸς τῆς Ἀλεξανδρείας ἦταν ἑνωµένος. Ἀλλὰ ξαφνικὰ ὁ λαὸς
αὐτὸς ἐχωρίσθη εἰς τρεῖς παρατάξεις. Ἡ µία
παράταξις ἦταν οἱ ὀρθόδοξοι, µαζὶ µὲ τὸν
Μέγα Ἀθανάσιο. Αὐτοὶ ἦταν λίγοι. Ἡ ἄλλη
παράταξις, µὲ βασιλιᾶδες καὶ αὐτοκράτορες, ἦταν οἱ ἀρειανοί. Κόµµα µεῖζον. Αὐτὴ ἡ
παράταξις ἔφερε διαίρεσι µέσα στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἡ ἄλλη παράταξις, τὸ τρίτο κόµµα,
ἦταν οἱ ἡµιαρειανοί. Τί λέγανε αὐτοί; Αὐτοὶ
ἤτανε οἱ συµβιβαστικοί. Λέγανε γιὰ τὸν Ἀθανάσιο• Ἀδιάλλακτος εἶνε, πώ πώ πώ, τῶν
ἄκρων, τῶν ἄκρων! δὲν ὑποφέρεται• αὐτὸς
διαίρεσε τὴν Ἐκκλησία… Καὶ αὐτοὶ τί ἔλεγαν. Νά ἐµεῖς οἱ ἡµιαρειανοὶ λέµε τρόπον
τινὰ τὸ µέσον. Ἡ µὲν παράταξις τῶν ὀρθοδόξων ἦταν τὸ ἕνα ἄκρο, τὸ ἄλλο ἄκρο ἦταν
οἱ ἀρειανοί, καὶ αὐτοὶ ἦταν στὸ µέσον• ἦταν
µὲ τὸν Δάντη. Ἐµεῖς, ἔλεγαν, θὰ τοὺς συµβιβάσουµε• ἀδέλφια εἶνε καὶ οἱ µέν, ἀδέλφια
εἶνε καὶ οἱ δέ. Τρόπον τινὰ τὸ Κέντρο, γιὰ
νὰ ὁµιλήσουµε στὴν σύγχρονη γλῶσσα. Θὰ
τὰ συµβιβάσουµε• θὰ πάρουµε αὐτούς, θὰ
πάρουµε ἐκείνους, θὰ συµβιβασθοῦµε. Νὰ
τοὺς φέρουµε σὲ ἕνα συµβιβασµὸ µὲ εἰρήνη
καὶ ὁµόνοια. Καὶ ἔλεγαν στὸν Ἀθανάσιο•

Του µακαριστού επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη

―Σὲ παρακαλοῦµε• ἀναγνωρίζουµε τὴ σοφία, τὴν ἀρετή, τὰ πάντα• ἀλλὰ πῆρες τὰ
ἄκρα.… Νά, σὲ παρακαλοῦµε πολὺ νὰ ὑποχωρήσῃς κ᾿ ἐσύ, νὰ ὑποχωρήσουν κι αὐτοί.
―Καὶ τί ζητᾶτε; ἐρώτησε τὸ κόµµα αὐτό,
τῶν ἡµιαρειανῶν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. ―Ἄ,
ἐµεῖς δὲν ζητοῦµε πολλὰ πράγµατα…
Σὰν τὴν ἀλεποῦ, ποὺ θέλει νὰ µπῇ µιὰ φορὰ
στὸ κοττέτσι. Καὶ αὐτοὶ δὲν ζητοῦσαν τίποτε
ἄλλο παρὰ νὰ κάνουµε µία µικρὰ ὑποχώρησι οἱ ὀρθόδοξοι. Τί ὑποχώρησι;
―Τίποτε δὲν ζητοῦµε, ἔλεγαν, τίποτε. Νά,
στὸ «Πιστεύω» νὰ προστεθῇ ἕνα γράµµα,
µόνο ἕνα µικρὸ γράµµα. Ποῖο γράµµα; Ἐκεῖ
ποὺ λέει στὸ «Πιστεύω» γιὰ τὸ Χριστὸ «ὁµοούσιον τῷ Πατρί», νὰ προσθέσουµε τὸ «ι»
καὶ ἀντὶ «ὁµοούσιον» νὰ γίνῃ «ὁµοιούσιον».
―Ὄχι, ὄχι, ἀπήντησε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Διότι ὅποιος ἀφαιρέσῃ
ἢ προσθέσῃ ἕνα γράµµα,
θὰ εἶνε ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ.
Ὅπως ὁ Παρθενώνας εἶνε
ἕνα τέλειο πρᾶγµα καὶ δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ χαράξῃς τίποτα ἐπάνω, ἔτσι καὶ τὸ
«Πιστεύω» εἶνε παρθενών
τοῦ πνεύµατος, καὶ δὲν ἐπιτρέπεται σ᾿ αὐτὸ καµµιά παραχάραξις. Λοιπὸν αὐτοὶ τί
ζητοῦσαν; «ὁµοιούσιον», νὰ
βάλουν το «ι» στὸ «ὁµοούσιον». Τὸ «ὁµοούσιον» εἶνε
Θεός, τὸ «ὁµοιούσιον» εἶνε
ἄνθρωπος• διότι ὁ ἄνθρωπος ἐδηµιουργήθη «κατ᾿
εἰκόνα» καὶ «καθ᾿ ὁµοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν.). Μὲ τὸ
«ὁµοιούσιον» ὁ Χριστὸς
εἶνε ἄνθρωπος πλέον. Καὶ
γι᾿ αὐτό, γιὰ µιὰ λέξι, γιὰ ἕνα
γράµµα, ἐταράχθη ὁλόκληρο
τὸ σύµπαν. Δὲν ὑποχώρησε ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος στὴ συµβιβαστικὴ αὐτὴ προσπάθεια, τὴν ὁποία ἔκανε
τὸ κόµµα τῶν ἡµιαρειανῶν στὴν Ἐκκλησία.
Ἠγωνίσθη ἐναντίον τῶν ἀρειανῶν προσωπικῶς, ἐναντίον τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀρείου,
ἠγωνίσθη ἐναντίον ἡµιαρειανῶν, ἐναντίον
βασιλέων καὶ αὐτοκρατόρων, ἠγωνίσθη
ἐναντίον κόσµου ὁλοκλήρου.
ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ἔµεινε µέχρι τέλους ἀδιάλλακτος. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ γνώρισµα τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου ἦταν, ὅτι
ὑπῆρξε ἀδιάλλακτος. Δὲν ὑποχωροῦσε
ποτέ. Θὰ σᾶς δώσω ἕνα παράδειγµα τοῦ
ἀδιαλλάκτου πνεύµατος ποὺ εἶχε ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος.
Μία µέρα στὴν ἀρχιεπισκοπή του χτύπησε
τὴν πόρτα ἕνας στρατηγός.
―Ἔχεις γράµµα ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα καὶ
ἐπιµένει νὰ ἐκτελέσῃς ἀµέσως τὴ διαταγή.
Ἔγραφε λοιπὸν ὁ αὐτοκράτορας ἀπὸ κάτω,
ὅτι• Ἐντὸς τριῶν ἡµερῶν θ᾿ ἀνοίξῃς τὴν
πόρτα τῆς ἐκκλησίας καὶ θὰ βάλῃς µέσα τὸν
Ἄρειο.
Τοῦ λέει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος•
―Ὕπαγε, στρατηγέ, καὶ ἀναπαύου…• θὰ
ἐκτελέσω τὸ καθῆκον µου.
Περάσανε τρεῖς µέρες, δὲν ἤνοιξε τὶς πόρτες• τὶς ἔκλεισε, ἄφησε τὸν Ἄρειο ἀπ᾿ ἔξω,
δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ µπῇ. Ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε

ἡ µεγάλη περιπέτεια καὶ ἡ ἐξορία του. Δὲν
ἐπέτρεπε νὰ µποῦν στὴν ἐκκλησία αἱρετικοί, καὶ ἠγωνίσθη γι᾿ αὐτό. Καὶ ὄχι µόνο
ἦτο ἀδιάλλακτος, ἀλλὰ καὶ θαρραλέος καὶ
ἀτάραχος. Τὸν περικύκλωσαν στὴ µητρόπολί του τάγµατα ὅλη νύχτα. Ἀλλὰ αὐτὸς
ἀτάραχος, εἰρηνικός. Τὸ πρωῒ – πρωΐ, ὅταν
ἔφευγε στὴν ἐξορία, ἦταν ὁ οὐρανὸς σκοτεινιασµένος. Σύννεφα εἶχε στὸν οὐρανό.
Κλαίγανε τὰ πνευµατικά του τέκνα, ὅλη ἡ
Ἀλεξάνδρεια ποὺ τοῦ ἦταν ἀφωσιωµένη.
Καὶ τότε σὲ µιὰ στιγµὴ κοιτάζει τὰ σύννεφα
καὶ λέει•
―Βλέπετε τὰ σύννεφα; ἔτσι καὶ τὰ γεγονότα
αὐτά• «νεφύδριόν ἐστι καὶ θᾶττον παρελεύσεται»• συννεφάκι εἶνε αὐτὸ ποὺ συµβαίνει.
Ὁ ἥλιος θὰ νικήσῃ τὰ σύννεφα, ὅσο σκοτεινὴ κι ἂν εἶνε ἡ µέρα, ὅσο µαύρη κι ἂν εἶνε
ἡ µέρα. Τὰ σύννεφα θὰ
φύγουν, θὰ ᾿ρθῇ ἡ ἄνοιξι,
θὰ ᾿ρθῇ ὁ λαµπρὸς ὁ ἥλιος. Δὲν νικᾶνε τὰ σύννεφα τὸν ἥλιο, ἀλλὰ ὁ ἥλιος
νικάει τὰ σύννεφα. «Νεφύδριόν ἐστι καὶ θᾶττον
παρελεύσεται».
Καὶ ἦρθαν στιγµὲς ποὺ
ἔµεινε µόνος. Πέντε φορὲς
ἐξωρίστηκε. Μέσα σὲ σπηλιές, σὲ χαράδρες καὶ τάφους ἔζησε (σὲ ἕνα τάφο
κρυβόταν), γιὰ νὰ µὴ συλληφθῇ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς
του. Καὶ ἔµεινε µόνος,
καὶ µόνος του σήκωσε
πάνω στοὺς ὤµους του
τὴν Ὀρθοδοξία. Λέγουν
στὴ µυθολογία, ὅτι τὴ Γῆ
τὴν σήκωνε στοὺς ὤµους
του ἕνας ἥρωας λεγόµενος Ἄτλας. Ἀλλ᾿ αὐτὸ εἶνε
µῦθος. Ἐδῶ εἶνε πραγµατικότητα• ὅτι ὁ Ἀθανάσιος
κράτησε µόνος ἐπάνω
στοὺς ὤµους του τὴν ὀρθοδοξία ὁλόκληρη.
Ἦταν ἀδιάλλακτος, ἦταν θαρραλέος, ἦταν
ἐπίµονος, ἦταν πιστὸς καὶ ἀφωσιωµένος
εἰς τὰ δόγµατα τῆς Ὀρθοδοξίας µας. Ἐὰν
ἐρωτήσετε, Μετὰ τὸ Χριστὸ ποιός ἔρχεται;
ἡ ἀπάντησις εἶνε• Ὑπάρχουν ἄστρα, ἑκατοµµύρια ἄστρα, ἀλλὰ µετὰ τὸν ἥλιο δευτέρα σὲ λάµψι ἔρχεται ἡ σελήνη, καὶ ἔπειτα
ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.
Ἐὰν ἐρωτήσετε, Μετὰ τὸν ἥλιο – Χριστὸ
ποιός ἔρχεται; ἔρχεται ἡ Παναγία ὡς γυναίκα. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἐρωτήσετε, Ποιός ἔρχεται
ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἄνδρες; ἔρχεται ὁ Παῦλος
ὁ ἀπόστολος. Καὶ ἐὰν ῥωτήσετε, Ποιός
ἔρχεται µετὰ τὸν Παῦλο; ἔρχεται ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος. Εἶνε ὁ πατὴρ πατέρων. Βέβαια.
Ἠγωνίσθη γιὰ τὴν ὀρθόδοξο πίστι.
Τώρα ἐµεῖς τί ἔχουµε νὰ κερδίσουµε ἀπὸ
αὐτὰ τὰ λίγα ἄνθη, τὰ ὁποῖα σκορπίσαµε
ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου; Μεγάλοι Ἀθανάσιοι νὰ γίνουµε, δὲν µποροῦµε. Ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος ἀνήκει στὰ ἐξαιρετικὰ ἐκεῖνα
πνεύµατα, τὰ ὁποῖα ἐγείρει ὁ Θεὸς εἰς τὰς
δυσκόλους περιόδους τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ
νὰ ὑπερασπίσουν τὰ ὀρθόδοξα δόγµατα.
Ἐµεῖς ὅλοι, ἑβδοµήντα δεσποτάδες δὲν
εἴµεθα; Νὰ πιάσῃς τοὺς ἑβδοµήντα δεσποτάδες ποὺ εἴµεθα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νὰ πιάσῃς τοὺς δεσποτάδες ποὺ ἔχει ἡ
Βουλγαρία καὶ ἡ Σερβία καὶ ἡ Ῥουµανία καὶ

ἡ Ῥωσία κ.λπ. καὶ τὰ πατριαρχεῖα τὰ ἔνδοξα, τὸ νυχάκι τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου δὲν
κάνουµε.
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
Ο
ΚΟΛΑΚΑΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Πόσο λυπηµένος εἶµαι αὐτὲς τὶς µέρες! Ἂς
µοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ κάτι. Ἐµεῖς δὲν είµεθα
ὑπουργοί, ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν• είµεθα Ἕλληνες ἱεράρχαι, είµεθα καὶ Χριστιανοί.
Πόσο στενοχωρήθηκα. Πέταξα ἀπὸ τὰ χέρια τὴν ἐφηµερίδα. Ὁ πατριάρχης νὰ κρατάῃ θυµιατὸ καὶ νὰ θυµιάζῃ τὸν Ἰνονοῦ;
Βρέ, τὸν Ἰνονοῦ, ποὺ ἦταν ὁ µεγαλύτερος
µισέλλην, ὁ ὁποῖος σὰν νέος Ἡρῴδης διέταξε καὶ ἐσφάγησαν χιλιάδες Πόντιοι, Μικρασιάτες; Νὰ τὰ λὲς ἐσύ, τὸ Πατριαρχεῖο; ψευτιές, ὅτι ὑπῆρξε µεγάλος ἄνθρωπος στὴν
ἱστορία, καὶ αἰωνία του ἡ µνήµη κ.λπ. κ.λπ.;
Λυπᾶµαι, λυπᾶµαι. Ῥὲ
πατριαρχεῖο, ποῦ πᾷς; Τοὐλάχιστον κλεῖσε
τὸ στοµατάκι σου• ἢ πὲς ἄλλα λόγια, ἀλλὰ
µὴν ἐγκωµιάσῃς. Γιατὶ φωνάζουν οἱ παράγκες (τῶν προσφύγων) τοῦ Πόντου, τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας… Νὰ λὲς ψευτιές, γιὰ νὰ
µείνῃς ἐκεῖ πέρα στὸ θρόνο; Ἀπαράδεκτο!
Εἶµαι Ἕλληνας ἱεράρχης καὶ εἶµαι Χριστιανός• τὰ ἔθνη δὲν πλάθονται µὲ τοιαῦτες
κολακεῖες καὶ µὲ τοιαῦτα ψεύδη. Ἂς τὸν
τιµήσουνε οἱ Τοῦρκοι ὡς ἄνδρα ἰσχυρὸ καὶ
µεγάλο. Ἀλλὰ ἐµεῖς δὲν µποροῦµε νὰ τιµήσουµε ἕναν ὁ ὁποῖος κατέσφαξε χιλιάδες
Ἕλληνες. Ποτάµι ὁλόκληρο τὸ αἷµα, ἀγανακτεῖ ἡ ψυχή. Καὶ εἶνε µία δικαία διαµαρτυρία ἐκ µέρους ὅλου τοῦ Ἑλληνισµοῦ,
τοῦ ὁποίου τµῆµα κατέσφαξε ὁ νέος αὐτὸς
Ἡρώδης, νά ᾿ρχεσαι ἐσὺ τὸ Πατριαρχεῖο
καὶ νὰ τοῦ ψάλλῃς τὸ ἐγκώµιο. Ξέρετε πῶς
µοιάζει; Νὰ κλαῖνε ἐδῶ ἕναν σκοτωµένο, καὶ
µετὰ νὰ βγῶ ἐγὼ καὶ νὰ πῶ• Αὐτὸς ποὺ τὸν
σκότωσε εἶνε ἕνας µεγάλος ἄνδρας, ποὺ
θὰ µείνῃ στὴν ἱστορία… Τί θὰ λέγατε ἐσεῖς;
Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν εἶνε ἕνας µόνο σκοτωµένος•
εἶνε χιλιάδες, ἑκατοµµύρια σκοτωµένοι, καὶ
τὰ χέρια τῶν φονέων τους στάζουν.
―Εἶσαι ἐναντίον τῆς Τουρκίας;
Ὄχι, ὄχι. Τοιαῦτα αἰσθήµατα δὲν ἔχω ὡς ἱεράρχης, τοιαῦτα αἰσθήµατα δὲν ἔχω ὡς ἐπίσκοπος. Κ᾿ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ἐσεῖς, τὰ ἐγγόνια σας, τὰ δισέγγονα, τὰ τρισέγγονά σας,
θὰ δῆτε τὸ θαῦµα. Γράψατέ το, σηµειῶστε
το, σηµειῶστε το τὸ θαῦµα, ὅτι καὶ ἡ Τουρκία µιὰ µέρα θὰ γίνῃ ἕνα µὲ τὴν Ἑλλάδα.
Ὄχι µὲ διπλωµατίες, ὄχι µὲ ψευτιές, ὄχι µὲ
ὑποκρισίες, ὄχι µὲ τέτοια πράγµατα, ὄχι µὲ
ὅπλα• ἀλλὰ µιὰ µέρα, σύµφωνα µὲ τὰ βιβλία
µας, καὶ οἱ Τοῦρκοι θὰ πιστέψουν στὸ Χριστό, θὰ πιστέψουν στὸ Χριστό. Θὰ γίνουµε
µιὰ φυλὴ καὶ ἕνα ἔθνος, ἔτσι, ἀλλὰ ὄχι ὅµως
νὰ καταντήσουµε νὰ κολακεύουµε κατ’ αὐτὸ
τὸν τρόπο.
ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΚΡΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΙ
Ἔφυγα ἀπὸ τὸ θέµα; Δὲν ἔφυγα ἀπὸ τὸ
θέµα. Λέω λοιπόν, ὅτι ὁ Μέγας Ἀθανάσιος
σήκωσε τὸ ἀνάστηµά του µπροστὰ σὲ ἕναν
Μέγα Κωνσταντῖνο καὶ τοῦ λέει• Ἐσὺ στὰ
παλάτια σου, ἐσὺ στὸ θρόνο σου, ἐγὼ στὴν
Ἐκκλησία (φαντάσου νά ᾿ταν τώρα στὰ Πατριαρχεῖα ἕνας τέτοιος µεγάλος ἀνήρ, ὄχι
κόλακας, ἀλλὰ ἕτοιµος νὰ θυσιάσῃ τὰ πάντα
γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν
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Καστελλόριζο: Ένα συνέδριο για όλους τους Έλληνες

Καστελλόριζο: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών
που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα.
Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University (Department of Media,
Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts), και την υποστήριξη του Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και
με τη συμμετοχή:
•
•

του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston),
και
των Boston University Philhellenes της Βοστώνης,

διοργανώνει το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και
ΜΜΕ». Η δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο από 10 έως
15 Ιουλίου 2022 στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του νησιού. Το πρόγραμμα τελεί
υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και υπό την αιγίδα του Δήμου Μεγίστης.
Η διοργάνωση σχεδιάζεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα υγειονομικά μέτρα για την πανδημία, τα οποία και (παρ)ακολουθεί αυστηρά.ωΤο 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει
φέτος τον ειδικότερο τίτλο: «Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και πολιτισμός»
Ενδεικτικές θεματικές:
• Γλώσσα, συμβολισμοί και νοήματα στην ακριτική Ελλάδα.
• Άγονη γραμμή και γλωσσικές ταυτότητες.
• Διάλεκτοι και λαϊκός πολιτισμός.
• Πολιτιστικοί πόροι στις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.
• Ακριτική Ελλάδα και απόδημος ελληνισμός.
• «Με τον καημό σου, θ’ ανοίξουμε πανιά». Η τραγουδισμένη γλώσσα του Καστελλόριζου.
• Τύπος και ακριτικές περιοχές. Απεικονίσεις, περιγραφές, αναλύσεις.
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Ἐκκλησία). Μαζέψτε λοιπὸν τοὺς δεσποτάδες τῆς Ἑλλάδος, τῆς Βουλγαρίας, τῆς
Σερβίας κ.λπ.• ἐὰν µαζέψῃς τοὺς παπᾶδες,
τοὺς 8.000 παπᾶδες ποὺ ἔχει ἡ Ἑλλάδα, ἂν
τοὺς στύψῃς ὅλους, ἂν µᾶς στύψῃς ὅλους,
τὸ νυχάκι τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου δὲν τὸ
κάνουµε. Είµεθα πολὺ µακριά. Δὲν είµεθα
εἰς τοιοῦτον ὕψος ἀρετῆς καὶ ἱκανότητος.
Ἂς παρακαλέσουµε τὸ Θεὸ µέσ᾿ στὸ ἔθνος
µας νὰ ἀναδείξῃ νέα ἀναστήµατα πνευµατικῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα θὰ ὑπερασπίσουν
τὴν ὀρθόδοξο πίστι µας. Ἐὰν δὲν µποροῦµε
νὰ γίνουµε Μεγάλοι Ἀθανάσιοι, µποροῦµε
νὰ γίνουµε µικροὶ Ἀθανάσιοι. Μικροὶ Ἀθανάσιοι ὅλοι ἐσεῖς ποὺ εἶσθε ἐδῶ. Ἐὰν δὲν
µποροῦµε νὰ γίνουµε ἥλιος, νὰ γίνουµε ἕνα
κεράκι. Καὶ τὸ κεράκι εἶνε χρήσιµο. Δὲν ἔχω
καιρὸ νὰ σᾶς διηγηθῶ τὴν ἱστορία ἑνὸς κεριοῦ, πῶς µὲ ἕνα κεράκι σώθηκε ὁλόκληρο
τάγµα, πῶς πέρασε ὁλόκληρα βουνὰ µὲ ἕνα
κεράκι µέσα στὸ σκοτάδι. Λοιπόν, µέσα στὸ
σκοτάδι ποὺ είµεθα, ἂν δὲν µποροῦµε νὰ γίνουµε ἀστέρες φωτεινοὶ καὶ πολύφωτοι καὶ
ἂν δὲν µποροῦµε νὰ γίνουµε ἥλιοι, νὰ γίνουµε ἕνα κεράκι στὸ σκοτάδι αὐτὸ που βρισκόµεθα. Ἐλᾶτε ὅλοι! Μποροῦµε νὰ γίνουµε
µικροὶ Ἀθανάσιοι. Καὶ τὸ µικρὸ παιδάκι, καὶ
ὁ γέρος ὁ ἀσπροµάλλης, καὶ ἡ γυναίκα, καὶ ὁ
ἀγράµµατος, καὶ ὁ διᾶκος, καὶ ὁ ἐπίσκοπος,
καὶ ὁ πατριάρχης, µποροῦµε στὰ δύσκολα
αὐτὰ χρόνια νὰ γίνουµε µικροὶ Ἀθανάσιοι.
Πολλὰ µικρὰ κεριά, ὅταν ἑνωθοῦν, κάνουν
µία µεγάλη λάµπα• καὶ πολλὰ µικρὰ ῥυάκια,
ὅταν ἑνωθοῦν, κάνουν τὸ Δούναβι ποταµό•
καὶ πολλοὶ µικροὶ Ἀθανάσιοι, ἑνούµενοι,
µπορεῖ νὰ φτάσουν τὸ Μέγα Ἀθανάσιο, τὴν
ἐνσάρκωσι τοῦ πνεύµατος καὶ τῆς ἀντιστάσεως ὑπὲρ τῆς πίστεώς µας.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ

Βάλλεται λοιπὸν καὶ κινδυνεύει ἡ Ὀρθοδοξία
ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Γίνεται µεγάλος πόλεµος ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ πρέπει
νὰ σταθοῦµε φρουροί. Ὅπως οἱ στρατιῶτες
ἐπάνω στὰ σύνορα φυλάγουν καὶ µόλις
δοῦν κάτι φωνάζουν Ἄλτ!, ―ἔχουµε στρατιῶτες γενναίους ἐπάνω στὰ χιονισµένα
βουνά, στὸ Καϊµακτσαλάν, στὸ Βίτσι κ.λπ.,
ποὺ µέσα στὴν ἄγρια νύχτα τουρτουρίζουν
ἐκεῖ πάνω στὰ βουνὰ καὶ δὲν ἐπιτρέπουν
σὲ ἐχθρὸ οὔτε ἕνα βῆµα νὰ προχωρήσῃ,
ἀλλὰ φωνάζουν Ἄλτ! καὶ τὸν σταµατᾶνε, καὶ
εἶνε ἕτοιµοι νὰ πέσουν εἰς τὰ σύνορα ὑπερασπίζοντες τὴν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος
µας― ὅπως αὐτοὶ φυλᾶνε τὰ σύνορα, νὰ
φυλάξουµε κ᾿ ἐµεῖς τὰ πνευµατικὰ σύνορα.
Τὰ δὲ πνευµατικὰ σύνορα, ποὺ ἔχουν ἀξία
µεγαλύτερη ἀπὸ τὰ ἄλλα σύνορα, εἶνε ἡ
Ὀρθοδοξία. Νὰ τὴν φυλάξουµε. Νὰ γίνουµε,
µικροὶ καὶ µεγάλοι, ἕνας βράχος, ἕνας γαλάζιος βράχος, καὶ νὰ ποῦµε στὰ ἄγρια κύµατα
τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς, νὰ ποῦµε σὲ
ὅλους• Ἄλτ, δὲν θὰ περάσετε! Είµεθα Πόντιοι, είµεθα Μικρασιάται, είµεθα Ἕλληνες,
είµεθα Χριστιανοί, δὲν θὰ περάσετε. Μασόνοι δὲν θὰ περάσετε, ἄθεοι κοµµουνισταὶ
δὲν θὰ περάσετε, χιλιασταὶ ἰεχωβῖτες δὲν
θὰ περάσετε, φράγκοι δὲν θὰ περάσετε,
προτεστάντες δὲν θὰ περάσετε. Ὄχι. Θὰ
µείνουµε ἐδῶ φρουροὶ στὸ φρούριο, µικροὶ
καὶ µεγάλοι, µία ψυχή, ἕνας λαός. Καὶ ἐλπίζω ὁ Θεός, ποὺ βοήθησε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τοὺς µεγάλους πατέρας, θὰ βοηθήσῃ κ᾿
ἐµᾶς νὰ µείνουµε µέχρι τέλους τῆς ζωῆς µας
πιστοὶ εἰς τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστόν•
ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑµνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

•
•
•
•

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί της άγονης γραμμής. Αφιέρωμα.
Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία
της άγονης γραμμής.
Υπολογιστική Γλωσσολογία, projects
για τους ακρίτες.
Γλώσσα και Εκπαίδευση. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά της ως χορηγός επικοινωνίας
η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το
Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή
της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της
Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης το CNNGREECE, οι εφημερίδες The
GreekHerald /Ελληνικός Κήρυκας στο
Σίδνεϊ, η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στη
Μελβούρνη και ο ραδιοφωνικός σταθμός 2mmRadio 1665, Sydney, Darwin,
Wollongong. Τη δράση υποστηρίζουν
και μία σειρά άλλων φορέων, οι οποίοι θα
ανακοινωθούν προσεχώς. Στο φετινό τηλεοπτικό σποτ πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου.
Μετά από 7 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η «παράδοση»
της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς φορείς της
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι
το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε
από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων
(ελληνικό τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του
Παρισιού, το InstitutoDeLetras του RioDeJaneiroUniversity κ.ά.
Πού απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες,
εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης
συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτόκολλων.
Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Associate του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ.
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα https://summerschool.
ac.uoi.gr
fb: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, NikolettaTsitsanoudisMallidis, Όμιλος Αποφοίτων Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εύα
Καϊλή από τον πρώτο γύρο

Αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και μάλιστα από τον πρώτο γύρο, κατακτώντας άνετα το
50%+1 του συνόλου των ψηφισάντων, όπως απαιτείται, και κατατασσόμενη με 454 ψήφους στην πρώτη
πεντάδα, εξελέγη η Εύα Καϊλή, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία σε Στρασβούργο και Βρυξέλλες.
Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας καλύφθηκαν οι εννέα από τις 14 θέσεις, ενώ ο υποψήφιος του Κόμματος της Αριστεράς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
αντιπρόεδρος από το 2014 Δημήτρης Παπαδημούλης, δεν κατάφερε να περάσει το όριο για να επανεκλεγεί και η τύχη του θα εξαρτηθεί στον δεύτερο γύρο.
Η Εύα Καϊλή πέτυχε όχι μόνο να εκλεγεί με εντυπωσιακή άνεση, αλλά και να περάσει σε ψήφους σημαντικά ονόματα της ευρωβουλής, όπως
την μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Γερμανία Καταρίνα Μπάρλεϊ, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης
στη χώρα της.
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε το χρίσμα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών. Η δεύτερη ισχυρότερη πολιτική ομάδα του ευρωκοινοβουλίου (μετά το
Λαϊκό Κόμμα) και η Ισπανίδα πρόεδρος της, αποφάσισαν να στηρίξουν την Ελληνίδα συνάδελφο τους, καθώς εκείνη κατάφερε να διακριθεί παρά τις αντίξοες συνθήκες και χωρίς
να πληροί η αντιπροσωπεία του ΚΙΝ.ΑΛ. των μόλις 2 Ευρωβουλευτών τις προϋποθέσεις.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ολυμπιακός: "Καυτό" δωδεκαήμερο αγωνιστικά και μεταγραφικά
Σε δύσκολο φεγγάρι βρίσκεται ο Ολυμπιακός αγωνιστικά και οι προσεχείς
δώδεκα ημέρες είναι κομβικές, τόσο για την διατήρηση της βαθμολογικής
διαφοράς της πειραϊκής
Ντίνος
ομάδας από τους ανταΜέλλιος
γωνιστές της στην κορυφή
του πρωταθλήματος όσο
και για την πρόκρισή της στα ημιτελικά του
Κυπέλλου.
Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν κατά
χρονική σειρά τον ΠΑΣ Γιάννινα (την Κυριακή 23/1) και τον Παναιτωλικό (την Τετάρτη
26/1) στο Καραϊσκάκης σε Πρωτάθλημα και
Κύπελλο αντίστοιχα και ακολούθως θα ταξιδέψουν στην Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι
με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (την Κυριακή
30/1). Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας
πως, μέσα σε αυτό το διάστημα, θα κριθεί
αν ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει το +9 στην
Super League Interwetten και αν θα περάσει στην επόμενη φάση του Κυπέλλου αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ.
Η πειραϊκή ομάδα προέρχεται από δύο
λευκές ισοπαλίες (0-0 με τον Απόλλωνα
Σμύρνης, 0-0 με τον Παναθηναϊκό) και μία
ήττα (1-2 από τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο) μέσα στον μήνα, με τον Πέδρο Μαρτίνς
να μην έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να βρει
τις απαντήσεις στις απουσίες του Αγκιμπού
Καμαρά και του Σισέ, όπως και στα δύσκολα

που έχουν βάλει οι αντίπαλοί του, με συνέπεια αυτό να έχει πληγώσει την ψυχολογία
των ερυθρόλευκων. Ο Πορτογάλος τεχνικός
επισημαίνει διαρκώς ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται “σε δύσκολη φάση”, αναζητά συνεχώς αντίδραση από τους παίκτες, αλλά για
την ώρα αυτή δεν έχει έρθει.
Ο Μαρτίνς βλέποντας πως οι παίκτες της
πειραϊκής ομάδας δεν έχουν την απαραίτητη ενέργεια, τις δυνάμεις, την φρεσκάδα και
την αποτελεσματικότητα των περασμένων
περιόδων, κοιτάζει αποκλειστικά το αποτέλεσμα, αλλά και αυτό δεν ήρθε στους τελευταίους αγώνες. Και όταν μία ομάδα δεν κερδίζει και δεν έχει καλή απόδοση, επιβαρύνει
πολύ την κατάσταση. Πόσο μάλλον, όταν
μιλάμε για μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός
που είναι αλλιώς μαθημένος.
Ο Πορτογάλος προπονητής στο ματς με τον
Παναιτωλικό πορεύτηκε με το ίδιο σύστημα
(3-4-3) που είχε χρησιμοποιήσει και κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά προχώρησε
σε δέκα αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση
με το παιχνίδι στη Λεωφόρο, διατηρώντας
στο αρχικό σχήμα μόνο τον Μπα. Οι Κρίστινσον, Μπαγκαλιάνης, Παπαδόπουλος,
Ανδρούτσος, Καρμπόβνικ, Σουρλής, Ξενιτίδης, Βρουσάι, Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί
πήραν τις θέσεις των Βατσλίκ, Παπασταθόπουλου, Μανωλά, Λαλά, Ρέαμπτσιουκ,
Εμβιλά, Μ. Καμαρά, Λόπες, Μασούρα και
Τικίνιο.
Ποιοι άρπαξαν την ευκαιρία από εκείνους

“ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΤΥΧΑΙΑ” Ο Ισαάκ Νεύτων κάποια μέρα έδειξε σε κάποιον
φίλο του μια υδρόγειο σφαίρα. Γύρω απ’ τη γήινη σφαίρα τοποθέτησε τον
ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα. Ήταν μια μικρογραφία του μεγάλου
σύμπαντος που ο Θεός δημιούργησε. Ο φίλος του Νεύτωνα δεν πίστευε ότι
ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά. Όταν κάποια μέρα είδε τη σφαίρα που
είχε φτιάξει ο Νεύτων, φώναξε με θαυμασμό: “Τι Θαυμάσιο πράγμα είναι
αυτό! Ποιός το έκανε;” Ο Νεύτων του απαντά: “Στην τύχη έγινε..” Τότε ο
φίλος του του λέει: “Καλά, για τόσο ανόητο με περνάς;” Τότε ο πιστός
αυτός επιστήμονας του λέει: “Αν κάποιος έφτιαξε αυτό το ψεύτικο σύμπαν
τότε πώς είναι δυνατόν το αληθινό και άπειρο σύμπαν να γίνει στην
τύχη;” Ο φίλος του, με κατεβασμένο το κεφάλι, δεν μπόρεσε να πει τίποτα.
Το ίδιο λάθος κάνουν πολλοί σήμερα. Η γη μας στέκεται στον αέρα, χωρίς
θεμέλια και γυρνά μέρα-νύχτα τόσο τέλεια. Λίγο να αλλάξει πορεία, θα
καούμε η θα παγώσουμε. Τι λες, αυτό το θαυμάσιο σύμπαν έγινε μόνο
του; Σκέψου λίγο πιό σοβαρά. Ο Δαβιδ σε έναν ψαλμό μας λέι: “Οι
ουρανοί φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και το στερέωμα δείχνει τα
έργα που έχει φτιαξει ο Θεός.
Ο Θεός όχι μόνο δημιούργησε το σύμπαν, αλλά πέθανε ο Χριστός για να
ζήσουμε εμείς. Είναι καιρός, αγαπητοί μου, να ευχαριστήσουμε το Θεό για
την αγάπη του και για τη θαυμάσια δημιουργία του. Σήμερα, πάρε την
απόφαση να δεχτείς τον Ιησού Χριστό για Σωτήρα σου. Σου το ευχόμαστε
με όλη μας την καρδιά!

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

που αγωνίστηκαν; Οι πιτσιρικάδες Σουρλής, Ξενιτίδης, Μπαγκαλιάνης και Κίτσος.
Ούτε ο Καρμπόβνικ ούτε ο Βρουσάι ούτε ο
Λοβέρα ούτε ο Λόπες ούτε ο Τικίνιο έκαναν
τη διαφορά. Από τους πιο έμπειρους, μόνο
ο Ελ Αραμπί, ο Βαλμπουενά και ο Παπαδόπουλος ξεχώρισαν στο α´ημίχρονο.
Ο Ολυμπιακός είναι φανερό ότι δεν είναι
καλά αγωνιστικά και ο Μαρτίνς θα πρέπει
να βρει τρόπο να το διορθώσει άμεσα, διότι
τα δύσκολα για τους ερυθρόλευκους είναι
μπροστά σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Κληρώνει για Κεϊτά, Καρβάλιο, Ζαγαρίτη
Παράλληλα, οι προσεχείς δώδεκα ημέρες είναι κρίσιμες και μεταγραφικά για την
πειραϊκή ομάδα. Υπό την έννοια, ότι εξακολουθούν να είναι ανοιχτές οι υποθέσεις
απόκτησης του Ντιμπί Κεϊτά από την Ρεάλ
Μαδρίτης, του Ζοάο Καρβάλιο από την Νότιγχαμ Φόρεστ και του Βασίλη Ζαγαρίτη
από την Πάρμα ή άλλου αριστερού μπακ.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται ο
Ολυμπιακός να χρειαστεί κενό της τελευταίας στιγμής, εφόσον προκύψει ικανοποιητική πρόταση από σύλλογο του εξωτερικού
για την πώληση κάποιου ποδοσφαιριστή.
Δύο γαλλικές ομάδες για τον Μ. Καμαρά,
τρεις τουρκικές για τον Τικίνιο
Ο Μαντί Καμαρά, για παράδειγμα, βρίσκεται στο στόχαστρο της Λιλ και της Νις. Ο
Τικίνιο Σοάρες απασχολεί έντονα την Γαλατασαράι, την Φενέρμπαχτσε και την Μπεσίκτας, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα
στην Τουρκία. Και ο Μπα είναι πάντα στα
υπόψη της Σεντ Ετιέν, η οποία τον θέλει δανεικό μέχρι το καλοκαίρι.
Από εκεί και πέρα, στην Βουλγαρία επιμένουν για τα περί ενδιαφέροντος των
ερυθρόλευκων για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ,
ωστόσο η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν
έχει κάνει για την ώρα κάποια κίνηση για
τον διεθνή εξτρέμ. Άλλωστε, η Λουντογκόρετς ζητάει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Βούλγαρου ποδοσφαιριστή.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον Αγκιμπού Καμαρά, τα νέα που έρχονται από το Καμερούν δεν είναι ευχάριστα, καθώς συνεχίζει
να πονάει στον αστράγαλο και όλα δείχνουν
ότι θα μείνει εκτός για ακόμη μία εβδομάδα. Αν συμβεί αυτό, θα χάσει (και) το παιχνίδι της Εθνικής Γουινέας στην φάση των
16 του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στις 24
Ιανουαρίου.

Παναθηναϊκός - Αναγέννηση
Καρδίτσας 4-0
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της
Αναγέννηση Καρδίτσας με 4-0 και
έβαλε ισχυρές βάσεις για πρόκριση
στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα γκολ για το τριφύλλι πέτυχαν
οι Βιτάλ στο 6' και το 20', Αϊτόρ στο
32' και Καρλίτος στο 42'.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός
στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην
Αναγέννηση Καρδίτσας στη Λεωφόρο, επικράτησε με 4-0 και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του
Κυπέλλου Ελλάδας, μετατρέποντας
τη ρεβάνς σε αγώνα τυπικής διαδικασίας.
Τα γκολ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
πέτυχαν οι Βιτάλ (δύο), Αϊτόρ και Καρλίτος.
Το τριφύλλι ήταν καταιγιστικό στο πρώτο
μέρος, βρήκε δίχτυα στις περισσότερες
τελικές προσπάθειες, αντίθετα κατέβασε

ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε
συντήρηση δυνάμεων. Η Αναγέννηση Καρδίτσας προσπάθησε να αμυνθεί και να πιέσει ψηλά, ωστόσο πήρε ελάχιστα πράγματα από το ιστορικό γι' αυτήν παιχνίδι, μιας
και είναι η πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικής φάση της διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
Η ΑΕΚ παρά τις πολλές
απουσίες που είχε κόντρα
στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη απέσπασε το 0-0 σε
ένα ματς όπου και οι δύο
ομάδες είχαν τις στιγμές
τους. Ανοιχτή η υπόθεση
πρόκριση που θα κριθεί
πλέον στο ΟΑΚΑ με την
Ένωση να έχει ένα μικρό
προβάδισμα.
Ισόπαλο δίχως τέρματα
ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς

ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης που αναμένεται να
γίνει την επόμενη εβδομάδα
στο ΟΑΚΑ και να κρίνει την
πρόκριση στα ημιτελικά.
Εκεί όπου θα τους περιμένει
ένας εκ των Παναιτωλικού ή
Ολυμπιακού.
Η Ένωση φυσικά μετά το 0-0
της Τούμπας έχει ένα μικρό
προβάδισμα καθώς θα παίξει
στην έδρα της αλλά η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή ενώ με
το εκτός έδρας γκολ να είναι σε ισχύ στην
Ελλάδα ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει να βάλει ένα
γκολ για να γίνει το αφεντικό.
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Μάικλ Ιμερ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-3
Μία ιδανική πρεμιέρα πραγματοποίησε ο
Στέφανος Τσιτσιπάς στο Australian Open!
Ο Έλληνας τενίστας, μετά από καταπληκτική εμφάνιση, νίκησε εύκολα με 3-0 σετ τον
Μάικλ Ίμερ (6-2, 6-4, 6-3). Ο Αμερικανός
αποδείχθηκε χαμηλό εμπόδιο και ο Τσιτσιπάς συνεχίζει στον 2ο γύρο του Grand Slam
της Αυστραλίας.
Αυτό ήταν το κορυφαίο, από θέμα απόδοσης, ματς για τον Στέφανο εδώ και πάρα
πολύ καιρό, δείγμα του ότι αρχίζει και βρίσκει ξανά τον παλιό καλό του εαυτό. Στην
επόμενη φάση της διοργάνωσης ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το Νο.95 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Αργεντινό Σεμπάστιαν Μπάεζ.
«Κλειδιά» της σημερινής νίκης του
«tsitsifast» ήταν, μεταξύ άλλων, το σχεδόν τέλειο forehand, το αρκετά βελτιωμένο
backhand, αλλά και το εξαιρετικό σερβίς.
Ειδικά το τελευταίο δεν επέτρεψε στον Ίμερ
να βρει αντίδραση σε κανένα σημείο της
αναμέτρησης.
Απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού ο

Στέφανος λοιπόν, ο οποίος εύκολα έκανε
το 1-0 στο πρώτο σερβίς με 6-2, εκμεταλλευόμενος το τέλειος σερβίς του και τα δύο
break που έκανε επί του αντιπάλου του. Σημείο «κλειδί» στο δεύτερο σετ ήταν στο 2-2,
όπου ο Τσιτσιπάς πραγματοποίησε break,
προηγήθηκε με 3-2 και τελικά διαμόρφωσε
το 2-0 στα σετ με 6-4.
Ίδια εικόνα πάνω-κάτω και στο τελευταίο
σετ, με τον Έλληνα αθλητή να σώζει κρίσιμα
break point, να νικά 6-3 και να κάνει άνετα
δικό του το ροζ φύλλο αγώνα.

Τσίνγουεν Ζενγκ – Μαρία Σάκκαρη 0-2
Εύκολη πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη
στον τρίτο γύρο του Australian Open, με την
Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί 2-0 σετ (61, 6-4) της Τσίνγουεν Ζενγκ.
Μιάμιση ώρα χρειάστηκε η Σάκκαρη για να
φτάσει στη νίκη, με την αντίπαλό της να εμφανίζεται ανταγωνιστική μονάχα στο δεύτερο σετ.
Η πρωταθλήτριά μας δεν άφησε κανένα
περιθώριο αντίδρασης στην Ζενγκ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Πλέον,
η Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στην
επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί όπου
θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα Κουντερμέτοβα (επικράτησε της Ρουμάνας Ελενα Γκαμπριέλα Ρους με 2-0 σετ).
Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια ήταν
καταιγιστική. Το 6-1 είναι ενδεικτικό του τι
συνέβη. Το πρώτο game κράτησε 8 ολόκληρα λεπτά και ήταν το μόνο που έχασε
η Σάκκαρη. Στη συνέχεια όμως ήταν σαρωτική! Έκανε το 6/6 και πραγματοποίησε το
πρώτο βήμα για τη νίκη-πρόκριση!
Το δεύτερο σετ ήταν μία εντελώς διαφορετική υπόθεση. Η Ζενγκ έκανε αισθητή την
παρουσία της και κατάφερε να γίνει πολύ
πιο ανταγωνιστική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα δύο σετ
η Ζενγκ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενός
προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Μετά
από αυτό εμφανίστηκε μεταμορφωμένη. Το
πρώτο game μπορεί να το πήρε εύκολα η
Σάκκαρη, ενώ μάλιστα έκανε και break και
ξανακράτησε το σερβίς της στη συνέχεια για
το 3-0! Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν όπως
την αναμέναμε.
Η Σάκκαρη το έφτασε στο 5-2, αλλά η Ζενγκ
πίεσε, μείωσε σε 5-4 με break και απείλησε
την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με ισοφάριση!
Η ποιότητα όμως «μίλησε» στο πιο κρίσιμο σημείο, με τη Σάκκαρη να παίρνει πίσω
το break, να επικρατεί 6-4 στο δεύτερο σετ
και να περνάει τελικά στον 3ο γύρο του
Australian Open.

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 2-1
Ο Παναιτωλικός, ο οποίος εξελίσσεται σε
φονέα των γιγάντων, πήρε προβάδισμα
στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του
Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας 2-1 του
Ολυμπιακού με ανατροπή. Ο Αραμπί άνοιξε
το σκορ (13'), ο Μεντόσα ισοφάρισε (23'), ο
Καρέλης βρήκε δίχτυα στο 23'. Πλέον όλα
κρίνονται στο Καραϊσκάκη.
Μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ο Παναιτωλικός πανηγύρισε νίκη
και στο Κύπελλο Ελλάδας επί του Ολυμπιακού στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών
και εξελίσσεται σε φονέα των γιγάντων. Οι
Αγρινιώτες επικράτησαν 2-1 των ερυθρόλευκων και έχουν μικρό προβάδισμα ενόψει
της ρεβάνς στο Καραϊσκάκης την επόμενη
εβδομάδα. Μάλιστα και κόντρα στην Ένωση και απέναντι στους ερυθρόλευκους,
οι Αγρινιώτες έκαναν την ανατροπή και

με τους ίδιους σκόρερ. Ο Ολυμπιακός, ο
οποίος είχε πολλές αλλαγές, δεν μπόρεσε
να υπερασπισθεί το προβάδισμά του που
έδωσε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 23' και
έτσι παρέμεινε χωρίς νίκη μέσα στο 2022.
Ο Μεντόσα με σουτ εκτός περιοχής πέτυχε
το 1-1, ενώ την ανατροπή της ομάδας του
Αγρινίου ολοκήρωσε ο Καρέλης στο 60'.

Άρης - Λαμία 0-0
Ισόπαλο χωρίς γκολ έληξε το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Κυπέλλου
Ελλάδας ανάμεσα στον Άρη και τη Λαμία,
με την ομάδα του Γρηγορίου να μπλοκάρει
τους κίτρινους. Όλα ανοιχτά για την πρόκριση. Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα
στον Άρη και τη Λαμία, με την πρώτη αναμέτρηση των προημιτελικών του Κυπέλλου
Ελλάδας να λήγει 0-0. Οι κίτρινοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, όμως δεν βρήκαν
το γκολ, ενώ στο δεύτερο ο ρυθμός ήταν
πιο χαμηλός με τη Λαμία να βγάζει ενέργεια
και να κρατάει το μηδέν. Πλέον, η πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού θα κριθεί την
επόμενη εβδομάδα στον δεύτερο αγώνα
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στο Αθανάσιος Διάκος. Θυμίζουμε πως ο νικητής αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό ή την
Αναγέννηση Καρδίτσας, με τους πράσινους
να έχουν προβάδισμα 4-0.

Ιστορική πρόκριση για τον Ολυμπιακό
Ιστορική πρόκριση στη φάση
των «8» του Eurocup γυναικών, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες»
πέρασαν νικηφόρα με 87-68
από την Τουρκία, απέναντι
στη Νεσιμπέ Αϊντίν, στον
δεύτερο αγώνα της σειράς
στη φάση των «16», καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας
τους στο ΣΕΦ (79-83) και «αρπάζοντας» το
«εισιτήριο» της πρόκρισης. Στην οκτάδα ο
Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια
του ζευγαριού Μπουρζ-Μπρνο (20/1, στον
πρώτο αγώνα η Μπουρζ είχε κερδίσει με
79-49).

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (62.2% στο δίποντο, 55.6% στο τρίποντο)
και η αποδοτική άμυνα
του πρώτου δεκαλέπτου,
όταν περιόρισε την τουρκική ομάδα στους 11 πόντους,
εξασφαλίζοντας
διαφορά ασφαλείας 17
πόντων (11-28 στο 10΄),
απλοποίησαν το έργο του Ολυμπιακού.
Τα κορίτσια του Μάρτινς Ζίμπαρτς δεν κατέβασαν ταχύτητα, εκτόξευσαν τη διαφορά σε
μη αναστρέψιμα επίπεδα στο 16΄ (+24 5026) και μετέτρεψαν σε τυπική διαδικασία το
υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Μυθικά λεφτά στη Formula 1
– Τα «τρελά» συμβόλαια των
οδηγών προκαλούν… ζάλη
Οι πιλότοι της Formula 1 είναι από τους πιο
ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου,
αλλά ποιος από τους πιλότους είναι αυτός
που θα πάρει τα περισσότερα τη φετινή
αγωνιστική χρονιά;
Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει στην pole
position όσον αφορά τα έσοδα, ηγούμενος
μιας ομάδας πιλότων της F1 με 35 εκατομμύρια ευρώ, με τον Φερστάπεν να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 21,9 εκατομμύρια
ευρώ. Την τρίτη θέση της σχετικής λίστας
καταλαμβάνει ο Φερνάντο Αλόνσο, με 17,5
εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά τα… μυθικά λεφτά των οδηγών
της Formula 1 το 2022:
1. Λιούις Χάμιλτον 35 εκατ. ευρώ
2. Μαξ Φερστάπεν 21,9
3. Φερνάντο Αλόνσο 17,5

4. Σεμπάστιαν Φέτελ 13,1
5. Ντανιέλ Ρικιάρντο 13,1
6. Τσάρλς Λεκρέρκ 10,5
7. Κάρλος Σάινθ 8,76
8. Βάλτερι Μπότας 8,76
9. Λανς Στρολ 8,76
10. Σέρχιο Πέρεθ 7
11. Τζορτζ Ράσελ 4,4
12. Λάντο Νόρις 4,4
13. Εστεμπάν Οκόν 4,4
14. Πιερ Γκασλί 4,4
15. Αλεξάντερ Άλμπον 1,75
16. Γκουανιού Ζου 880.000 ευρώ
17. Μικ Σουμάχερ: 880.000
18. Νικίτα Μαζέπιν 880.000
19. Νικόλας Λατίφι 880.000
20. Γιούκι Τσουνόμπα 660.000
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Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού του Καναδά είναι ο
υψηλότερος που έχει καταγραφεί από το 1991

Ο βασικός πληθωρισμός
στον Καναδά έφτασε σε
υψηλό 30 ετών στα τέλη
του 2021 με προειδοποιήσεις από οικονομολόγους
ότι ο ρυθμός των αυξήσεων των τιμών θα
μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο
και ενθαρρυντικές προσδοκίες για απάντηση της κεντρικής τράπεζας πριν από το τέλος του μήνα.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε την περασμένη Τετάρτη ότι ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού ανέβηκε τον
Δεκέμβριο στο 4,8%, ρυθμός που δεν έχει
παρατηρηθεί από τον Σεπτέμβριο του 1991.
Η ώθηση της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν οι τιμές των παντοπωλείων
που αυξήθηκαν από έτος σε έτος κατά 5,7%
--η μεγαλύτερη άνοδος της τελευταίας δεκαετίας -- και των κατοικιών που αυξήθηκαν
κατά 9,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2020.
Η επίπλωση των κατοικιών έγινε επίσης
πιο ακριβή σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα
πέρυσι: Οι τιμές για τις οικιακές συσκευές
αυξήθηκαν κατά 8,9%, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από τον Ιούνιο του
1982.
Και παρά την πτώση των τιμών στις αντλίες
φυσικού αερίου από μήνα σε μήνα με τη ζήτηση να μειώνεται από τους ανανεωμένους
περιορισμούς για τη δημόσια υγεία που
σχετίζονται με την μετάλλαξη Omicron, οι
τιμές της βενζίνης εξακολουθούσαν να αυξάνονται κατά 33,3% από έτος σε έτος τον
Δεκέμβριο.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε ότι εξαιρουμένων των τιμών της βενζίνης
από τους υπολογισμούς της, ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα ήταν αυξημένος από
έτος σε έτος τον Δεκέμβριο κατά 4%.
Έκτοτε, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν εκ
νέου, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έφτασαν ξανά στα υψηλά επίπεδα προ της πανδημίας και τα ζητήματα της
εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν επιβραδύνει τη ροή των σε ζήτηση αγαθών και τροφίμων συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές των
παντοπωλείων.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της BMO
Ντάγκλας Πόρτερ είπε ότι αυτά τα δύο ζητήματα, σε συνδυασμό με αναφορές για
ελλείψεις εργατικού δυναμικού υποδηλώνουν ότι οι ρυθμοί πληθωρισμού ενδέχεται
να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, παρά τις
διαδεδομένες ελπίδες ότι είχαν φτάσει στο
αποκορύφωμά τους.
«Σίγουρα μπορεί να αυξηθούν τους επόμενους μήνες», είπε ο Πόρτερ σε συνέντευξή
του.
"Δεν είμαι καθόλου ανακουφισμένος με
τις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Είμαι
πολύ ανήσυχος ότι θα μπορούσαμε να
έχουμε περισσότερο θέμα πληθωρισμού
από ό,τι νομίζω ότι πιστεύεται συνήθως μεταξύ των οικονομολόγων."
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε
ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή για ολόκληρο το έτος 2021 αυξήθηκε με τον ταχύτερο
ρυθμό από το 1991, υποδεικνύοντας τους
εκτεταμένους παγκόσμιους περιορισμούς
στην εφοδιαστική αλυσίδα και την απελευθέρωση της καταναλωτικής ζήτησης καθώς
η οικονομία άνοιξε ξανά.
Η μεταβολή των τιμών από έτος σε έτος
τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τα κέρδη στους
μισθούς στην ίδια περιοχή. Η Στατιστική
Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε ότι οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,6 τοις εκατό μεταξύ
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Δεκεμβρίου 2020 και τον περασμένο μήνα,
πράγμα που σημαίνει ότι οι Καναδοί είδαν
πτώση στην αγοραστική τους δύναμη.
Ο Tu Nguyen, οικονομολόγος της λογιστικής εταιρείας RSM Canada, είπε ότι η πτώση της αγοραστικής δύναμης επηρεάζει
δυσανάλογα τα νοικοκυριά με χαμηλότερο
εισόδημα.
«Όχι μόνο οι μισθοί τους δεν είναι πιθανό
να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό, αλλά
οι δουλειές τους είναι επίσης λιγότερο πιθανό να είναι απομακρυσμένες, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποφύγουν να
ξοδέψουν χρήματα για καύσιμα», είπε.
Ο Δεκέμβριος σηματοδότησε εννέα συνεχόμενους μήνες που ο συνολικός πληθωρισμός ξεπέρασε τη ζώνη-στόχο της Τράπεζας του Καναδά μεταξύ 1 και 3%. Η χώρα
δεν έχει δει τόσο μεγάλο σερί από τότε που
η κεντρική τράπεζα αρχίσει να στοχεύει τον
πληθωρισμό στο 2% στο μέσο του εύρους
άνεσης.
Ο μέσος όρος των τριών μέτρων για τον
πυρήνα του πληθωρισμού, που θεωρούνται καλύτεροι μετρητές των υποκείμενων
πιέσεων στις τιμές και παρακολουθούνται
στενά από την Τράπεζα του Καναδά, ήταν
2,93 τοις εκατό τον Δεκέμβριο, από 2,73
τοις εκατό που αναφέρθηκε τον Νοέμβριο.
Ο μέσος όρος ήταν για τελευταία φορά τόσο
υψηλός τον Σεπτέμβριο του 1991.
Ο ανώτερος οικονομολόγος της CIBC,
Andrew Grantham, δήλωσε ότι οι τελευταίες αναγνώσεις μπορεί να προκαλέσουν
ανησυχίες στην Τράπεζα του Καναδά για το
πόσο καιρό οι ρυθμοί πληθωρισμού παραμένουν υψηλοί, καθώς και για τη διεύρυνση
των πιέσεων στις τιμές εκτός των ειδών με
περιορισμένη προσφορά.
Ο
επικεφαλής
οικονομολόγος
της
Scotiabank, Jean-Francois Perrault, δήλωσε ότι αναμένει τώρα ότι ο πληθωρισμός
θα παραμείνει πολύ έξω από τον στόχο της
κεντρικής τράπεζας φέτος και το επόμενο
έτος, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία της τράπεζας υποδηλώνουν παρόμοιες προσδοκίες από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η Τράπεζα του Καναδά έχει δηλώσει ότι θα
ενεργήσει για να σταματήσει τον εκρηκτικό
πληθωρισμό και έχει προγραμματιστεί να
ανακοινώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Η Perrault αναμένει ότι η τράπεζα θα
αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα και τους επόμενους μήνες και
προβλέπει ότι το επιτόκιο θα φτάσει το 2%
μέχρι το τέλος του 2022.
Ο μόνος λόγος καθυστέρησης μπορεί να
είναι για να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το
τελευταίο κύμα της πανδημίας, το οποίο
σημείωσε αύξηση των κρουσμάτων και των
νοσηλειών, καθώς και υψηλότερα ποσοστά
απουσιών καθώς οι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι απομονώνονται στο σπίτι.
Εάν η τράπεζα καθυστερήσει να ενεργήσει, ο Porter είπε ότι αναμένει μια προειδοποίηση για αυξήσεις επιτοκίων που θα
ξεκινήσουν τον Μάρτιο για να διαχειριστεί
τουλάχιστον τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και να αρχίσει να μειώνει τη ζήτηση
για αγαθά.
Ο οργανισμός δημοσίευσε επίσης τα ποσοστά για τις μεγάλες πόλεις, αλλά προειδοποίησε ότι τα στοιχεία μπορεί να έχουν
μεγάλες διακυμάνσεις επειδή βασίζονται
σε μικρά στατιστικά δείγματα (ενδεικτικά
αποτελέσματα του προηγούμενου μήνα σε
παρενθέσεις):

τις μεγαλύτερες από έτος σε έτος αυξήσεις
στις τιμές μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021 (οι τιμές που αναφέρονται
είναι από τον Δεκέμβριο του 2021):
•
•
•
•
St. John's, N.L.: 3,6% (3,3)
Charlottetown-Summerside: 6,8%(7,0)
Χάλιφαξ: 4,4%(4,8)
Saint John, N.B.: 4,7% (5,3)
Κεμπέκ Σίτι: 4,9% (4,9)
Μόντρεαλ: 5,0% (5,0)
Οττάβα: 5,4% (5,5)
Τορόντο: 4,7% (4,3)
Συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία που παρουσίασαν τις επικείμενες μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στον Καναδά σε καταναλωτικά
είδη.
Ακολουθούν ορισμένα από τα καταναλωτικά είδη, με βάση στοιχεία από τη Στατιστική
Υπηρεσία του Καναδά, η οποία σημείωσε

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λάδι μαγειρικής ή σαλάτας, ένα λίτρο - $4,30 (41,4%)
Κανονική, αμόλυβδη βενζίνη σε
πρατήρια αυτοεξυπηρέτησης — 140
σεντ/λίτρο (34,1%)
Λευκή ζάχαρη, δύο κιλά - $2,64
(21,6%)
Μοσχαρίσιο κρέας στιφάδο, ένα κιλό
- $18,55 (17,2%)
Μπέικον, 500 γραμμάρια — $8,66
(17,2%)
Κονσερβοποιημένες ντομάτες, 796
χιλιοστόλιτρα — $1,71 (15,5%)
Νιφάδες καλαμποκιού, 675 γραμμάρια — $6,67 (15%)
Φιλέτο φιλέτο, ένα κιλό - $25,94
(14,5%)
Prime roast, ένα κιλό — $42,30
(13,7%)
Καρότα, ένα κιλό - $2,43 (13,5%)
Στρογγυλή μπριζόλα, ένα κιλό $19,66 (11,3%)
Wieners, 450 γραμμάρια — $5,43
(10,8%)
Κέτσαπ, ένα λίτρο - $4,39 (11,1%)
Στιγμιαίος καφές, 200 γραμμάρια —
$7,44 (10,4%)

Το Τορόντο προτείνει αύξηση του
φόρου ακίνητης περιουσίας κατά
4,4% ως μέρος του προϋπολογισμού
του 2022 για τον COVID-19
Οι κάτοικοι του Τορόντο αντιμετωπίζουν αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά
4,4% το 2022 ως μέρος της
πρότασης για τον προϋπολογισμού της πόλης.
Είναι η μεγαλύτερη αύξηση
στη θητεία του John Tory ως
δήμαρχος και έρχεται ένα χρόνο μετά την έγκριση της χαμηλότερης βασικής αύξησης του
φόρου ακίνητης περιουσίας για
ιδιοκτήτες σπιτιού το 2021.
Ο προϋπολογισμός των 14,9
δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει
μια αύξηση της βάσης κατά 2,9% συν ένα
τέλος κτιρίου 1,5 %, το οποίο είχε εγκριθεί
προηγουμένως το 2019 για τη χρηματοδότηση της στέγασης και της διαμετακόμισης.
Ο μέσος ιδιοκτήτης σπιτιού με ακίνητο αξίας λίγο πάνω από $697.000 θα δει αύξηση
$141 στους φόρους του φέτος. Ο λογαριασμός φόρου ακίνητης περιουσίας για ένα
σπίτι μέσης τιμής θα ανέλθει στα $3.339 .
«Ξέρω ότι όλοι ελπίζαμε ότι θα ήμασταν σε
πολύ καλύτερη θέση μέχρι το 2022, αλλά η
Omicron έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα
για άλλη μια φορά», δήλωσε ο δήμαρχος
Tory σε μια δήλωση.
Η πόλη λέει ότι σχεδόν το μισό από το έλλειμμα του προϋπολογισμού 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων οφείλεται στα χαμένα
έσοδα του TTC από χαμηλότερους αριθμούς επιβατών, ενώ υπάρχουν πρόσθετα
έξοδα για καταφύγια και άλλα μέτρα δημόσιας υγείας λόγω του COVID-19. Το προσωπικό της πόλης εκτιμά ότι ο αντίκτυπος
μόνο της Omicron θα είναι υπεύθυνος για

195 εκατομμύρια δολάρια σε
κόστος.
Τα τελευταία δύο χρόνια,
τόσο η ομοσπονδιακή όσο
και η επαρχιακή κυβέρνηση
έχουν παράσχει οικονομική
βοήθεια για την κάλυψη του
δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά δεν υπάρχει καμία
ένδειξη προς το παρόν ότι
θα συμβεί το ίδιο το 2022.
«Όπως έχω καταστήσει σαφές πολλές φορές ενόψει
αυτού του προϋπολογισμού,
η συνεργασία μεταξύ όλων των κυβερνήσεων και η υποστήριξη προς το Τορόντο και
όλους τους δήμους πρέπει να συνεχιστεί
φέτος, όπως είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Τόρι.
Η πόλη λέει ότι έχει εφαρμόσει μια σειρά
από περιορισμούς δαπανών και μέτρα για
να αντισταθμίσει τον οικονομικό αντίκτυπο
της πανδημίας και να διατηρήσει κρίσιμες
επιχειρήσεις και ότι για τρίτη συνεχή χρονιά,
αυτές οι στρατηγικές μετριασμού θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης 135 εκατομμύρια δολάρια
σε νέες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων
των χρημάτων για την πρόσληψη 62 επιπλέον παραϊατρικών θέσεων.
Οι δημόσιες διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθούν στις 24
και 25 Ιανουαρίου πριν μεταβούν στο δημοτικό συμβούλιο για τελική έγκριση στις 17
Φεβρουαρίου.
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GREEKS AGAINST GREEKS IN COURT- Part 2
συνέχεια από τη σελίδα 7
for by the Greek Orthodox people of Toronto,
by members of the GCT. The Archdiocese did
not pay a dime but the Archbishop blessed
the churches and appointed priests for them.
Are these the actions of people who want to
discredit and destroy the Archdiocese and
the Archbishop? Are these the actions of
people who want to create a social club?
The allegation that St. Irene Chrisovalantou
was usurped by the GCT is untrue. The
members of both organizations held
general meetings in which they approved
the unification of St. Irene’s with the GCT.
There was never a thought let alone an
attempt move away from the Archdiocese in
ecclesiastical matters.
The GCT attempted to unify the immigrants
from Greece into strong community and
represent them in Canadian society in
general and at all levels of government. The
Archdiocese stopped any such attempt.
The Archbishop and the other defendants
vehemently deny any misrepresentation
or any improper conduct as alleged by
the GCT. In their counterclaim they ask
for payment of the priests’ wages and
benefits, payment of money owed to the
Archdiocese, $100,00.00 in aggravated
and punitive damages to each priest. They
ask, among many other requests from the
court, for damages for all the defendants as
follows: $2,000,00.00 for special damages
for defamation; $1,000,000.00 in general
and punitive damages; $1,000,000.00 in
aggravated damages and $1,000,000.00 in
punitive damages.
To conclude, the Archbishop, in my view
wants to be the ethnarch, the national leader
of the Greeks of Canada. According to his
Uniform Community Regulations (UCR)
(formerly and more accurately titled Uniform
Parish Regulations) each parish/community
is a religious organization which maintains
the appearance of democracy. There is an
elected board of directors but everything is
done under the observation of the parish
priest and of course under the control of
the Archbishop. Members of the board
can be dismissed if they do noy comply
with the canons of the Orthodox church
and only Greek Orthodox believers may
become members. Non-Orthodox spouses
of members can become only Associate
Members. The GCT and other parishes/
communities of Canada are open only to
Orthodox faithful. The Greek community of
Canada has many non-Orthodox Greeks.
The Greek Orthodox Church is a hierarchical
institution and the faithful have no problem
with that. But the same cannot apply to how
a community or the GCT is organized and
governed.
The GCT wants to be a civil organization
inclusive of all Greeks with truly democratic
principles but operating churches in
accordance with the rules of the Greek
Orthodox Church as far as spiritual matters
are concerned. This has been done for
decades despite friction and opposition from
the Archdiocese. There are many Greek
words about how a community like GCT
should NOT be governed and the politest

one may be by an autocrat.

What does the Settlement mean for the
Board members of the GCT had to take an Archdiocese and the GCT?
oath to abide but the UCR. When I was on
the board of Directors of the GCT we did not Stopping the payment of salary to the priests
take that oath. We made our own oath and was the least productive step the GCT could
the officiating priest knowingly administered take. They did not get paid for seven years.
that oath. In those days the priests were the The first reason given by the GCT for not
friends of the GCT and its board of directors. paying them is that they are not employees
of the GCT because they are under the
The case wound itself through the court authority of the Archdiocese. The GCT has
system but the judge in charge ordered that “employed” priests for over a century under
it would proceed to trial from January 17 to the same rules. Did the GCT just discover
that fact in 2015?
February 4, 2022.
What judge would disallow payment of
wages to “workers” who continued to
work in the same manner as they and
their predecessors had done?
The priests did not fulfill their duties by not
giving communion to the women of the
Philoptochos, claimed the GCT. True they
did not, but that is a purely ecclesiastical
matter and the priests have no choice but to
obey their Archbishop. Again, the chances
of success of this argument is extremely low.
Calling the priests’ wages a “stipend” and
doing some cartwheels with words, did not
help the GCT’s argument which was weak
to begin with. The rest of the allegations are
In any event, the parties settled all the just as weak if not worse.
issues of the lawsuits without a trial and
Minutes of Settlement were prepared. I have There was also an intangible loss. By not
an unsigned copy of the Minutes. Subject paying its priests, the GCT antagonized some
to seeing a signed copy of the Minutes, its best friends. The priests have traditionally
I assume that the copy I have is the final been on the side of the community and they
are highly respected and some of them loved
settlement.
by the parishioners. I doubt if there were
many or any parishioners who supported
A summary of the terms of the decision of the executive of the board
the settlement is as follows: of directors to stop paying their wages.
1. The GCT will pay the priests The parishioners are members or potential
$1,304,576 in two instalments. 50% members of the GCT and it behooves the
to be paid 30 days after the signing latter to check its membership numbers.
of the Minutes of Settlement and and
The Settlement leaves no doubt about the
the other 50% on May 1, 2022.
2. The priests shall be appointed position of the priests vis-à-vis the GCT
by the Archdiocese and paid in and the Archdiocese and it goes a step
accordance with the Uniform further. The priests’ remuneration shall
Community Regulations. Presently it be decided by the Uniform Community
is $62,000.00 per year and it will be Regulations which are under the control of
increased annually by $1,000.00 up the Archdiocese. There is no wiggle room
left. Other churches have been known to
to $72,000.00.
3. Pronia will be renamed Philoptochos- negotiate with His Eminence. There is no
Pronia and two representatives of wiggle room for the GCT anymore.
each of the four chapters operating
at the GCT churches will participate The disbanded Philoptochos that the
in the biennial general assemblies GCT had named Pronia was renamed
of the Archdiocesan Philoptochos. Philoptochos-Pronia and the GCT agreed
Each chapter will pay 3.5% of that it will pay 3.5% of its gross income to
its gross annual income to the
Archdiocesan Philoptochos Council
for the next five years and then
it will be increased to 7% “or to a
percentage that is determined by a
decision made on such payments by
the Philoptochos Chapters across
Canada at the Biennial Conference
of Philoptochos Society of Canada.”
4. The money collected by the
Archdiocese from the sacraments
will be retained by the Archdiocese
in full satisfaction of any prior annual
contributions owed by the GCT.
5. The GCT will pay the annual fees to
the Archdiocese as established by
the UCR and the decisions of the
Clergy-Laity Assemblies. Presently
it is $160,00.00 per year.
The pandemic made a bad financial situation
for the GCT even worse. It launched a
vigorous fundraising campaign to save the
Community and by last fall it had raised,
according to the GCT website, about $1
million out of a stated objective of $1.5
million. The financial statement for the year
ended August 31, 2020 (the last financial
statement that I have) showed a deficiency
of revenue over expenses of $200,821.00.
The auditors expressed their opinion that
there is “a material uncertainty that may cast
significant doubt about the Organization’s
ability to continue as a going concern.”
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the Archdiocese. No allowance for overhead
or any expenses incurred in collecting
the income. But there is much more. The
percentage payment will be decided by
Philoptochos Chapters across Canada at
their Biennial Conference of the Philoptochos
Society of Canada. If there are people who
have anyone doubts that the latter is under
the control of the Archdiocese, they should
check his naivete quotient.
The GCT had not paid its annual financial
commitment to the Archdiocese for a number
of years. The amount of $160,000.00 per
year times the number of unpaid years
requires basic arithmetic to figure out. The
Archdiocese collected $600.00 for each
sacrament performed at the GCT churches.
How much was it? No information is given
and the revenue from the sacraments
simply cancels what the GCT owed. One
can politely ask why this was not clarified?
What if the GCT is unable to pay the
Archdiocese the annual $160,000 in monthly
instalments? The Settlement leaves the door
open for the Archdiocese to reimpose the
“Sacramental Fees” as they are called in
the) Minutes if there is any delay. No notice,
no negotiation, no argument, no wiggle room
for the GCT.
I am looking at the Minutes of Settlement for
a term or something that indicates that the
GCT gained something from the lawsuits.
The best I can see is that it got out of the
litigation before matters became even
worse. The GCT was paying its lawyers and
a lengthy trial as was scheduled could have
resulted with costs awarded against it in the
neighbourhood of one million dollars. The
GCT paid several hundred thousand dollars
to its lawyers up to the settlement. The
Archdiocese did not have to pay anything
because its legal fees were all covered by its
insurance company.

What’s lies in the future?

Has the GCT paid the January
installment?
Does it have the funds due to the priests
on May 1st?
Has the new Board of Directors taken
steps to win back the unhappy members
of the GCT and convince them to donate
generously?
These and many other questions remain
and will have to answered in the future.
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«...ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΣΩΣΑΙ ΩΝ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Προς Τιμόθεον Α΄ 1: 15-17)

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ
Ο απ. Παύλος κινείται ανάμεσα σε
δυο πραγματικότητες. Η πρώτη είναι ότι ο
Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να σώσει
αμαρτωλούς. Αυτή είναι η ακλόνητη βεβαιότητά του. Γι’ αυτό ονομάζει τον «λόγο» αυτό,
«πιστό», δηλαδή αληθινό και «πάσης αποδοχής άξιον». Η ενανθρώπηση του Θείου
Λόγου και η φανέρωσή Του στον κόσμο είναι
για τον Απόστολο η πλέον αναμφισβήτητη
πραγματικότητα, η πλέον αδιαμφισβήτητη
αλήθεια. Η είσοδος δε στην ιστορία του Θεανθρώπου Λυτρωτή μας είναι η πηγή κάθε
χαράς κι ελπίδας. Διότι ήλθε να σώσει αμαρτωλούς. Πόση παρηγοριά γεννά αυτή η ομολογία. Ήλθε να σώσει όλη την ανθρωπότητα,
διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί.
Σώζει όμως όλους αυτούς, που συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους, και ποθούν τη
σωτηρία. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, ότι δεν
«ήλθε καλέσαι δικαίους, αλλ’ αμαρτωλούς εις
μετάνοιαν» (Ματθ. 9:13), που σημαίνει πως
δεν ήλθε να καλέσει αυτούς που θεωρούν
τους εαυτούς των δικαίους αλλά όσους έχουν
συνείδηση της πνευματικής αρρώστιας τους
και ζητούν τη θεραπεία.
Η δεύτερη πραγματικότητα εκφράζεται με τα λόγια του Παύλου: «ων πρώτος

ειμι εγώ». Είναι η έκφραση του αυτοσυναισθήματός του, της γνώμης δηλαδή, που είχε
ο Παύλος για τον εαυτό του. Αυτός θεωρούσε
τον εαυτό του σαν τον τελευταίο απόστολο και ως μη ικανό να καλείται απόστολος
(Α΄Κορ. 15:9), αυτός που δεν θα διστάσει να
ονομάσει τον εαυτό του «έκτρωμα» (Α΄ Κορ.
15:8), δεν είναι περίεργο να πιστεύει, παρά
την αγιότητά του και τις θεοπτικές εμπειρίες
του, ότι είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος από
τους αμαρτωλούς. Είναι σαν να μας λέγει:
έχετε πίστη κι ελπίδα. αφού εσώθηκα εγώ,
ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, πόσο μάλλον θα
σωθείτε εσείς... Αναγνωρίζει δε την αμαρτωλότητά του, όχι μόνο γιατί είναι άνθρωπος,
και έχει κληρονομήσει μια φθαρμένη φύση,
αλλά και για ένα σπουδαιότερο, καθαρά
προσωπικό του λόγο. Ποτέ δεν μπορεί να
λησμονήσει, ότι εδίωξε την Εκκλησία, εδίωξε
τον Χριστό (Α΄Κορ. 15:9). Στη δική του λοιπόν
περίπτωση μπορεί καθαρότατα να διακρίνει
τη χάρη, την αγάπη του Θεού.
Βλέπομε, λοιπόν, ότι η ορθή αυτοσυνειδησία του Παύλου τον οδηγεί σε μια
ζωή «χριστοκεντρική», στην οποία δηλαδή ο
Χριστός είναι το απόλυτο κέντρο, το Α και το
Ω. Πιστεύει ότι όλα τα οφείλει στον Χριστό.

Δεν έχει τίποτε δικό του, που
να μπορεί να καυχηθεί γι’ αυτό.
Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο.
«Τι έχεις ο ουκ έλαβεs; -θα διακηρύξει- ει δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών»; (Α΄Κορ.
4:7). Αυτός, ο Παύλος, όπως
και κάθε άνθρωπος, μόνος, είναι άρρωστος και αδύναμος.
Όχι μόνο σωματικά, αλλά και
πνευματικά. Ό,τι καλό υπάρχει
σ’ αυτόν είναι του Χριστού. «Χάριτι Θεού»
είναι αυτό που είναι, δηλαδή απόστολος
(Α΄Κορ. 15:10). Στη σημερινή περικοπή λέγει,
ότι «ηλεήθη». Αισθάνεται ως ο περισσότερο
ηλεημένος από την χάρη του Θεού. Ζει μέσα
στον ωκεανό του θείου ελέους. Νοιώθει να
τον αγκαλιάζει η άπειρη αγάπη του Χριστού,
που είναι η μοναδική του ελπίδα, η μοναδική
του καύχηση. Έτσι καταλαβαίνουμε, πως -σε
κάποιο παρόμοιο ξεχείλισμα ευγνωμοσύνης
προς τον Χριστό- θα συνθέσει ο Παύλος τον
μεγαλειωδέστερο ύμνο για την αγάπη του
Χριστού προς τον άνθρωπο και που βρίσκεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του (κεφ.
8:35 ε.ε.).
Μέσα σ’ αυτή την διπολική πραγματιότητα ζει και κινείται στον κόσμο αυτόν
όλη η Εκκλησία. Η μαρτυρία και ομολογία της
στον κόσμο προσδιορίζεται πρώτα από την
αδιάσειστη βεβαιότητα, ότι «ο Χριστός ήλθε».
Γι’ αυτό από τα πρώτα βήματά της αγωνίστηκε η Εκκλησία να διαφυλάξει την πίστη στην
αλήθεια αυτή και απέκρουσε κάθε αιρετική
πλάνη, που ήθελε να αρνηθεί το γεγονός της
σαρκώσεως (π.χ Δοκητισμός). Για την Εκκλησία, τους Αποστόλους και Αγίους, είναι
«αντίχριστος» αυτός, που δεν ομολογεί, ότι
ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώθηκε, έγινε
θεάνθρωπος (για τη σωτηρία μας) (Α΄Ιωαν.
4:3). Ο Θεάνθρωπος Χριστός, θα είναι πάντα
εκείνο, που θα διαφοροποιεί ριζικά και αμετάκλητα την Εκκλησία από κάθε θρησκευτική
ομάδα, από κάθε μονοθεϊσμό ακόμη και από
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κάθε «ουμανισμό». Ο Υιός και
Λόγος του Θεού, ο σαρκωθείς
και αναστάς, είναι η Κεφαλή της
Εκκλησίας, η αρχή και το τέλος
της ζωής και του αγώνα όλων
των Αγίων.
Αλλά και το άλλο σκέλος του
φρονήματος του Παύλου δεν
παύει να είναι η συνείδηση και
όλων των Αγίων. Είναι η συναίσθηση της αναξιότητος και
αμαρτωλότητός μας. Πολλές φορές στην λατρεία μας -και κατ’ εξοχήν στη Θεία Λειτουργία, επαναλαμβάνουμε τον λόγο του τελώνη:
«ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ». Ο λόγος αυτός έθηκε στη λατρεία μας από Αγίους
Πατέρες, διότι με αυτό τον τρόπο ομολογούν
πρώτοι εκείνοι την αναξιότητά τους ενώπιον
του Θεού, από το έλεος του Οποίου εξαρτούν
τη σωτηρία τους. Το ίδιο περιεχόμενο έχει και
η «ευχή» του Ιησού, που εν αγίω Πνεύματι
γίνεται μόνιμος «αλάλητος - αγιοπνευματικός
- στεναγμός» (Ρωμ. 8:26) στην καρδία των εν
Χριστώ ασκουμένων: «Κύριε Ιησού Χριστέ,
Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν...».
Οι Άγιοί μας, ενώ έχουν απτά δείγματα της
ενοικήσεως του Αγίου Πνεύματος, μέσα τους
(θαύματα, χαρίσματα κ.λ.π.) μιλούν συνεχώς
για την αμαρτωλότητά τους και για το έλεος του Θεού. Η έννοια «καλός άνθρωπος»,
που τόσο συχνά ακούεται στην ηθικίζουσα
ευσεβιστική κοινωνία μας, τους είναι ολότελα ξένη. Αυτό συμβαίνει, γιατί αντί να ζούμε
μέσα στην ταπείνωση, που γεννά η συνείδηση της αμαρτωλότητός μας, μάθαμε να βλέπουμε τις «αρετές μας, και να καυχώμαστε
μάλιστα γι’ αυτές. Γιατί ζώντας σε ένα κλίμα
ξένο προς εκείνο των Αγίων μας, συνηθίσαμε
να πιστεύουμε στην ηθική αρτιότητά μας, και
να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την οντολογική
βάση της σωτηρίας μας, τη χάρη του Θεού.
Να γιατί ο Απ. Παύλος είναι και στο σημείο
αυτό πρωτοπόρος και γνήσιος δείκτης της
αληθινά κατά Χριστόν πορείας.

MINOAN DESIGN BUILD INC.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε
με τον κ. Μιχάλη για την
Free estimates
προσφορά σας.

το D N A
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ΤΑ RAFALE ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

'Ενα πραγματικά καλό νέο
αυτή την εβδομάδα ήταν
η παράδοση των πρώτων
έξι Rafale στην Ελλάδα
και η εντυπωσιακή πτήση τους πάνω από τον
Ηλίας
Παρθενώνα, σκορπώντας
Κουτίνας
συναισθήματα
εθνικής
υπερηφάνειας στους συμπατριώτες μας.
Απών φυσικά από αυτή τη σημαντική για τη
πατρίδα μας στιγμή, για μια ακόμη φορά ο
Σύριζα, παραμένοντας πιστός στην άρνηση
του για εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων
, απέναντι σε μια εχθρική Τουρκία οπλισμένη σαν αστακός, και ιδιαίτερα προκλητική
τον τελευταίο καιρό.

Η παράδοση των εξαιρετικών αυτών μαχητικών αεροσκαφών, και των αντίστοιχων
φρεγατών που θα ακολουθήσει σε λίγο καιρό, είναι ξεκάθαρα επίτευγμα της κυβέρνησης της ΝΔ. Ως γνωστόν η Αντιπολίτευση
είχε καταψηφίσει την αγορά τους στη Βουλή.Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι είναι η
πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που
αντιπολίτευση καταψηφίζει δαπάνες για τον
εξοπλισμό της άμυνας της χώρας. Το λες και
προδοτική στάση αυτό.
Από την άποψη αυτή καλά έκαναν οι επικοινωνιολόγοι της ΝΔ και κυκλοφόρησαν σποτάκι που αναφέρεται σε αυτό το επίτευγμα.
Επίτευγμα από την άποψη ότι έχει κυριολεκτικά "σκυλιάσει" η Τουρκία.
Η κυβέρνηση της ΝΔ έκλεισε την εξαιρετικά
καλή συμφωνία για τη πατρίδα μας εκμεταλλευόμενη τις διεθνείς συνθήκες και εξασφάλισε την ταχύτατη παράδοση τους. Κάτι
που κατάφερε ο Μητσοτάκης, γιατί θα πρέπει να το μοιραστεί με τον Τσίπρα που το
πολέμησε από την αρχή. Δική του απόφαση, δικό του deal, δική του και η παραλαβή.
Μόνο επικοινωνιακό ατόπημα η εμφάνιση
στο τέλος του σποτ, το σήμα της ΝΔ, και όχι
το εθνόσημο, ή, η σημαία της χώρας.
Η κριτική (πολεμική στην ουσία), της Αντιπολίτευσης του τύπου ο κόσμος πεινάει
και εμείς παίρνουμε όπλα, πραγματικά έχει
καταντήσει βαρετή. Πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα πεινάει, και ευτυχώς το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα είναι από μικρό
έως ανύπαρκτο. Φτωχοί υπάρχουν, πεινασμένοι όχι. Αν θέλουμεμια χώρα με ανάπτυξη, υγεία, παιδεία και οικονομία, συγγνώμη
αλλά όλα όσα περιλαμβάνουν τον τρόπο
ζωής μας στηρίζονται στην ελευθερία και
στην ασφάλεια της χώρας μας. Και αυτή
κοστίζει.
Δεν συνορεύουμε εξάλλου ούτε με την Σουηδία, ούτε με το Λουξεμβούργο, ούτε με το
Μονακό. Βαρβάρους έχουμε στη γειτονιά
μας, οι οποίοι μας επιβουλεύονται και μας
απειλούν καθημερινά. Αν κάποιοι προτιμούν τα Ίμια του 1996, εμείς προτιμούμε την
"επακούμβηση" του αντιπλοίαρχου Γιάννη

Σαλιάρη που κακώς δεν τόλμησε η Ελληνική Πολιτεία να τον τιμήσει όπως του αξίζει
για την ηρωική του πράξη.
Είμαστε μια μικρή χώρα, με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, εθνολογικά αλλοιωμένη, με μια κοινωνία σε σήψη και παρακμή.
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι επιβεβλημένο, όσο και αν κοστίζει.
Η πτήση των Rafale πάνω από τον Παρθενώνα ήταν μια στιγμή αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και εγγύησης για το παρόν και το
μέλλον της πατρίδας μας.
Αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα
ισχυρή και ακμαία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν δεχθούμε επίθεση, να μπορούμε να
αμυνθούμε αποτελεσματικά.
Όχι άλλα Ίμια.

Τη λένε Γεωργία Μπίκα και είχε το θάρρος
να καταγγείλει τους βιαστές της. Η υπόθεση
έχει πάρει το δρόμο της διελεύκανσης και
βρίσκεται στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την
Ελλάδα. Πριν τρεις περίπου εβδομάδες μια
άμοιρη νεαρή Κουβανή , βιάστηκε κατ επανάληψη στο Κιλκίς από ομάδα Πακιστανών
λαθρομεταναστών, αλλά αυτή η υπόθεση
περιέργως δεν φάνηκε να συγκλόνισε το
πανελλήνιο.

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ

ΕΝΑΣ από τους πιο "οργισμένους" Έλληνες
για την οικονομική κρίση υπήρξε ο μακαρίτης ο Γιώργος ο Τράγκας.
Ποιος δεν θυμάται τις φοβερές ...κραυγές
του κάθε μέρα από ραδιοφώνου:
«Ο λαός πεινάειειειειει...»... «Αλήτεεεεεες»...
«Ρημάξατε τον τόποοοοοο... «Γερμανοτσολιάδεεεεεεες». «Ταγματασφαλίτεεεες».
Και τώρα που ανοίγει η διαθήκη του, αποκαλύπτεται ότι ο ίδιος διέθετε πολυτελέστατες βίλες και διαμερίσματα στα πιο διάσημα
και ακριβά μέρη του κόσμου : Νίκαια Γαλλίας, Μονακό, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι,
Λος Άντζελες, Κηφισιά, Ακρόπολη, Μύκονο, Κέρκυρα. Χώρια τα (πολλά) μετρητά.
Αμύθητη η περιουσία αυτού του "λαικού"
παιδιού!

Αλήθεια πως μπορεί σήμερα να αισθάνεται
κάποιος εκ των φανατικών ακόλουθων του
συγχωρεμένου Γιώργου Τράγκα;;; ο λαϊκός
επαναστάτης, ο υπερασπιστής των φτωχών, ο αγωνιστής των καταφρονεμένων,
βρέθηκε με αμύθητη περιουσία και εκτυφλωτικά ακίνητα στην Αμερική, στη Γαλλία
και σε άλλες "φτωχές γειτονιές¨στην υγεία
των κορόιδων. Αυτός που φώναζε υπερ της
δραχμής, είχε τα πολλά λεφτά του έξω και
αν η δραχμή έμπαινε στα πορτοφόλια μας,
αυτός ο άνθρωπος θα είχε αγοράσει τον
Παρθενώνα κοψοχρονιά. Πρόσεχε ποιους
ακούς και ποιους στηρίζεις
Συμπέρασμα : Μην πολυπιστεύεις αυτούς
που φωνάζουν και κλαίγονται, και οδύρονται ότι τάχα μάχονται για την αλήθεια και
το καλό σου. Παράσιτα του συστήματος είναι όλοι αυτοί και τρέφονται από άγνοια του
όχλου.
Στην Ελλάδα όλοι ρόλους παίζουν... Με το
....αζημίωτο βέβαια. Να λυπάσαι τους αξιοπρεπείς που δεν θα σου μιλήσουν ποτέ για
τη φτώχεια τους.
.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΕΝΟΣ
ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ

Παρ΄όλα αυτά αν η Γεωργία Μπίκα συντελέσει να σπάσει ένα κακοφορμισμένο
απόστημα, μπράβο της και μαγκιά της.
Χρειάζεται προσοχή στο πως θα διαχειριστεί τη δημοσιότητα γιατί καίει και, εύκολα
τα ωσανα γίνονται σταύρωσον. Αυτό που
ισχυρίστηκαν μερικοί και ο όχλος έσπευσε
να τους κατασπαράξει, δεν είναι ότι αν πας
σε ένα πάρτι θα πρέπει να σε βιάσουν. Είναι
ότι πρέπει να αποφεύγεις τις κακοτοπιές.
Τα πάρτι σε ιδιωτικούς χώρους, (σουίτα ξενοδοχείου με άγνωστους άνδρες), αν δεν
έχεις ισχυρή συνοδεία είναι επικίνδυνα. Για
δύο κοριτσάκια ολομόναχα 24 και 17 Μαϊων
ήταν τζόγος. Αυτό όμως που μένει από την
ιστορία της όμορφης Γεωργίας με το θάρρος
10 ανδρών είναι το πώς πήγε στο πάρτι.
Ένα κορίτσι που έχασε μάνα, πατέρα και
σχέση με θάνατο. Το πένθος και η μοναξιά,
την παραμονή της πρωτοχρονιάς την οδήγησαν σε μια ριψοκίνδυνη διασκέδαση. Δεν
είναι μόνο η Γεωργία. Και άλλοι κάηκαν με
τέτοιες προϋποθέσεις που δεν τους μάθαμε
ποτέ. Γιατί δεν άντεχαν τις μοναχικές γιορτινές ημέρες. Η μοναξιά είναι αφόρητη. Αν
κάποιος από το συγγενικό και άμεσο φιλικό
της περιβάλλον, είχε ενδιαφερθεί να καλέσει
τη Γεωργία Μπίκα , δεν θα είχε πάει ποτέ σε
εκείνο το πάρτι στο ξενοδοχείο. Ολομόναχη
στο στόμα των λύκων.

στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο θέτει την Ευρώπη προ των
ευθυνών της, όπως δείχνει η κρίση με τη
Λιθουανία εξαιτίας της αναγνώρισης της
Ταϊβάν.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, μέχρι ποιου
σημείου μπορεί η ΕΕ να επιδιώξει μια στρατηγική αυτονομία; Μήπως αυτήν την ώρα
πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την Ουάσινγκτον στους κόλπους του ΝΑΤΟ; Αλλά και οι
Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους,
πόσο πρέπει να εμπλακούν στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, αφού η απόλυτη προτεραιότητά τους είναι η Κίνα;
Ο κίνδυνος η κρίση να κλιμακωθεί είναι μεγάλος. Το Κρεμλίνο έχει απαιτήσεις που η
Δύση δεν μπορεί να δεχθεί. Η Μόσχα ζητά
το ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί προς ανατολάς
και οι χώρες που εντάχθηκαν σε αυτό μετά
το 1997 να μην έχουν στρατιωτικά μέσα.
Ουσιαστικά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να
γυρίσει το ρολόι πίσω στον εικοστό αιώνα.
Το ΝΑΤΟ, παρόλο που δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί προς το παρόν την Ουκρανία
στους κόλπους του, θεωρεί απαράδεκτο
να διατυπώνονται εξωτερικά βέτο και να
εμποδίζονται ανεξάρτητες χώρες να επιλέξουν ελεύθερα την εξωτερική τους πολιτική. Η Συμμαχία είναι έτοιμη, πάντως, να
προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας μέσω της
διαπραγμάτευσης νέων συνθηκών για τον
έλεγχο των εξοπλισμών.
«Αν πραγματικά τον ενδιέφεραν ζητήματα
ασφαλείας, όπως λέει, ο Πούτιν θα διαπραγματευόταν συνθήκες για τον έλεγχο
των εξοπλισμών και θα αποσπούσε καλύτερους όρους σε σχέση με τη δεκαετία του
1990», σχολιάζει ο Ίβο Ντάαλντερ, πρώην
πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και σήμερα
πρόεδρος του Συμβουλίου του Σικάγου για
τις Παγκόσμιες Υποθέσεις. «Το πρόβλημα
είναι, όμως, ότι δεν ενδιαφέρεται για κάτι
τέτοιο, αλλά για να έχει τον έλεγχο των γειτονικών χωρών για πολιτικούς λόγους. Δεν
θέλει πραγματικά ανεξάρτητες χώρες δίπλα
του, γιατί αυτό θα συνιστούσε απειλή για
την εξουσία του».

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου, η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε ένα
πεδίο μάχης για τη νέα παγκόσμια τάξη. Οι
ρωσικές απειλές για εισβολή στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που έχουν προαναγγελθεί ως απάντηση αποτελούν την πιο άμεση
πρόκληση για μια ήπειρο που πρέπει να
ξανασκεφτεί τη θέση της στον κόσμο και τις
προοπτικές μιας στρατηγικής αυτονομίας.
Το σενάριο μιας μεγάλης ενεργειακής κρίσης εξαιτίας μιας απότομης μείωσης των
ποσοτήτων φυσικού αερίου που διοχετεύονται στην Ευρώπη συμπληρώνει το κάδρο.
Αλλά και η Κίνα, που επιδιώκει όλο και πιο
μεθοδευμένα να εδραιώσει τα συμφέροντά
της και να μειώσει τη δυτική ηγεμονία, θέτει
σε δοκιμασία τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ.
Φαίνεται, έτσι, πως ζούμε μια πραγματική
«στιγμή της αλήθειας», για να χρησιμοποιήσουμε τη φράση του Ρώσου απεσταλμένου
στον ΟΑΣΕ, την περασμένη εβδομάδα. Και
είναι έτσι, καθώς η Μόσχα έχει ανεβάσει
πολύ τις διεκδικήσεις της, συμπληρώνοντάς
τις με μια πρωτοφανή ανάπτυξη δυνάμεων

Ενώπιον τόσο αγεφύρωτων διαφορών και
τόσο ανοιχτών απειλών, όλοι προσπαθούν
να αντιληφθούν τι θα γίνει. Το Κρεμλίνο
χρησιμοποιεί τον αόριστο όρο μιας «τεχνικοστρατιωτικής» απάντησης σε περίπτωση
που οι απαιτήσεις του δεν γίνουν δεκτές.
«Ο όρος αυτός δεν παραπέμπει σε εισβολή», εκτιμά ο Μαξίμ Σουσκόφ, διευθυντής
του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Πανεπιστημίου MGIMO της Μόσχας. «Ίσως
το επόμενο βήμα να είναι η ανάπτυξη νέων
όπλων στο Ντονμπάς, ενδεχομένως και στο
Καλίνινγκραντ».
Πολύ δύσκολη θεωρεί τη ρήξη και η Κάντρι
Λιίκ, ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων και ειδικός στις
σχέσεις Δύσης και Ρωσίας. «Κάτι τέτοιο θα
οδηγούσε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας,
μια επιλογή που επίσης δεν είναι αποδεκτή.
Πιο πιθανή θεωρείται λοιπόν η αύξηση της
πίεσης χωρίς να υπάρξει ρήξη».
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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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