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Τι ζητάει το «κομβόι ελευθερίας» που έγινε παγκόσμιο σύμβολο
Το «κομβόι ελευθερίας» που
ξεκίνησε ως μία ευφάνταση μορφή
διαμαρτυρίας κατά του υποχρεωτικού
εμβολιασμού,
μετατράπηκε
σε
μαζικό «τσουνάμι» διαμαρτυρίας που
απειλεί τον πρωθυπουργό Justin
Trudeau και την κυβέρνησή του.
Μετά
από
μια
εβδομαδιαία
διαδρομής,
χιλιάδες
οδηγοί
φορτηγών απο ολόκληρο τον Καναδά
έδωσαν ραντεβού στην Οτάβα για
να ενώσουν τη φωνή τους κατά της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.
Το κίνημα ονομάστηκε «Κονβόι της
Ελευθερίας» και απέκτησε πιστούς
οπαδούς, εντός και εκτός συνόρων.

σελίδα 3, 24

Τέλος της αρχηγίας του
κόμματος από το Erin O’Toole
Η Candice Bergen προσωρινή ηγέτης των Συντηρητικών
Η κοινοβουλευτική ομάδα των
Συντηρητικών
ψήφισε
την
απομάκρυνση του Erin O’Toole από
την ηγεσία του κόμματος.
Η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής
ομάδας ψήφισε την Τετάρτη την
αντικατάσταση του O’Toole από την
ηγεσία του κόμματος, σε μυστική
ψηφοφορία.
Συνολικά, στην εικονική συνεδρίαση
της Τετάρτης, δόθηκαν 118 ψήφοι.
73 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της
αντικατάστασης του O’Toole, ενώ 45
βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ηγεσίας
του.

Απεβίωσε ο Χρήστος Σαρτζετάκης
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας την περίοδο 1985-1990
Αναλυτικά η πολιτική ζωή του και φωτογραφικά
σελίδα
στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Προέδρου της
14, 15
Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη, στο Τορόντο
τον Σεπτέμβριο του 1999.

Το κόμμα αποφάσισε την προσωρινή ηγεσία να αναλάβει η
Candice Bergen, προτού τα μέλη του κόμματος
οδηγηθούν στη δεύτερη κούρσα ηγεσίας εν
σελίδα 6
μέσω κρίσης και κληθούν να αποφασίσουν για
νέο ηγέτη για τρίτη φορά από το 2017.

Νέος ΕΝΦΙΑ: Η
εξίσωση με τις
αντικειμενικές
αξίες

Κύπρος: Απασχολεί
την Πολιτεία η απώλεια
χρήσης των κατεχόμενων
περιουσιών

Mayor John Tory
says City is preparing
for possible ‘convoy’
protest in Toronto

σελίδα 8

Page 13

Page 10

Toronto considers new
tax for homeowners
to help curb soaring
house prices
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

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

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Product of Mexico

Extra Fancy Sweet
Fuji Apples

Large Red Field
Tomatoes

1

lb/4.39 kg

Ontario Raised Pork

Ontario Raised Poultry

Fresh Chicken Legs
Back Attached

1

Rising Crust Pizza

Prime

Campbell’s

Hunts

Broths

8

/100 g

Garden Fresh

Beatrice

397 g

500 ml

/100 g

Sour Cream

Tortilla Chips

2

3

Breton

/each

113 g

99

/each

Country Harvest

Country Harvest

600 g

6’s

Bread

Crackers

1

99

99

/each

Thick & Rich
Pasta Sauce

900 g

2

99

227-255 g

99

/each

13.56 lb

2

lb/6.59 kg

Humm! Hummus
Cocktail

560-581 g

99

Canadian Swiss Cheese

49

Fontaine Sante

Chicken Burgers
Nuggets or Strips

519-888 g

2/
Deli Sliced

11.29 lb

2

lb/3.73 kg

5

$

lb/8.80 kg

Pastrami

99

69

4

Deli Sliced

Pork Sirloin Chops

3

Large English
Cucumbers

99

99

lb/4.39 kg

Ontario Grown

Sweet Stem & Leaf
Clementines

1

99

Delissio

Product of Spain Category#1

/each

Bagels

680 ml

1

99
/each

1

99
/each

1

49
/each

2

49
/each

2

99
/each
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Τι ζητάει το «κομβόι ελευθερίας» που έγινε παγκόσμιο σύμβολο
Το «κομβόι ελευθερίας»
που ξεκίνησε ως μία ευφάνταση μορφή διαμαρτυρίας κατά του υποχρεωτικού
εμβολιασμού, μετατράπηκε σε μαζικό «τσουνάμι»
Κατερίνα
διαμαρτυρίας που απειλεί
Γερασκλή
τον πρωθυπουργό Justin
Trudeau και την κυβέρνησή του.
Μετά από μια εβδομαδιαία διαδρομής, χιλιάδες οδηγοί φορτηγών απο ολόκληρο τον
Καναδά έδωσαν ραντεβού στην Οτάβα για
να ενώσουν τη φωνή τους κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Το κίνημα ονομάστηκε «Κονβόι της Ελευθερίας»
και απέκτησε πιστούς οπαδούς, εντός και
εκτός συνόρων.
Η διαμαρτυρία ξεκίνησε απο τους οδηγούς
φορτηγών που διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑΚαναδά, τα μεγαλύτερα σε μήκος στον
κόσμο που εκτείνονται σε σχεδόν 9.000
χιλιόμετρα. Αντιδρούν στην εντολή που
ανακοίνωσε η φιλελεύθερη κυβέρνηση στα
μέσα του μήνα και καθιστά υποχρεωτικό
των εμβολιασμό.
Οι μη εμβολιασμένοι οδηγοί που διασχίζουν
τα σύνορα των δύο εθνών υποχρεούνται να
μπουν σε καραντίνα μόλις επιστρέψουν
στην πατρίδα τους, γεγονός που δυσκολεύει τη δουλειά και την καθημερινότητά τους.
Προηγουμένως εξαιρούνταν απο τα μέτρα
ως εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που μεταφέρουν βασικά προϊόντα.
Η οχηματοπομπή που ξεκίνησε απο τη
Βρετανική Κολομβία στις ακτές του Ειρηνικού κέρδιζε διαρκώς υποστηρικτές, καθώς
κατευθυνόταν ανατολικά. Πολλοί οπαδοί,
που ήδη αντιτίθενται στον Trudeau και την
πολιτική του αισθάνονται απογοητευμένοι
με τα μέτρα πανδημίας που θεωρούν «πολιτική υπέρβαση» και αγκάλιασαν την πρωτοβουλία των οδηγών. Η οχηματοπομπή
ήταν κατά βάση ειρηνική καθώς περνούσε
από πόλεις και χωριά του Καναδά, ενώ
πολλοί πολίτες μοίραζαν στους διερχόμενους μπουκαλάκια με νερό και φαγητό για
τη διαδρομή.
Βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και προβλήθηκαν στις ειδήσεις
δείχνουν εκατοντάδες φορτηγά και συνοδευτικά οχήματα να κινούνταν κατά μήκος
των αυτοκινητοδρόμων και επευφημούνταν
από το συγκεντρωμένο πλήθος που κρατούσε σημαίες του Καναδά, χειροκροτούσε

και φώναζε συνθήματα κατά του Trudeau.

Ο Τραμπ στηρίζει τους
οδηγούς φορτηγών

Μία εκστρατεία GoFundMe συγκέντρωσε
για τους σκοπούς του κινήματος πάνω απο
5,4 εκατομμύρια δολάρια απο τουλάχιστον
99.000 δωρητές. Η ασυνήθιστη διαμαρτυρία τράβηξε ακόμη και την προσοχή ανθρώπων εκτός συνόρων , απο τον πρώην
πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον
γιό του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, μέχρι τον
Αμερικανό μεγιστάνα της Tesla Ελον Μασκ
και τον Βρετανό κωμικό Ράσελ Μπραντ.
Πολλοί διαδηλωτές σχεδιάζουν να παραμείνουν στο κέντρο της Οτάβα μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, από την
άρση της εντολής για τα υποχρεωτικά εμβόλια μέχρι τον τερματισμό όλων αυτών των
περιοριστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο.
«Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, θέλουμε να
έχουμε ξανά επιλογή και θέλουμε ελπίδα. Η
κυβέρνηση μας τα έχει αφαιρέσει αυτά»,
είπε ο Χάρολντ Γιόνκερ, οδηγός φορτηγού
και ιδιοκτήτης εταιρείας φορτηγών, στο BBC
καθώς διέσχιζε την πόλη Μπρόκβιλ, περίπου 115 χιλιόμετρα έξω από την Οτάβα.
Οι Καναδοί στηρίζουν τις εντολές εμβολίων,
πάνω από το 80% του επιλέξιμου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο. Ωστόσο,
τα ποσοστά εμβολιασμού ποικίλλουν μεταξύ των επαρχιών. O Trudeau αυτή την
εβδομάδα κατήγγειλε την οχηματοπομπή και τους υποστηρικτές της ως «μικρή περιθωριακή μειονότητα», παρά το
γεγονός οτι το κίνημα απέκτησε χιλιάδες
υποστηρικτές.
Το «κονβόι ελευθερίας» έχει λάβει υποστήριξη από συντηρητικούς πολιτικούς στον
Καναδά που λένε ότι έχει γίνει «σύμβολο
της κούρασης και του διχασμού» που αισθάνονται οι πολίτες στον Καναδά δύο χρόνια μετά την πανδημία.

Φόβοι για ελλείψεις στην
εφοδιαστική αλυσίδα

Η νέα διασυνοριακή εντολή του Trudeau
εγείρει ανησυχίες και για άλλους λόγους.
Όπως πολλές χώρες, ο Καναδάς αντιμετωπίζει αυξανόμενο πληθωρισμό και μια εφοδιαστική αλυσίδα που έχει ήδη πληγεί από
την πανδημία, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Οι τιμές είναι σε άνοδο, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και της βενζίνης.

Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν
αρκετά προϊόντα στα ράφια των παντοπωλείων και η οικονομία του Καναδά εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τους οδηγούς που
μεταφέρουν τρόφιμα και βασικά αγαθά. Οι
οδηγοί φορτηγών που εργάζονταν στις διασυνοριακές διαδρομές είχαν προηγουμένως εξαιρεθεί από τις εντολές, θεωρούμενοι
ως βασικοί εργαζόμενοι.
Πολλοί επιχειρηματικοί όμιλοι δήλωσαν ότι
ανησυχούν πως η χρονική στιγμή της εντολής θα επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. «Όλα από
τα οποία εξαρτώνται οι Καναδοί – φαγητό,
ρούχα, ηλεκτρονικά, όλα φτάνουν στο πίσω
μέρος των φορτηγών», δήλωσε στο BBC ο
Aμπαρις Τσάντρα αναπληρωτής καθηγητής
στο Rotman School of Management που μελετά τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά.
Πολλοί οδηγοί δηλώνουν έτοιμοι να μείνουν στην Οτάβα για μεγάλο χρονικό
διάστημα. «Η πρόθεση είναι στην πραγματικότητα να μείνουμε μέχρι να καταργηθούν
όλες αυτές οι εντολές. Μερικοί άνθρωποι
μπορούν να μείνουν μια μέρα, άλλοι μπορούν να μείνουν πέντε ημέρες, αλλά όλοι οι
οδηγοί φορτηγών έχουν συνηθίσει να κατασκηνώνουν στα φορτηγά τους. Μένουμε
εδώ μέχρι να επιστρέψουμε στη δουλειά»
λέει ο κ.Τζόνκερς.

Σε κλοιό διαδηλωτών κατά
των υγειονομικών μέτρων

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η πρωτεύουσα του Καναδά έγινε θέατρο ενός μεγάλου κινήματος διαμαρτυρίας κατά των
περιοριστικών μέτρων και του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία ξεκίνησε από
τους οδηγούς φορτηγών
Διαδηλωτές κατά των υγειονομικών μέτρων
με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας
παρέμειναν στην πρωτεύουσα του Καναδά, την Οττάβα, ενώ οδηγοί φορτηγών του
«κομβόι για την ελευθερία» έκλεισαν έναν
διεθνή αυτοκινητόδρομο στο δυτικό τμήμα
της χώρας.
Η καναδική αστυνομία σε ανακοίνωσή της
επεσήμανε ότι, « μεγάλες δυνάμεις της
αστυνομίας είναι αναπτυγμένες στο κέντρο
της πόλης, συνεχίζοντας να διαχειρίζονται
τις μετακινήσεις διαδηλωτών και φορτηγών» .
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Όμως, στην Οττάβα συνέρρευσαν και
πολλοί άλλοι Καναδοί, που αντιτίθενται
στα περιοριστικά μέτρα που έχει λάβει
η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, προκειμένου να στηρίξουν
τους οδηγούς φορτηγών.
«Δεν μπορώ να εργαστώ πια γατί δεν
μπορώ να διασχίσω τα σύνορα», δήλωσε
ο Τσάβα Βίζι, ένας οδηγός φορτηγού από
το Ουίνδσορ ο οποίος επεσήμανε ότι είναι
ο μοναδικός στην οικογένειά του που εργάζεται. «Αρνούμαι το εμβόλιο» κατά του
κορωνοϊου, πρόσθεσε, λέγοντας ότι είναι
επικίνδυνο.
«Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, θέλουμε να μπορούμε να επιλέγουμε και πάλι
και θέλουμε ελπίδα και η κυβέρνηση μας
τα έχει πάρει αυτά», κατήγγειλε από την
πλευρά του ο Χάρολντ Γιόνκερ, ένας άλλος
οδηγός φορτηγών και ιδιοκτήτης εταιρείας
μεταφορών.
Το κομβόι διέσχισε ειρηνικά πολλές πόλεις
του Καναδά και η αστυνομία της Οττάβα
επεσήμανε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους
διοργανωτές της κινητοποίησης, ωστόσο
ανέφερε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι οι
κινητοποιήσεις έχουν προσελκύσει ακραία
στοιχεία, με κάποιες ακροδεξιές ομάδες να
έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να
μεταβούν στην πόλη.
Σε ένδειξη αλληλεγγύης οδηγοί φορτηγών
απέκλεισαν εντελώς την Κυριακή τον αυτοκινητόδρομο 4 νότια της Αλμπέρτα, στο
δυτικό Καναδά, κοντά στα σύνορα με τις
ΗΠΑ, έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο από
τον οποίο μεταφέρονται προϊόντα μεταξύ
των δύο χωρών.

Έρευνες για βανδαλισμούς

Στην Οττάβα η αστυνομία έχει ξεκινήσει
«πολλές έρευνες» για βανδαλισμούς εθνικών μνημείων, για συμπεριφορές «απειλητικές, παράνομες και εκφοβιστικές» κυρίως
εναντίον αστυνομικών, αλλά και για φθορές
που προκλήθηκαν σε όχημα του δήμου.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Justin Trudeau
και η οικογένειά του μεταφέρθηκαν το Σάββατο σε μια μυστική τοποθεσία, σύμφωνα
με τα καναδικά μέσα ενημέρωσης,
Η κινητοποίηση συνεχίζεται, καθώς οδηγοί
φορτηγών, κάποιοι από τους οποίους έχουν
φτάσει στην πόλη από πολύ μακριά, ακόμη

συνεχίζεται στη σελίδα 24
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Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Κάθε χρόνο η Ελληνική
Παροικία
εορτάζει στα ελληνικά σχολεία τους
Γιάννης
προστάτες της εκΚακαγιάννης παίδευσης και των
γραμμάτων.
Κάθε χρόνο, στις 30 Ιανουαρίου, η
Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά από κοινού
τους τρεις Μεγάλους Πατέρες και Οικουμενικούς Δασκάλους, τον Μέγα
Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Φέτος, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, δεν έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις, απλά
η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου ήρθε να μας θυμίσει το γεγονός και κάποιες αναφορές στα
social media (κάτι άσχετες φωτογραφίες που φυσικά δεν είχαν καμία σχέση με τους τρεις
Ιεράρχες).
Όλοι μας είμαστε κοινωνοί στα διδάγματα των τριών Ιεραρχών, ενωμένοι στον κοινό αγώνα
για να βοηθήσουμε τον ελληνισμό και τον πολιτισμό μας να επιβιώσουν στην πολυπολιτιστική χώρα του Καναδά.
Είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος που καλούνται οι οργανισμοί που ασχολούνται με την ελληνική παιδεία, ώστε πάνω από 100 χρόνια τώρα, όλοι μας, φορείς, οργανισμοί και ιδιώτες
έχουμε αφιερώσει όλες τις δυνάμεις μας στην υποστήριξη των προγραμμάτων διδασκαλίας
της γλώσσας και του πολιτισμού μας. Ο κύριος λόγος που υπάρχει σήμερα η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο είναι τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας. Για τα παιδιά μας τα κάνουμε όλα.
Δεν νομίζετε πως αξίζει να κάνουμε όσες θυσίες χρειαστεί για την διαιώνιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην χώρα αυτή;
Για χάρι αυτών των παιδιών, θα πρέπει όλοι μας να σκεφτόμαστε πολύ προσεκτικά τι μηνύματα τους περνάμε. Ο Ελληνισμός είναι χωρίς αμφιβολία άρρηκτα δεμένος με την ορθοδοξία. Ορισμένοι πνευματικοί μας ηγέτες , στην αγωνία τους και αυτοί να προστατέψουν την
ελληνικότητά μας, από υπερβάλλοντα ζήλο ολισθαίνουν με αποτέλεσμα να μπερδεύουν
τους νέους μας. Ποτέ ο φανατισμός και η πόλωση δεν βοήθησαν τον ελληνισμό, ιδιαίτερα
σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε τώρα. Περιόδους όπου χρειαζόμαστε
την καθοδήγηση φωτισμένων δασκάλων, όπως οι τρείς Ιεράρχες, και όχι φανατισμό και
κινδυνολογία που μπερδεύει και τρομοκρατεί τα παιδιά μας.
Ας μην λαμβάνουμε την ελληνική γλώσσα ως δεδομένη. Εάν δεν την χρησιμοποιούμε θα
την χάσουμε. Ανεξάρτητα από όσα δηλώνουν μερικοί, αν χάσουμε την ελληνική γλώσσα
- με το αξιοθαύμαστο και ανεκτίμητο βάθος της - το όλο διανόημα της Ελληνικής Παιδείας
θα εξαχρειωθεί για πάντα. Κι αν χάσουμε την γλώσσα, είναι απίθανο, αν όχι αδύνατο να
την ξαναποκτήσουμε.
Ας συνεχίσουμε στο πνεύμα των Τριών Ιεραρχών, με την σοφία τους και χωρίς να διαστρέφουμε την αλήθεια με κινδυνολογίες για τον αφανισμό της ελληνικότητάς μας.

Χάος στον Καναδά από το «κομβόι της Ελευθερίας»

Μεγάλη αναστάτωση στην κυβέρνηση του
Καναδά και χάος στους δρόμους της πρωτεύουσας Οτάβα συνέχισε να προκαλεί και
χθες το «κομβόι της Ελευθερίας», όπως
έχουν ονομαστεί οι μαζικές διαδηλώσεις
κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τον κορονοϊό.
Την Κυριακή μάλιστα ο πρωθυπουργός τoυ
Καναδά Τζάστιν Τρουντό φυγαδεύτηκε σε
μυστική τοποθεσία υπό τον φόβο για την
ασφάλειά του, καθώς τα πνεύματα είχαν
οξυνθεί, με τους οδηγούς φορτηγών να δίνουν το γενικό πρόσταγμα στις κινητοποιήσεις διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην
απόφαση της κυβέρνησης να καταστήσει υποχρεωτικά τα εμβόλια κατά της Covid-19.
Δεν υπάρχει «ημερομηνία λήξης» Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι συμμετέχοντες έφτασαν
τους 50.000 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων δηλώνουν ότι δεν υπάρχει «ημερομηνία λήξης» των διαδηλώσεων και ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στην πρωτεύουσα «για
όσο χρειαστεί». Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις του Σαββατοκύριακου, οι οδηγοί βαρέων οχημάτων παραμένουν στα φορτηγά τους ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν τους δρόμους, αν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω το μέτρο της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού.
Το κίνημα «κομβόι της Ελευθερίας» πυροδότησε η εντολή υποχρεωτικού εμβολιασμού για
τους οδηγούς φορτηγών που περνούν τα σύνορα ΗΠΑ - Καναδά, που εφαρμόστηκε από
τη φιλελεύθερη κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού στις αρχές του μήνα. Αναστατωμένοι με το νέο μέτρο που απαιτούσε από τους ανεμβολίαστους Καναδούς φορτηγατζήδες
να μπαίνουν σε καραντίνα μόλις επιστρέφουν στην πατρίδα τους, μια ομάδα οδηγών φορτηγών και συντηρητικών ομάδων άρχισε
να οργανώνει την κίνηση που ξεκίνησε στον Δυτικό Καναδά.
Επευφημίες
Στην πορεία όμως απέκτησε πολλούς υποστηρικτές, οι οποίοι ήδη αντιτίθεντο στην πολιτική της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά της πανδημίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
οι ειδήσεις έδειχναν

όλο το Σαββατοκύριακο φορτηγά και συνοδευτικά οχήματα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων να δέχονται επευφημίες από ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στις άκρες των
δρόμων και στις διαβάσεις, συχνά κρατώντας καναδικές σημαίες και πανό με συνθήματα
κατά του Τρουντό.
Μιλώντας για όσους αντιδρούν στην απόφασή του για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ο Τρουντό τούς αποκάλεσε «μικρή περιθωριακή μειοψηφία», γεγονός που προκάλεσε την οργή τους.
Σύμφωνα πάντως με τα επίσημα στοιχεία της καναδικής κυβέρνησης, περίπου το 90% των
οδηγών διασυνοριακών φορτηγών της χώρας και το 77% του ενήλικου πληθυσμού έχουν
κάνει και τα δύο εμβόλια κατά της Covid-19.

Τα διδάγματα από τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων

Tο καυτό πολιτικό Σαββατοκύριακο στη Βουλή δεν
παρήγαγε κανένα πολιτικό αποτέλεσμα, όπως αναμενόταν, και δεν άλλαξε, επίσης όπως αναμενόταν,
κανένα κοινοβουλευτικό δεδομένο. Επαναβεβαίωσε,
ωστόσο, δύο πράγματα: την απόλυτη κυριαρχία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην πολιτική σκακιέρα και
το σκηνικό οξείας πόλωσης που θέλει να στήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που βλέπει το ΚΙΝΑΛ να αναδεικνύεται ως ένας τρίτος δυνατός πόλος, που μπορεί ανά
πάσα στιγμή να τον απειλήσει.
Υπήρξαν, όμως, και διδάγματα από την τριήμερη
κοινοβουλευτική διαδικασία προς όλες τις πλευρές.
Πρώτη από όλους στην κυβέρνηση ότι πλέον διαμορφώνεται ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό
μέτωπο έτοιμο να «πιαστεί» από λάθη, παραλείψεις και αστοχίες που λόγω και της φυσιολογικής κυβερνητικής φθοράς θα έχουν αντίκτυπο στην εικόνα της και πως ο μόνος τρόπος
για να διαφοροποιηθεί επικοινωνιακά είναι η προβολή μιας θετικής ατζέντας. Επίσης, η
γενναιότητα της πρωθυπουργικής συγγνώμης θα πρέπει να συνοδευτεί από τη διαβεβαίωση στην πράξη ότι δεν θα επαναληφθούν άλλα τέτοια φαινόμενα παράλυσης της κρατικής
μηχανής στον δύσκολο χειμώνα που συνεχίζεται.
«Καμπανάκι» χτυπάει, όμως, και για την αντιπολίτευση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, όσες λεκτικές
αψιμαχίες
και κοκορομαχίες και αν χρησιμοποιήσει, χωρίς ουσιαστική πολιτική πρόταση δεν θα μπορέσει να σταθεί ως σοβαρό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδίως όσο έχει
άλυτα και τα εσωκομματικά του. Αν προστεθεί και η παράμετρος της «νωπής» και εκ του
αποτελέσματος αποτυχημένης κυβερνητικής θητείας του, ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει
ότι υπάρχει πολύς
δρόμος. Και για το ΚΙΝΑΛ ότι η τακτική των ίσων αποστάσεων δεν θα το βοηθήσει να διαμορφώσει τη δική του διακριτή ατζέντα, από τη στιγμή, μάλιστα, που το μειονέκτημα της μη
παρουσίας του αρχηγού του στη Βουλή παραμείνει… μειονέκτημα.
Όπως φάνηκε όμως και στη Βουλή, το πολιτικό σκηνικό είναι πολωμένο και η προεκλογική περίοδος φαίνεται ότι ανοίγει για τα καλά πια. Η πρόταση δυσπιστίας συντέλεσε στη
συσπείρωση και των δύο κομμάτων, τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που μπροστά του
έχει σε λίγο καιρό ένα συνέδριο και σε μια εποχή που μαίνεται η εσωκομματική κρίση στο
κόμμα, ύστερα και από την πρόταση-βόμβα για εκλογή αρχηγού από τη βάση.

Περισσότεροι από 1.600 παραλήπτες CERB είχαν
ταχυδρομικές διευθύνσεις εκτός Καναδά

Πάνω από 1.600 άτομα που έλαβαν πληρωμές για το επίδομα έκτακτης ανάγκης του Καναδά - συνολικού ύψους σχεδόν
12 εκατομμυρίων δολαρίων— είχαν ταχυδρομικές διευθύνσεις
εκτός Καναδά, σύμφωνα με πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία.
Οι αριθμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα ως απάντηση σε ερώτηση από τον συντηρητικό βουλευτή
Jamie Schmale.
Από τα 1.610 άτομα, τα 720 είχαν ταχυδρομική διεύθυνση στις
Ηνωμένες Πολιτείες. 90 στο Ηνωμένο Βασίλειο• 80 στη Γαλλία
και στην Ινδία. 60 στην Αυστραλία. και 20 στην Κίνα, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Φιλιππίνες.
Υπήρχαν 420 άτομα που έλαβαν πληρωμές σε «όλες τις άλλες χώρες», αλλά «οι χώρες
με λιγότερους από 20 δικαιούχους έχουν ομαδοποιηθεί σε μια ενιαία κατηγορία για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα», σημειώνει η κυβερνητική απάντηση.
Όλες οι μετρήσεις στρογγυλοποιήθηκαν στο πλησιέστερο 10.
Το πρόγραμμα Canada Emergency Response Benefit (CERB) διήρκεσε από τις 15 Μαρτίου
έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2020 μετά το νομοσχέδιο του νόμου για την αντιμετώπιση έκτακτης
ανάγκης COVID-19 που ψηφίστηκε στις 25 Μαρτίου 2020 με την υποστήριξη όλων των
μερών. Οι αιτούντες λάμβαναν $2,000 για κάθε περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.
Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι κάτοικοι έπρεπε να έχουν σταματήσει να εργάζονται
ή να έχουν χάσει ώρες εργασίας λόγω της πανδημίας. Να είχε κερδίσει τουλάχιστον $5,000
το φορολογικό έτος 2019 ή τους προηγούμενους 12 μήνες, δεν εγκατέλειψαν τη δουλειά
τους οικειοθελώς και δεν κέρδισε περισσότερα από $1,000 το μήνα σε εισόδημα απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.
Η επιλεξιμότητα επεκτάθηκε αργότερα στους εποχικούς εργαζομένους, σε αυτούς που είχαν εξαντλήσει τα επιδόματα ασφάλισης εργασίας και σε εκείνους που είχαν επιστρέψει
στην εργασία τους αλλά δεν έβγαζαν περισσότερα από $1,000 το μήνα.
Οι πληρωμές που έγιναν σε άτομα εκτός Καναδά δεν σημαίνουν ότι το πρόγραμμα διαχειρίστηκε σωστά ή ότι κάποιος διέπραξε απάτη,
δήλωσε η Jane Deeks, γραμματέας Τύπου της
συνεχίζεται στη σελίδα 5
υπουργού Απασχόλησης Carla Qualtrough.
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«Το να έχει κάποιος μια ταχυδρομική διεύθυνση
εκτός του Καναδά δεν αποκλείει το συγκεκριμένο
άτομο από το να είναι επιλέξιμο για αυτήν την

υποστήριξη», είπε.
"Αυτό συμβαίνει επειδή, για παράδειγμα, άτομα που εργάζονται στον Καναδά μέσω του
Προγράμματος Προσωρινών Εξωτερικών Εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του Global
Talent Stream, ή πρόσφατα νεοεισερχόμενοι στον Καναδά και άτομα που εργάζονται στον
Καναδά με προσωρινές άδειες εργασίας, έχουν συχνά μια ταχυδρομική διεύθυνση εκτός
Καναδά."
«Κάτοικος στον Καναδά δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα στον Καναδά. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι πληρούσαν τις νομικές απαιτήσεις του προγράμματος… τότε κανείς δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανόνα», δήλωσε η Τζένιφερ Ρόμπσον, καθηγήτρια πολιτικού μάνατζμεντ
στο Πανεπιστήμιο Κάρλετον.
Αυτά τα άτομα έλαβαν κατά μέσο όρο $7,400 από το CERB, ίσο με σχεδόν τέσσερις περιόδους, το οποίο είναι μικρότερο από τον μέσο αιτούντα CERB, είπε ο Robson.
Τα δεδομένα προέρχονται από τα τέλη Νοεμβρίου 2021, ανέφερε η απάντηση. Επειδή
τα δεδομένα "ενημερώνονται καθημερινά για να αντικατοπτρίζουν νέους δικαιούχους,
πρόσθετα ή ολοκληρωμένα οφέλη, αλλαγές στους κανόνες κ.λπ. … θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο πίνακας ενδέχεται να μην ταιριάζει με τις προηγούμενες δημοσιευμένες
πληροφορίες."
«Υπάρχουν μερικοί λόγοι για να εξηγήσουμε αυτές τις διαφορές: Για παράδειγμα, οι υποθέσεις έχουν πλέον μια πιο πρόσφατη διεύθυνση στη διακράτηση δεδομένων μας. Οι περιπτώσεις καλύπτουν μια κατάσταση όπου το επίδομα CERB άλλαξε σε άλλο είδος παροχών. Περιπτώσεις όπου τα οφέλη του CERB ανακτήθηκαν», ανέφερε.
«Η παράγραφος που επισημαίνει ότι ορισμένες υποθέσεις περιλαμβάνουν αξιώσεις που
αργότερα μετατράπηκαν σε άλλες παροχές υποδηλώνει ότι ορισμένοι από αυτούς ήταν
άνθρωποι, πιθανώς γονείς, που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν επιδόματα ανεργίας (ΕΙ)
που κατευθύνθηκαν εσφαλμένα να διεκδικήσουν το CERB. Παρομοίως, αυτό το κείμενο
καθιστά σαφές ότι ορισμένοι έχουν μια ταχυδρομική διεύθυνση που έχει αλλάξει από τότε»,
είπε ο Robson.

Ζητείται Διαφάνεια…

Το καλοκαίρι του 2021 δύο οργανισμοί της παροικίας ξεκίνησαν έρανο για να βοηθηθούν
οι πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η Ελληνική Αρχιεπισκοπή Καναδά και The
Hellenic Initiative (Canada).
Ο οργανισμός του Hellenic Initiative (Canada) στις αρχές Ιανουαρίου 2022 με ανακοίνωση
του δημοσιοποίησε το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε ($60,000) με αναλυτική αναφορά
πως και που εστάλησαν αυτά τα χρήματα.
Ο Αρχιεπίσκοπος μετά την εγκύκλιο του και εντολή στις εκκλησίες να κυκλοφορήσει ειδικός
δίσκος (στις 15 Αυγούστου) για τη βοήθεια των πληγέντων από τις φωτιές. Από εκεί και
πέρα… καμία ενημέρωση, καμία ανακοίνωση, καμία αναφορά.
Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από τις εκκλησίες; Πόσα χρήματα πρόσθεσε η Αρχιεπισκοπή Καναδά; Πόσα χρήματα εστάλησαν στην Ελλάδα και που;
Σε αντίθεση με την Αρχιεπισκοπή Καναδά, η Αρχιεπισκοπή ΗΠΑ παρουσίασε πεντακάθαρες αναφορές για το ίδιο θέμα.
Η Ομογένεια του Καναδά δεν αξίζει να έχει ενημέρωση από την Αρχιεπισκοπή Καναδά;
Διαφάνεια για τα χρήματα του κοσμάκη ζητάμε, γιατί «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να
είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια».

Ερανική Επιτροπή ΕΚΤ

Εν αναμονή της δημοσιοποίησης του τελικού ποσού που συγκέντρωσε η ερανική επιτροπή
της ΕΚΤ.
Ενώ η ερανική επιτροπή εξέδιδε σχεδόν κάθε εβδομάδα ανακοινώσεις με το ποσό που
συγκέντρωνε, τον τελευταίο μήνα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Φημολογείται πως
ο λόγος καθυστέρηση είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά ομογενούς που θα βοηθούσε να
ξεπεραστεί ο στόχος του 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε θέσει η επιτροπή.
Όπως και να’ χει όμως, πρέπει να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για να σταματήσουν κάποιες «παραφωνίες» που πολύ χλιαρά ακούγονται.. Ίδωμεν..

O «Παπαρατσένκο» και ο viral Κουτσούμπας

O γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δεν μας έχει συνηθίσει σε παρεμβάσεις που προκαλούν
το ενδιαφέρον του κοινού. Κι όμως. Στην πρόσφατη ομιλία του κατά τη συζήτηση επί της
πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο κ. Κουτσούμπας κατάφερε να γίνει viral στα
social media, όταν αναφέρθηκε στον «Παπαρατσένκο».
Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για καθηγητή που θεωρείται ειδικός και γνώστης της
περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, αρθρογραφεί τακτικά στα μεγαλύτερα αμερικανικά έντυπα
και προ ημερών ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία. Το καλύτερο, όμως, είναι η αντίδραση του
ίδιου του καθηγητή, κ. Ρατσένκο, ο οποίος απάντησε δηκτικά: «Όλοι γελάσαμε (συμπεριλαμβανομένου και εμού). Είναι αγενές, για να μην πω
επαίσχυντο, ο ηγέτης ενός ελληνικού πολιτικού κόμματος να επιτίθεται σε έναν ιστορικό ad
hominem
χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Θα πρότεινα στον κύριο Κουτσούμπα,
που αντιδρά με τόση ζωντάνια στην ανάγνωση αρχειακού υλικού, να διαβάσει περισσότερο
από αυτό». Και δεν έμεινε εκεί.
Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα προς το καθεστώς
του Στάλιν. Σε αυτή, η πρεσβεία ζητά να επιτρέψουν οι σοβιετικές Αρχές στους Έλληνες
που είχαν απομακρυνθεί βίαια από τα σπίτια τους στην Κριμαία και τις ακτές της Μαύρης
Θάλασσας να επιστρέψουν στις εστίες τους. Την απάντηση του καθεστώτος σάς αφήνω να
τη μαντέψετε…

«Σιχαθείτε τους και αγαπήστε τις
ιδέες σας, όχι τα γούστα τους»

Ο Άλκης Καμπανός, 19χρονος οπαδός του Άρη, είναι νεκρός. Ας ξεκινήσουμε από ένα σημείωμα δίπλα σε ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, που κρέμασε οπαδός του «δικεφάλου του
Βορρά» στα κάγκελα του σχολείου απέναντι από την πολυκατοικία όπου έγινε το φονικό στου Χαριλάου. Στο χαρτί
γράφτηκαν τα εξής:
«Δεν γυρνάς πίσω. Δεν ξαναπατάω γήπεδο. Τους σιχάθηκα. Σιχαθείτε τους και αγαπήστε τις ιδέες σας, όχι τα
γούστα τους»… Ήταν το πιο συγκινητικό μήνυμα για τον
Άλκη που έχει γραφτεί ή ειπωθεί. Το πλέον ενθαρρυντικό είναι πως στα social media, εκεί
που γίνεται το «παιχνίδι» διαμόρφωσης συνειδήσεων, η ανταπόκριση ήταν θεαματική. Το
ανθρώπινο κριτήριο υπερίσχυσε των όποιων ηλίθιων άλλων οπαδικών… ιδανικών.
Ήδη από την Τρίτη, οπαδοί όλων των ομάδων σπεύδουν στο σημείο όπου έπεσε νεκρός
ο νεαρός οπαδός του Άρη και αφήνουν διάφορα αντικείμενα αφιερωμένα στη μνήμη του
Άλκη. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κερκίδα των φανατικών οπαδών της ΑΕΚ, η «Original
21», έβγαλε μακροσκελέστατη ανακοίνωση και ζητάει από τους οπαδούς του Ολυμπιακού,
του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ συνάντηση, προκειμένου να μπει σε άλλη βάση αυτό
που λέγεται σήμερα οπαδισμός και συνοδεύεται από ανατριχιαστικά περιστατικά, ξυλοδαρμούς, βαναυσότητα και εντέλει θάνατο, όπως με τον Άλκη.
Ευχή της ελληνικής κοινωνίας είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, ώστε να αποβληθούν όλα τα έκνομα στοιχεία που έχουν παρεισφρήσει στην κερκίδα των φανατικών και
το οπαδικό κίνημα να μπει σε νέες ράγες. Διότι μέσα στους συνδέσμους των φανατικών
υπάρχουν και αγνά παιδιά, που απλώς υποστηρίζουν με πάθος την ομάδα τους. Είναι η
μεγάλη ευκαιρία για αυτοκάθαρση και συνεννόηση, γιατί, επιτέλους, ακούγεται ότι σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο υπάρχει μεγάλη ενόχληση για τη δολοφονία του Άλκη και σύντομα
θα έχουμε αποφάσεις για λήψη σοβαρών μέτρων για την πάταξη της βίας.
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Τέλος της αρχηγίας του
κόμματος από το Erin O’Toole
Η Candice Bergen προσωρινή ηγέτης των Συντηρητικών
Η
κοινοβουλευτική
ομάδα των Συντηρητικών ψήφισε την απομάκρυνση του Erin
O’Toole από την ηγεσία του κόμματος.
Η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής
ομάδας ψήφισε την Τετάρτη την αντικατάσταση του O’Toole από την ηγεσία
του κόμματος, σε μυστική ψηφοφορία.
Συνολικά, στην εικονική συνεδρίαση
της Τετάρτης, δόθηκαν 118 ψήφοι. 73
βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αντικατάστασης του O’Toole, ενώ 45 βουλευτές
ψήφισαν υπέρ της ηγεσίας του.
Το ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας
υπέγραψε επιστολή νωρίτερα αυτή την
εβδομάδα για να επιβάλει την επανεξέταση
της ηγεσίας, έκφραση της ευρείας δυσαρέσκειας, όπως είπαν κομματικοί γνώστες,
για την απόδοση του O’Toole.
Το κόμμα αποφάσισε την προσωρινή ηγεσία να αναλάβει η Candice Bergen, προτού
τα μέλη του κόμματος οδηγηθούν στη δεύτερη κούρσα ηγεσίας εν μέσω κρίσης και
κληθούν να αποφασίσουν για νέο ηγέτη για
τρίτη φορά από το 2017.
Ο O’Toole αγωνιζόταν να διατηρήσει ως
ένα βαθμό τον ρόλο του από την εκλογική
ήττα των Συντηρητικών στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 2021, φτάνοντας σε αυτό το
σημείο αφού μια χούφτα εκλογικές περιφερειακές ενώσεις πρότειναν εκκλήσεις για
ψηφοφορία για την ηγεσία πριν από εκείνη
που είχε προγραμματιστεί στο εθνικό συνέδριο του κόμματος το 2023.
Ο ταλαιπωρημένος ηγέτης διατύπωσε αυτή
την ψηφοφορία ως “μια αναμέτρηση” όπου
το κόμμα πρέπει να κάνει μια επιλογή σχετικά με το τι είδους κόμμα θέλει να είναι στο
μέλλον, ένα ερώτημα με το οποίο οι Συντηρητικοί παλεύουν εδώ και αρκετό καιρό.
Το δεύτερο βήμα, πιο σημαντικό, θα είναι
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να εντοπιστούν οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι που μπορούν να αμφισβητήσουν το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον O'Toole,
αυτόν τον Pierre Poilievre που στην Οτάβα
όλοι τον θεωρούν ως έναν από τους κύριους
εμπνευστές της “εσωτερικής εξέγερσης”.
Δύο άλλα σημαντικά πρόσωπα των Συντηρητικών, οι Πρωθυπουργοί Doug Ford
και Jason Kenney, έχουν ήδη ανακοινώσει
ότι δεν θα διεκδικήσουν την αρχηγία του
κόμματος.
Είναι απίθανο ο MacKay να έχει την πρόθεση να ξαναπροσπαθήσει, ενώ μερικά ονόματα που κυκλοφορούσαν ήδη στο παρελθόν επιστρέφουν στην πίστα: Leslyn Lewis,
Michelle Rempel Garner, Michael Chong,
Brad Wall, Derek Sloan και τώρα και ο Vice
Admiral Mark Norman.
Επίσης και νέα άτομα προστίθενται σε αυτούς που προτίθενται να διεκδικήσουν την
αρχηγία του κόμματος των Συντηρητικών.
Η Marilyn Gladu, a Conservative MP for
Sarnia–Lambton, ο John Williamson, MP for
New Brunswick Southwest καθώς επίσης
(μέχρι τώρα) και ο Rob Moore, MP for the
Fundy Royal.
Σε αναμονή λοιπόν των εξελίξεων για την
αρχηγία των Συντηρητικών του Καναδά.

Η Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού
στηρίζει την πρωτοβουλία
Ανοιχτές ΠλατφόρμεςΑκροάσεις: Το Μέγαρο ακούει
Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ),
Έλληνες και αλλοδαποί μουσικοί από
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά
και αλλοδαποί μουσικοί εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους στην πρωτοβουλία «Ανοιχτές Πλατφόρμες-Ακροάσεις:
Το Μέγαρο ακούει».
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρωτοβουλίας, έλληνες και αλλοδαποί μουσικοί
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν,
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, είτε ζωντανά, με φυσική παρουσία στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, είτε διαδικτυακά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
την 14η Φεβρουαρίου 2022.

Στις φυσικές και διαδικτυακές ακροάσεις
μπορούν να λάβουν μέρος φωνητικά ή
οργανικά σχήματα που αποτελούνται από
τουλάχιστον τρία άτομα. Σε ό,τι αφορά τις
φυσικές ακροάσεις ο μέγιστος αριθμός
συμμετεχόντων είναι δεκαέξι ενώ στις διαδικτυακές δεν υπάρχει όριο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν ακόμη να λάβουν μέρος

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη
και η Καθαρά Δευτέρα
Μπαίνοντας στο Φεβρουάριο, η γιορτή της
Τσικνοπέμπτης αλλά
και η αργία της Καθαράς
Δευτέρας πλησιάζουν…
όλο και περισσότερο.
Η πιο χαρακτηριστική
ημέρα της δεύτερης
εβδομάδας του Τριωδίου λοιπόν, η Τσικνοπέμπτη, φέτος πέφτει στις
24 Φεβρουαρίου.
Αργότερα στις 6 Μαρτίου γιορτάζουμε τις
Απόκριες, ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι φέτος
στις 7 Μαρτίου.
Αναλυτικά
όλες
οι
αργίες:
• Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Δευτέρα
• Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25η
Μαρτίου 2022 Παρασκευή
• Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου

•
•
•

2022
•
Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022
•
Κυριακή
του
Πάσχα 24 Απριλίου
2022
•
Δευτέρα
του
Πάσχα 25 Απριλίου
2022
•
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2022
Κυριακή (Πιθανόν να
μεταφερθεί)
•
Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022
Δευτέρα
•
Κοίμηση
της
Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2022 Δευτέρα
28η Οκτωβρίου 2022 Παρασκευή
Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2022
Κυριακή
Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου
2022 Δευτέρα

Ουκρανική κρίση-Καναδάς:
Η Μόσχα έχει δύο επιλογές:
αποκλιμάκωση ή κυρώσεις
Η υπουργός Άμυνας Ανίτα
Ανάντ δήλωσε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων της
Δύσης εις βάρος της Ρωσίας αν η Μόσχα στείλει
στρατό στην Ουκρανία,
λέγοντας ότι το Κρεμλίνο
έχει να επιλέξει μεταξύ μεταξύ αποκλιμάκωσης και
τιμωρίας.
Η Ανάντ, η οποία συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, είπε
ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να υποστηρίξει
την Ουκρανία και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ
και επανέλαβε τα σχέδια της Οτάβα να ενισχύσει την εκπαιδευτική της αποστολή στη
χώρα.
αλλοδαποί μουσικοί που είναι εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά
στην Ελλάδα.
Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την αυθεντικότητα, την τεχνική και ερμηνευτική
αρτιότητα, την ενορχήστρωση, την πρωτοτυπία της διασκευής, όπου αυτή απαιτείται,
και στη δημιουργική σύνδεση μουσικής και
κειμένου, όσον αφορά τα τραγούδια.
Στα φωνητικά έργα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Σε πρώτη φάση, δίνεται βήμα σε δημιουργούς και ερμηνευτές και ακούγεται το έργο
τους στις ακροάσεις. Σε δεύτερη φάση, οι
καλλιτέχνες προβάλλονται στο φιλόμουσο
κοινό και αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ
δίκτυο μουσικών δράσεων (συναυλίες, ηχογραφήσεις, προώθηση στα social media
κ.λ.π.).
Η καλλιτεχνική επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους:
Γιάννη Βακαρέλη, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

"Η Ρωσία έχει μια σημαντική επιλογή να
λάβει. Μπορεί να επιλέξει να διαπραγματευτεί με σκοπό την αποκλιμάκωση ή
μπορεί να αντιμετωπίσει σκληρές οικονομικές κυρώσεις", είπε η Καναδέζα ΥΠΕΞ σε
δημοσιογράφους.
Δήμητρα Γαλάνη, ερμηνεύτρια–σύνθετης,
μέλος ΕΔΕΜ
Σταύρο Λάντσια, πιανίστας–συνθέτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΜ
Δημήτρη Μαραγκόπουλο, συνθέτης, επικεφαλής της Σειράς Γέφυρες
Τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «Ανοιχτές Πλατφόρμες»,
επιλέχθηκαν μέσω ακροάσεων, συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στη συνέχεια στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπως οι After8,
Athens Tango Ensemble, Caja Secreta,
Choir on the Stairs, Dretta, Guitar-4tune,
Fle[x] String Ensemble, Fonέs–Marina
Satti, Manouchodrome, Maracatu, Polis
Ensemble, The Music Virus Band, De sol à
sol Band κ.ά.
Οι όροι και η φόρμα συμμετοχής βρίσκονται
στο παρακάτω link:
https://www.megaron.gr/seira-gefyresanoixtes-platformesto-megaro-akouei/
Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασία
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Το Οντάριο εισάγει νέους ιστότοπους για διαδικτυακά μαθήματα
Η κυβέρνηση του Οντάριο
επεκτείνει την πρόσβαση
σε υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω συνεργασιών με σχολικές
επιτροπές, TVO και TFO. Από σήμερα, οι
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
θα μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση
του διαδικτυακού περιεχομένου μαθημάτων
στη διεύθυνση www.ontariocoursepreview.
ca. Η κίνηση είναι ένα σημαντικό βήμα
προς τα εμπρός για την παροχή μεγαλύτερης ποιότητας, επιλογής και ευελιξίας
στους μαθητές. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού Ευρυζωνικότητας,
η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράση για να
διασφαλίσει τη σύνδεση δικτύου σε όλα
τα σχολεία στο Οντάριο. Η κυβέρνηση έχει
πλέον επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι πλήρης σε σχεδόν το 100%
των σχολείων — 4.841 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι
πλέον συνδεδεμένα, με τρία ενεργά έργα
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συνδεσιμότητας σε εξέλιξη σε απομακρυσμένα σχολεία.
Οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση των διαδικτυακών μαθημάτων, τα
οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές και τις
οικογένειες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις για τις διαδικτυακές επιλογές
μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-23.
Νέα διαδικτυακά μαθήματα θα προστεθούν
στους ιστότοπους προεπισκόπησης με την
πάροδο του χρόνου, παρέχοντας στους
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Οντάριο περισσότερες επιλογές για να
επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους
και να ανταποκριθούν στις νέες διαδικτυακές απαιτήσεις αποφοίτησης (η διάταξη
εξαίρεσης παραμένει διαθέσιμη για όλους
τους μαθητές). Οι σχολικές επιτροπές διαθέτουν μια επιλογή διαδικτυακών μαθημάτων
στους μαθητές που μπορούν να εγγραφούν
μέσω του τοπικού σχολείου τους ως μέρος
της διαδικασίας επιλογής μαθημάτων. Η
κίνηση τοποθετεί το Οντάριο σε πρωτοποριακή θέση στην παροχή σύγχρονων,

Το MyToronto Pay προσφέρει νέες
επιλογές ψηφιακής πληρωμής
Ο δήμαρχος John Tory
ανακοίνωσε την έναρξη
μιας νέας πλατφόρμας
ψηφιακών πληρωμών, το
MyToronto Pay, η οποία
προσφέρει διαδικτυακές επιλογές πληρωμής για τους φόρους ακινήτων και τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας της πόλης του
Τορόντο. Με το MyToronto Pay, οι ιδιοκτήτες
ακινήτων έχουν τώρα μια ακόμη επιλογή να
πληρώνουν και να διαχειρίζονται φόρους
ακινήτων και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (νερό και απόβλητα) στο Τορόντο.
Ο δήμαρχος Tory ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την κυκλοφορία μιας νέας εφαρμογής
για κινητά για το κέντρο πληροφοριών 311
του Toronto. Αυτές οι δύο νέες κυκλοφορίες
αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επένδυσης της πόλης σε βελτιώσεις υπηρεσιών
για να παρέχει στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες πρόσβαση σε
υπηρεσίες όπου και πώς θέλουν να έχουν
πρόσβαση σε αυτές, που περιλαμβάνει ευκολότερη πρόσβαση σε πολλά κανάλια και
περισσότερες επιλογές αυτοεξυπηρέτησης.
Ως μέρος του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, η πόλη του Τορόντο έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει την ισότητα των υπηρεσιών, την προσβασιμότητα, το απόρρητο
και την ασφάλεια και να προσφέρει απλές
και σύγχρονες ψηφιακές επιλογές που οδηγούν επίσης σε μεγαλύτερη λειτουργική
αποτελεσματικότητα.
Η νέα υπηρεσία MyToronto Pay παρέχει
άνεση και ευελιξία σε κατοίκους και επιχειρήσεις παρέχοντας ασφαλείς, εύχρηστες
και προσβάσιμες επιλογές για την πραγματοποίηση πληρωμών και προσφέρει πολλά
οφέλη, όπως:
• Πληρωμή λογαριασμών σε μια ασφαλή
τοποθεσία – πληρώστε αμέσως ή προγραμματίστε μια μελλοντική πληρωμή για
φόρους ακινήτων ή λογαριασμούς κοινής
ωφελείας.
• Διαχείριση πληρωμών – προγραμματίστε
μελλοντικές πληρωμές και δείτε το οφειλόμενο ποσό και το ιστορικό συναλλαγών όλα
σε ένα μέρος.
• Βολικές επιλογές πληρωμής – πληρωμή
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από τραπεζικό λογαριασμό (ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων) ή με πιστωτική ή
χρεωστική κάρτα (κάρτα Visa ή American
Express).
• Λάβετε αποδείξεις email και υπενθυμίσεις
για να μην χάσετε ποτέ άλλη ημερομηνία
λήξης πληρωμής.
• Αποθήκευση προτιμώμενων τρόπων πληρωμής – προσθέστε πολλαπλούς τρόπους
πληρωμής στο ασφαλές ψηφιακό πορτοφόλι του MyToronto Pay.
• Λάβετε αποκλειστική υποστήριξη πελατών (ζωντανή συνομιλία, τηλέφωνο, email)
για να απαντάτε σε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σε πραγματικό χρόνο.
Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων
(χωρίς χρέωση), πιστωτικές κάρτες Visa ή
American Express (χρέωση 2,35%του συνολικού ποσού πληρωμής) ή με χρεωστική
κάρτα (χρέωση 1,5% του συνολικού ποσού
πληρωμής).
Το City συνεργάστηκε με την PayIt, μία
πρωτοπόρος εταιρία στις ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμών, για να λανσάρει αυτήν την υπηρεσία
ψηφιακών πληρωμών. Η συμφωνία PayIt
δίνει στον Δήμο την ευκαιρία να συνάψει μια
οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική
εμπορική σχέση που επιτρέπει στον Δήμο
να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών. Σε συνεργασία με την PayIt, η
πόλη θα εργάζεται συνεχώς για να βελτιώσει την εμπειρία και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις πληρωμές έως το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Toronto.ca/MyTorontoPay.

διαδικτυακών επιλογών μάθησης που θα
εξασφαλίσουν στους μαθητές τις δεξιότητες
που χρειάζονται για να επιτύχουν σε έναν
όλο και πιο ψηφιακό κόσμο.
Η επέκταση των επιλογών διαδικτυακών
μαθημάτων θα προσφέρει στους μαθητές
μεγαλύτερη επιλογή και ευελιξία στην κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών, ενώ
παράλληλα θα αυξήσει την μαθησιακή τους
εμπειρία και θα χτίσει τον ψηφιακό γραμματισμό και άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες.
Οι σχολικές επιτροπές θα συνεχίσουν να
παραδίδουν διαδικτυακά μαθήματα πιστοποιημένα από καθηγητές στο Οντάριο με
τρόπο που σέβεται τις μοναδικές ανάγκες
των γαλλόφωνων και καθολικών συστημάτων. Οι προεπισκοπήσεις διαδικτυακών
μαθημάτων δίνουν στους μαθητές και τις
οικογένειες μια ιδέα σχετικά με το πώς μοιάζει η διαδικτυακή μάθηση από δάσκαλο.
Πρόσθετα μαθήματα μπορούν να προσφέρονται από σχολικές επιτροπές. Οι μαθητές
θα πρέπει να συνδεθούν με το σχολείο τους
για να δουν ποια μαθήματα προσφέρονται
και πώς να εγγραφούν.
«Δημιουργήσαμε το χρυσό πρότυπο των
διαδικτυακών μαθημάτων μάθησης που
είναι δυναμικά, με επικεφαλής έναν εκπαιδευτικό και προσφέρουν ποικιλία μαθημάτων για μαθητές», δήλωσε ο Stephen Lecce,
Υπουργός Παιδείας. «Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη μάθηση στον πραγματικό κόσμο
ενσωματώνοντας τις δεξιότητες ζωής και
εργασίας στο πρόγραμμα σπουδών — διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μαθαίνουν σε

ψηφιακά συνδεδεμένες τάξεις, ανεξάρτητα
από το πού ζουν».
Η νέα απαίτηση της κυβέρνησης του Οντάριο για διαδικτυακή μάθηση περιγράφεται
στο Μνημόνιο Πολιτικής/Προγράμματος
(PPM) Αρ. 167, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων καταλληλότητας και εφαρμογής και των διατάξεων εξαίρεσης γονέα. Το
PPM διευκρινίζει επίσης ότι, για τους μαθητές που βρίσκονται επί του παρόντος στη
10η τάξη, έως και μία πίστωση που κερδίζεται εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια του
κλεισίματος των σχολείων από τον Απρίλιο
του 2021 έως τον Ιούνιο του 2021 θα συνυπολογίζεται στην απαίτηση αποφοίτησης
διαδικτυακής μάθησης.
Ως μέρος μιας στρατηγικής για τη μείωση
των εμποδίων στη διαδικτυακή μάθηση, η
επαρχιακή κυβέρνηση βελτιώνει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλα τα δημόσια
χρηματοδοτούμενα σχολεία στο Οντάριο.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού Ευρυζωνικότητας, τα σχολεία σε όλο
το Οντάριο έχουν ολοκληρώσει βελτιώσεις
στα ευρυζωνικά δίκτυά τους, έτσι ώστε οι
μαθητές να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους εκμάθησης. Το πρόγραμμα
παρέχει επίσης πιο αποτελεσματική τεχνολογία για την υποστήριξη οικονομικής κλίμακας δικτύου και βελτιωμένη προστασία
στον κυβερνοχώρο στο μέλλον και αντιμετωπίζει μακροχρόνιες προκλήσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο που αντιμετωπίζουν
μαθητές και εκπαιδευτικοί στις βόρειες και
αγροτικές κοινότητες.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Καταψηφίστηκε με 156 «κατά»
η πρόταση δυσπιστίας
Με 156 αρνητικές ψήφους απορρίφθηκε
στη Βουλή , όπως αναμενόταν, η πρόταση
δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που είχε
καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απουσίαζε από τη γαλάζια κοινοβουλευτική πλειοψηφία εξαιτίας
προβλήματος υγείας η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ την πρόταση υπερψήφισαν 142
βουλευτές της αντιπολίτευσης. Κατεγράφη
και ένα «παρών» του ανεξάρτητου βουλευτή Κ. Μπογδάνου.
Η αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών
που προηγήθηκε της ονομαστικής ψηφοφορίας, εμπεριείχε πολυεπίπεδα πολιτικά μηνύματα, σπουδαιότερο των οποίων
όπως ελέχθη είναι η επαναβεβαίωση του
πολιτικού χάσματος που χωρίζει κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Για «χάος,
χάσμα πολιτικό, ηθικό και αισθητικό» που
χωρίζει την ΝΔ από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο στο κλείσιμο της ομιλίας του ο πρωθυπουργός κ.
Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ αναφορές σε «καθεστώς Μητσοτάκη» έκανε νωρίτερα ο κ.
Αλ. Τσίπρας. Οι δύο άνδρες, στο πλαίσιο
αυτό, αντάλλαξαν και κατηγορίες ως προς
το ποιός έχει ύποπτες σχέσεις διαπλοκής,
χρησιμοποιώντας μάλιστα αμφότεροι τον
χαρακτηρισμό «υπόκοσμος».
Στα αξιοσημείωτα, επιπροσθέτως, είναι ότι
τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν και στο ΚΙΝΑΛ,
με τον κ. Μητσοτάκη να δηλώνει απογοητευμένος που αντί να ακούσει γόνιμες και
ρεαλιστικές προτάσεις από τον νέο αρχηγό
κ. Ν. Ανδρουλάκη, είδε το κόμμα του να μην
διαφοροποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφίζοντας την πρόταση δυσπιστίας,. Ο κ.
Τσίπρας, όπως αναμενόταν, επαναδιατύπωσε την πρόσκληση του για συνεργασία
των δυνάμεων της ευρύτερης -όπως είπεπροοδευτικής παράταξης.
Η μονομαχία, πάντως, έμεινε μακριά από
τις εκρήξεις οι οποίες σε άλλες παρόμοιες
περιστάσεις χαρακτήριζαν τις συγκρούσεις
των δύο ανδρών, καθώς ο πρωθυπουργός παραμένοντας συνεπής στις πρόσφατες επισημάνσεις του ότι δεν επιθυμεί να
συμβάλλει στην πόλωση που επιδιώκει ο
πολιτικός του αντίπαλος, κράτησε γενικώς
χαμηλούς τόνους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά και ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας: «Στόχος μου δεν είναι να συμβάλω
στο τοξικό κλίμα στο οποίο αισθάνεται

άνετα ο κ. Τσίπρας». Υπό αυτό το πρίσμα,
αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας
του στο να παρουσιάσει κρίσιμες πτυχές
του κυβερνητικού έργου και να στείλει μήνυμα σιγουριάς ότι με το επερχόμενο τέλος
της υγειονομικής κρίσης θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα θετικά αποτελέσματα των
μεταρρυθμίσεων που προωθούνται από τη
σημερινή κυβέρνηση. Σε συνέχεια αυτού,
υπογράμμισε πως είναι πάντα ανοιχτός για
να ακούσει και να αποδεχτεί ρεαλιστικές και
γόνιμες προτάσεις από οποιαδήποτε πολιτική πτέρυγα. Κλείνοντας δε την ομιλία του
αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει «συνέχεια στον εκσυγχρονισμό του κράτους και
πολιτική σταθερότητα».
Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για “κύματα οργής και αγανάκτησης που
διατρέχουν την ελληνική κοινωνία» εξαιτίας
της αποτυχίας της κυβέρνησης σε όλους
τους τομείς και στρέφοντας εκ νέου τα
βέλη του προσωπικά στον πρωθυπουργό
εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει «τελειώσει
πολιτικά».
«Τη μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ, στην
αντιλαϊκή πολιτική και στο σάπιο σύστημα, το ΚΚΕ τη δίνει κάθε μέρα. Η μομφή
του ΚΚΕ είναι και στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνολική του στάση», υπογράμμισε ο κ. Δημ.
Κουτσούμπας.
«Είμαστε έτοιμοι για την ολική επαναφορά
της Δημοκρατικής Παράταξης» έλεγε νωρίτερα το πρωί σε συνεδρίαση της ΚΟ του
ΚΙΝΑΛ ο κ. Ν. Αδνρουλάκης.
«Είστε η κυβέρνηση των λαθών» σημείωσε
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελλ. Λύσης
Κυρ. Βελόπουλος, ενώ ο επικεφαλής του
ΜέΡΑ25 Γ. Βαρουφάκης, τόνισε: «Είτε κυβέρνηση είστε εσείς της ΝΔ, είτε άλλοι που
θέλουν απλά να γίνουν Χαλίφης στη θέση
του Χαλίφη, εμάς, στο ΜέΡΑ25 δεν μας
ενδιαφέρει».

Έρχεται το υποχρεωτικό
αλκοολόμετρο στα αυτοκίνητα
Σε νέους κανόνες που δηλώνουν ότι όλα
τα αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται και
πωλούνται στην ΕΕ θα διαθέτουν αλκοολόμετρα συμφώνησε η ΕΕ.
Από τον Ιούλιο οποιο καινούργιο όχημα
βγαίνει από την γραμμή παραγωγής θα
πρέπει να φέρει μαζί του όχι μόνο το αλκοολομετρο αλλά και το μαύρο κουτί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κάθε χρόνο χάνουν την ζωή
τους τουλάχιστον 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα που
προκλήθηκαν από οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ.
Τι είναι και πώς λειτουργεί
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα

γνωστά η συσκευή θα είναι συνδεδεμένη με
τον κινητήρα του αυτοκινήτου.
«Το αλκοολόμετρο είναι μια συσκευή που
μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε όχημα.
Αυτοκίνητα, μηχανές, φορτηγά, σε όλα
τα οχήματα» σημείωσε ο τεχνικός Ντιν
Φλάναγκαν.
Το σύστημα αυτό θα είναι υποχρεωτικό
από το 2024 για όλα τα αυτοκίνητα που θα
πωλούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως από την
ημερομηνία που έχουν αποσπάσει έγκριση
τύπου.
Η συσκευή μπορεί να προστεθεί σε όλα τα
οχήματα, ωστόσο το κόστος είναι λίγο αυξημένο, με ποσά περίπου στα 1.500 ευρώ.

Νέος ΕΝΦΙΑ

Η εξίσωση με τις αντικειμενικές αξίες - Οι αυξήσεις, οι
μειώσεις ανά περιοχές
Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων,
όσο και της αγορά στρέφεται πλέον στο
νέο ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, θα είναι έτοιμος ως
το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Η γενική δέσμευση του ΥΠΟΙΚ, είναι ότι
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων θα
πληρώσουν λιγότερο φόρο. Μάλιστα
αναφορά στο νέο ΕΝΦΙΑ έκανε και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από το βήμα της Βουλής την Κυριακή.
Σύνθετη άσκηση οι νέοι συντελεστές
του ΕΝΦΙΑ
Ωστόσο, η άσκηση αποδεικνύεται πιο σύνθετη από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς οι
εσωτερικές ανακατατάξεις στην κλίμακα
του νέου ΕΝΦΙΑ και οι νέοι συντελεστές,
δεν αρκούν από μόνοι τους για να απορροφήσουν τις μεγάλες αυξήσεις των νέων
αντικειμενικών.
Η μέθοδος των συντελεστών απομείωσης
στον τελικό φόρο, όπως εφαρμόστηκε το
2019, είναι, μεν, «εργαλείο», που επιτρέπει την προστασία της μεγάλης μάζας των
φορολογούμενων, ωστόσο, το γεγονός ότι
υπάρχει δέσμευση έναντι των Θεσμών για
δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα (με
εξαίρεση τη μείωση των 60 εκ. ευρώ που
προβλέπει ο Προϋπολογισμός), καθιστά
ακόμα πιο δύσκολη την εξίσωση, καθώς ο
νέος ΕΝΦΙΑ δεν θα προβλέπει συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος με τη σημερινή του
μορφή αποδίδει περί τα 370 εκατ. Ευρώ
από τα φυσικά πρόσωπα.
Η εξίσωση ΕΝΦΙΑ - νέων αντικειμενικών
αξιών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε
το υπουργείο Οικονομικών, στις «παλιές»
10.165 ζώνες του αντικειμενικού συστήματος, οι 6.105 ζώνες σημειώνουν αύξηση
κατά μέσο όρο 18%.
Αυξήσεις, μέσα από τη διαδικασία υποβολής εισηγήσεων από τους πιστοποιημένους
εκτιμητές, εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών,
όπως:
• η Σαντορίνη, από 1.100 σε 2.250
ευρώ (αύξηση 105%),
• το κέντρο Αθήνας, από 1.850 σε
3.600 ευρώ (αύξηση 95%),
• το Ναύπλιο, από 1.300 σε 2.200
ευρώ (αύξηση 69%),
• το Παλαιό Φάληρο, από 1.650 σε
2.750 ευρώ (αύξηση 67%),
• η Βουλιαγμένη, από 2.400 σε 3.850
ευρώ (αύξηση 60%),
• η Γλυφάδα, από 1.650 σε 2.550 ευρώ
(αύξηση 55%),
• το Ελληνικό, από 1.700 σε 2.200
ευρώ (αύξηση 29%).
Αμετάβλητες παραμένουν 2.729 ζώνες,
συνιστώντας το 27% των υφιστάμενων
ζωνών, ενώ μείωση παρουσιάζουν 1.331
ζώνες (το 13% των υφιστάμενων), η
οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 11%.
Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, όπως:
• τα Φάρσαλα, από 500 σε 250 ευρώ
(μείωση 50%),
• η Νάξος, από 800 σε 500 ευρώ (μείωση 38%),

•
•
•
•

τα Άνω Λιόσια, από 650 σε 450 ευρώ
(μείωση 31%),
η Δωδώνη Ιωαννίνων, από 550 σε
400 ευρώ (μείωση 27%),
η Κόνιτσα, από 600 σε 450 ευρώ
(μείωση 25%),
τα Δερβενοχώρια Βοιωτίας, από 500
σε 400 ευρώ (μείωση 20%).

Στις νέες εντάξεις εντοπίζεται αύξηση
στο 40% των 3.478 ζωνών, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 26%.
Αυξήσεις, μέσα από τη διαδικασία των
πιστοποιημένων εκτιμητών, που εντοπίζονται σε περιοχές των οποίων η τιμή
ζώνης ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως
• η Ιθάκη, από 600 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 250%),
• η Ρόδος, από 700 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 200%),
• η Κως, από 650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%),
• η Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800
σε 1.550 ευρώ (αύξηση 94%),
• η Κεφαλλονιά, από 700 σε 1.250
ευρώ (αύξηση 79%),
• η Χερσόνησος Ηρακλείου, από 600
σε 1.050 ευρώ (αύξηση 75%),
• η Ανάβυσσος, από 1.050 σε 1.700
(αύξηση 62%),
• η Σκαφιδιά Ηλείας, από 650 σε 950
ευρώ (αύξηση 46%),
• η Πάτμος, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).
Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές περιοχές, όπου μειώθηκαν οι τιμές ζώνης σε
σχέση με την τιμή που οριζόταν εκτός του
συστήματος των αντικειμενικών αξιών, καθώς με τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων
εκτιμητών προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
Ειδικότερα, από τις ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση της τιμής εμφανίζουν 1.509
ζώνες, δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων,
η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε
18%.
Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών,
όπως:
• η Φλώρινα, από 600 σε 300 ευρώ
(μείωση 50%),
• η Χίος, από 800 σε 450 ευρώ (μείωση 44%),
• οι Πρέσπες, από 600 σε 400 ευρώ
(μείωση 33%),
• το Αμύνταιο, από 600 σε 450 ευρώ
(μείωση 25%),
• η Ορεστιάδα, από 500 σε 400 ευρώ
(μείωση 20%).
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ΚΙΝΑΛ

Aλ. Τσίπρας

Καμία παρέμβαση για δεκάδες φόρους που αυξάνονται με
τις νέες αντικειμενικές αξίες

Η αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας δεν γίνεται με
ημίμετρα και με ελαφρύνσεις για λίγους

«Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τους
πάνω από 15 φόρους (φόρος διανομής,
φόρος ανταλλαγής, πολεοδομικά πρόστιμα
κ.ά.) που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία, επηρεάζονται από την αύξηση των
αντικειμενικών αξιών στο 60% των ζωνών
και θα υπολογιστούν με τις νέες, αυξημένες
αντικειμενικές αξίες», αναφέρει το Κίνημα
Αλλαγής σε σχόλιο για τις ανακοινώσεις τής
κυβέρνησης για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
13%.
Ταυτόχρονα το ΚΙΝΑΛ επικρίνει την κυβέρνηση καθώς «επιχαίρει ότι βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για φοροελαφρύνσεις που η
ίδια θεωρεί ως κοινωνικά δίκαιες. Κωφεύει,
όμως, προκλητικά όταν της ζητάμε να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τον
αχαλίνωτο πληθωρισμό και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και να εφαρμόσει μέτρα ελάφρυνσης από τους δυσανάλογους φόρους
κατανάλωσης σε είδη πρώτης ανάγκης και
στην ενέργεια».
Στην ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής
αναφέρει ότι είναι κατανοητή «την ανάγκη της κυβέρνησης να αλλάξει άμεσα την
ατζέντα που έχει προκαλέσει η παταγώδης
αποτυχία της στη διαχείριση της κακοκαιρίας, της πανδημίας και της ακρίβειας», τονίζοντας πως «όσο, όμως, συνεχίζει την ίδια
πολιτική, ο κατήφορος είναι μονόδρομος»
Επίσης σημειώνει ότι είχε έγκαιρα επισημάνει την ανάγκη αναπροσαρμογής των φορολογικών συντελεστών και αναπροσαρμογής

των ορίων, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να
μην εξαιρεθούν από κοινωνικές παροχές
όπως το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης, καθώς και από τις όποιες εναπομείνασες μέριμνες προστασίας ευάλωτων
νοικοκυριών στο νέο πτωχευτικό κώδικα και
επισημαίνει:.
«Έναντι αυτών, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ υποσχόμενος ελάφρυνση για 8 στους 10 Έλληνες και ένα πιο
δίκαιο σύστημα φορολόγησης.
Ο διάβολος, όμως, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η κατάργηση του συμπληρωματικού
φόρου ΕΝΦΙΑ ύψους 368 εκ. ευρώ το 2021
μαζί με τη μείωση των αντικειμενικών αξιών σε ορισμένες προνομιούχες περιοχές
μπορεί να αποδειχθεί ένα ακόμα δώρο
πολυτελείας.
Και όλα αυτά, μετά τον προκλητικό μηδενισμό του φόρου στις γονικές παροχές ακινήτων αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ, μέτρο που ευνοεί αρκετούς προνομιούχους, καθιστώντας έτσι αντιστρόφως
προοδευτικό το σύστημα φορολόγησης
ακινήτων».

Αναπτυξιακό Ν/Σ-Δ. Κουτσούμπας
Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί να απαντήσει στα
προβλήματα του λαού
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας
στη Βουλή για τον αναπτυξιακό νόμο, χαρακτήρισε «προκλητική» τη συζήτηση καθώς,
όπως ανέφερε «η κυβερνητική τρόικα Σταϊκούρας- Σκρέκας- Χατζηδάκης ανακοίνωσαν
στα σωματεία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ
την κήρυξη του πιο άτιμου πολέμου».
Προσέθεσε ότι η συζήτηση είναι εξίσου
προκλητική για εκατομμύρια λαϊκούς ανθρώπους που κυριολεκτικά βασανίζονται
λόγω της ακρίβειας που κατατρώει τα λαϊκά
εισοδήματα.
Είπε ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να αναπληρώσει τις τεράστιες αυξήσεις του ρεύματος,
τις μεγάλες ανατιμήσεις σε προϊόντα λαϊκής
κατανάλωσης και τόνισε ότι το ΚΚΕ επιμένει
να υποστηρίζει το λαϊκό αίτημα «για συνολική κατάργηση του ΕΝΦΙΑ».
Σημείωσε ότι η συζήτηση είναι επιπλέον προκλητική και λόγω της γενικευμένης
ανεργίας, αλλά και γιατί την ίδια ώρα «που
τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να καλύψουν τα καθημερινά τους έξοδα, η λεγόμενη
"εθνική αντιπροσωπεία", συζητάει πώς θα
μοιραστούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ
σε μεγάλες επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση
της ΝΔ να βρίσκεται σε έναν "καυγά" με τον
ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, για το
ποιος θα μοιράσει τα δισεκατομμύρια».
Είπε ότι «το "παραμύθι" για την καπιταλιστική ανάπτυξη, που θα λύσει τα εργατικά-λαϊκά

προβλήματα, είναι μια ξαναζεσταμένη σούπα και δεν πείθει πλέον κανέναν».
Αναφέρθηκε στους «καθηλωμένους μισθούς, στην κατάργηση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, στον καθορισμό του
κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση»
προσθέτοντας ότι τα εργατικά σωματεία και
το ΚΚΕ, ζητούν «να καταργηθεί αυτό το αίσχος και να επανέλθει αμέσως η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.».
«Η πείρα δείχνει ότι οι χαμηλοί μισθοί ήταν η
βασική προϋπόθεση, για την όποια οικονομική επιτυχία των τελευταίων ετών. Γι' αυτό
και στα πολιτικά σχέδιά σας είναι οι χαμηλοί
μισθοί να παραμείνουν» τόνισε.
Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι ο καινούργιος
αναπτυξιακός νόμος της κυβέρνησης της
ΝΔ «έρχεται να προωθήσει περαιτέρω την
ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου με διάφορους τρόπους: Από φοροαπαλλαγές, μέχρι
μια σειρά από επενδυτικά προνόμια, με ιδιαίτερη έμφαση στην "πράσινη ανάπτυξη"
, στον "ψηφιακό μετασχηματισμό" και στην
"εξωστρέφεια"».
Απαντώντας στο βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης πως «η ανάπτυξη του κεφαλαίου
ωφελεί γενικά τους εργαζόμενους, αφού θα
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες,
προκοπή για τον τόπο» είπε ότι «στις σημερινές συνθήκες κυριαρχίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου, σε συνθήκες ανάπτυξης
με κριτήριο το κέρδος, την αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας θα την καρπωθεί
αποκλειστικά και μόνο το μεγάλο κεφάλαιο».

Ως «ημίμετρα» και «ελαφρύνσεις που αφορούν κατά βάση
λίγους» χαρακτηρίζει τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για μείωση του ΕΝΦΙΑ
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
Αλέξης Τσίπρας.
«Η σημερινή ανακοίνωση του
Κυρ. Μητσοτάκη για μειώσεις
στον ΕΝΦΙΑ έχει για άλλη μια
φορά λίγους αποδέκτες και
κυρίως τις μεγάλες ιδιοκτησίες, αφού ουσιαστικά απαλλάσσει τους μεγαλοϊδιοκτήτες
από τον συμπληρωματικό φόρο», υπογραμμίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ
επισημαίνει πως «για τις μικρές και μεσαίες
ιδιοκτησίες, δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία, απλά προσπαθεί να μετριάσει τις
υπέρογκες επιβαρύνσεις που έρχονται με
τις νέες αντικειμενικές αξίες που τίθενται σε
ισχύ».
«Η αντιμετώπιση του πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας που λαμβάνει διαστάσεις

οικονομικής ασφυξίας για την
πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας δεν γίνεται ούτε με
ημίμετρα ούτε με ελαφρύνσεις
που αφορούν κατά βάση λίγους. Απαιτούνται άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν την
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας», τονίζει ο Αλ. Τσίπρας
και καλεί την κυβέρνηση να
προχωρήσει σε «παρέμβαση
για αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ,
μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
καύσιμα, άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ».
«Αυτά τα μέτρα, όμως, μπορεί να εγγυηθεί
μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Γι'
αυτό και η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία το συντομότερο δυνατό αποτελεί πλέον
ζήτημα επιβίωσης αλλά και αξιοπρέπειας
για χιλιάδες νοικοκυριά», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κυρ. Μητσοτάκης
Η κυβέρνηση προχωράει, σήμερα, σε μία νέα γενναία
μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%
«Η κυβέρνηση προχωράει, σήμερα, σε μία
νέα γενναία μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
13%. Υπερκαλύπτει, έτσι, τη δέσμευσή της
για συνολική ελάφρυνση κατά 30% της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωση του για τη νέα μείωση του
ΕΝΦΙΑ, την οποία χαρακτήρισε «μία σαφή
επιλογή υπέρ της μεσαίας τάξης και των πιο
αδύναμων».
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση ως «μια απόφαση δίκαιη για την κοινωνία
και επωφελής για την οικονομία» η οποία
όπως είπε «σημαίνει ότι οι Έλληνες θα κληθούν να πληρώνουν, πλέον, κάθε χρόνο,
860.000.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το
2018. Και 350.000.000 λιγότερα, μόνο μέσα
στο 2022», πρωθυπουργός πρόσθεσε:
«Νιώθω την πολιορκία που δέχεται το μέσο
εισόδημα από τη διεθνή ενεργειακή κρίση
και τις ανατιμήσεις που προκαλεί όπως παντού στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η Πολιτεία
συνεχίζει να καλύπτει μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς του ρεύματος. Επιμένει, όμως και στη σταθερή αποκλιμάκωση
των φόρων και των εισφορών για να τονώσει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των νοικοκυριών. Και, την 1η Μαΐου θέτει σε εφαρμογή και δεύτερη σημαντική αύξηση του
κατώτατου μισθού».
Υπογράμμισε ότι με το νέο πλαίσιο, 8 στους
10 συμπολίτες μας θα πληρώνουν ακόμα
μικρότερο ΕΝΦΙΑ και διευκρίνισε:
«Αρκετοί θα καταβάλουν το ίδιο ποσό. Ενώ,
μία μικρή μειοψηφία, περίπου 6%, θα δει μια
λελογισμένη επιβάρυνση. Είναι μία στοιχειώδης ανταπόδοση προς όλη την κοινωνία,
καθώς η πραγματική αξία της περιουσίας
σε ορισμένες περιοχές, έχει διπλασιαστεί ή
και τριπλασιαστεί».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πλήρες σχέδιο της κυβέρνησης για την ακίνητη περιουσία θα παρουσιάσει σε λίγο ο Υπουργός
Οικονομικών και σημείωσε:
«Πυρήνας του, πάντως, είναι η αισθητή

υποχώρηση του βασικού φόρου σε κτίσματα, ενώ στα οικόπεδα η μείωση φτάνει το
50%. Έτσι, το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για ιδιοκτησίες σε ζώνες μέσης και χαμηλότερης αξίας. Πρόκειται δηλαδή, για μία
σαφή επιλογή υπέρ της μεσαίας τάξης και
των πιο αδύναμων.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ελάφρυνση 30%
θα έχουν, στο εξής, τα ακίνητα αξίας μέχρι
100.000 ευρώ αντί των 60.000 ευρώ, που
ίσχυε έως τώρα. Η κλιμάκωση του φόρου
γίνεται δικαιότερη. Και σ' αυτόν έχει ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ
που παύει να υφίσταται. Ενώ, όπως είπα,
η συνολική μείωση των επιβαρύνσεων για
τους πολίτες ανέρχεται στα 350.000.000
ετησίως αντί των 70.000.000 που προέβλεπε ο προϋπολογισμός».
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η νέα
πρωτοβουλία εδράζεται στη συνεπή οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και επιτρέπει ανάλογα πρόσθετα μέτρα
ανακούφισης.
«Επιδρά συνδυαστικά με άλλες μόνιμες
ρυθμίσεις, όπως οι μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές, η αναστολή της Εισφοράς
Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και ο μηδενισμός του φόρου στις γονικές παροχές.
Αλλά και αθροιστικά, με έκτακτες παρεμβάσεις όπως το διπλό Εγγυημένο Εισόδημα
του Δεκεμβρίου και τα αυξημένα επιδόματα
στους χαμηλοσυνταξιούχους» είπε ο πρωθυπουργός και κατέληξε:
«Είναι, ωστόσο, μία κίνηση ρεαλιστική, που
δεν υπερβαίνει τα δημοσιονομικά όρια. Γιατί
κάθε βήμα προς τα εμπρός πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα οδηγεί σε δύο
βήματα προς τα πίσω. Έτσι η πατρίδα μας
έμεινε όρθια και αναπτύχθηκε μέσα στη διετή κρίση. Έτσι θα αντιμετωπίσει, τώρα, και
τις πρόσκαιρες παγκόσμιες αναταράξεις.
Όρθια η χώρα, αλλά και όρθιοι οι πολίτες.
Με τη δική μας στήριξη και τις δικές τους
δυνάμεις».
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Mayor John Tory says City is preparing
for possible ‘convoy’ protest in Toronto
Toronto Mayor John Tory said
preparations are being made
for a possible convoy protest
being planned at Queen’s
Park on the weekend.
“We must do everything
we can to avoid the type
of situation currently faced
by Ottawa residents and
businesses,” Tory said in a
statement on Thursday.
A poster online titled “Convoy
for Freedom Toronto” lists several meet up
locations, most at GTA malls, to head to
Queen’s Park for noon on Saturday.
A cross-country convoy of truckers and
supporters descended on Ottawa last
weekend demanding vaccine mandates,
among other restrictions, be dropped.
Protesters have remained in the capital for
nearly a week.
Tory said he supports the right for all
Canadians to peacefully and respectfully
protest as several kinds of protests have
taken place in Toronto throughout the
pandemic.
“I want to be absolutely clear that I support
Toronto police taking necessary action
to prepare for this protest with a focus on
doing everything they can to protect the
safety of Toronto residents and businesses
and to minimize any disruptions to Toronto
residents and businesses as much as
possible,” Tory said.
“This weekend marks the first weekend
that many businesses are able to be open,
including restaurants and indoor dining,”

Tory continued. “The notion
that any protest would keep
these businesses — hit hard
by the pandemic — from being
open or drive customers away
is unacceptable.”
Tory also said any protest at
Queen’s Park cannot block
off hospital access to anyone
needing care or for workers
trying to get into hospitals in
the area.
The mayor said he has met with Toronto
police Chief James Ramer, Fire Chief
Matthew Pegg, senior city staff and officers
in anticipation of the planned event.
He added a public update for residents will
be made on Friday and police are continuing
to gather information.
“As mayor, I cannot direct police enforcement
— no elected official can — but I have
made it clear to Chief Ramer that we must
do everything we can to avoid the type of
situation currently faced by Ottawa residents
and businesses,” Tory said.
Meanwhile, Toronto police told Global News
it is aware of the planned demonstration in
the downtown core on Saturday.
“The service will have a policing operation
in place to ensure public safety and keep
emergency access routes to hospitals clear,”
a spokesperson said. “Over the coming days
we will continue to liaise with organizers and
partner agencies. Any updates, including
disruption to travel, will be communicated to
the public at the earliest opportunity.”

Ontario Liberals Demand Evictions
Ban to Protect Renters
Ontario Liberals are calling for a temporary
ban on residential evictions to protect
renters and their families who have lost
income during Doug Ford’s latest lockdown.
“Today is the last day of the month, rent is now
due for a lot of Ontarians who weren’t able
to work because of Doug Ford’s lockdown,”
stated Ontario Liberal leader, Steven Del
Duca. “It should have never been this bad,
but because Doug Ford’s Conservatives
bungled the pandemic response, we now
need to protect people’s livelihoods and
temporarily ban residential evictions.”
Ontario previously had a ban on evictions
during the first and third lockdowns, but

families have been left to fend for themselves
during the latest. Del Duca says the situation
has only gotten worse because of soaring
rental costs.
“Rental costs are skyrocketing because
of Doug Ford’s callous decision to remove
renter protections and Laissez Faire
approach to housing affordability, while
many families have taken huge losses to
their income. If Doug Ford refuses to protect
those who have lost their pay check and are
struggling with evictions, Ontario Liberals
will make sure workers and their families
have a real chance to recover when we put
an end to his government in June.”

Deal to reduce cost of childcare
in Ontario is 'within reach,'
education minister says
Education Minister Stephen Lecce says
that he believes a deal is “within reach”
that would allow Ontario to join every other
province and territory in signing onto the
Liberal government’s $30 billion national
child-care plan.
Lecce made the comment during a virtual
press conference on Monday when asked
for an update about the status of negotiations
with the federal government.
His comments come in the wake of Premier
Doug Ford telling a radio station in northern
Ontario last week that his government is
“very, very close” to reaching a deal with the
feds on $10 a day child care.
“I appreciate that everyone wants this deal
done. Our government is committed to doing
that; we are simply working with the federal
government to get the best possible deal for
families and taxpayers,” Lecce said. “I do
believe, as the premier has noted, that deal
is within reach and we are going to continue
working with the feds constructively in good
faith to provide a deal that finally makes
childcare affordable.”
The federal government has offered Ontario
$10.2 billion in funding to reduce the average
cost of child care by 50 per cent by the end
of 2022 en route to lowering it to an average
of $10 a day by 2026.
Lecce, however, has said in the past that
Ontario should be reimbursed for the $3.6
billion that it spends on full-day kindergarten
for four and five year olds, which is something
that many other provinces don’t provide.
He has also expressed skepticism over
whether the money being offered by the feds
is actually enough to reduce child care costs

to an average of $10 a day.
Meanwhile, many parents in the other
provinces and territories that have signed
onto the federal plan are already realizing
savings.
Saskatchewan, which reached a deal with
the feds in the summer, has said that it will
reduce the cost of licenced childcare to 50
per cent retroactive to this past July and will
be issuing parents rebate cheques in the
coming months.
Alberta also slashed childcare fees in half
this month, saving many parents hundreds
of dollars a month.
Speaking with reporters on Monday, Lecce
said that the government is continuing to
have active conversations with the feds and
will work to ensure that parents get fee relief
“in a timely manner” once there is a deal.
However, he refused to provide a timeline or
provide specifics about what the hang up is.
“We're working with the feds making our
case for better flexibility that allows us to
support all families and we continue to have
conversations at the table with one aim – to
get a deal to bring down prices and provide
as much support to moms and dads as
promised,” he said.

Ford needs to commit to repealing
Bill 124 at ONA meeting
Mike Schreiner made the following
statement regarding the Premier’s meeting
with the Ontario Nurses’ Association:
"The Premier must commit to repealing Bill
124 today.
If Doug Ford walks out of the ONA meeting
without making that commitment, it will
be a slap in the face to nurses across the
province who have sacrificed so much for
the province these past two years.
Nursing organizations are clear that Bill 124
will help address the staffing shortage crisis

in Ontario’s healthcare system.
It’s ridiculous that 2 years into a pandemic,
the government is still attacking nurses with
legislation that suppresses their right to
collective bargaining.
Nurses have the right to fair wages and
benefits.
We need less talk and more action from this
government. I’m calling on Doug Ford to
commit to repealing Bill 124 today so we can
get back in the legislature and axe this antinurse legislation once and for all.”
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NDP calls for attainable homes
people can afford to be a requirement
of provincial land sales
NDP says Ford government’s
claim
that
affordable
housing’s not a provincial
responsibility is bogus
Ontario
NDP
Leader
Andrea Horwath and NDP
Housing critic Jessica Bell
said attainable homes that
people can afford must be a
requirement of any provincial
land sales.
CBC is reporting today that
Metrolinx sold off prime lands
next to the Port Credit GO station for $64.5
million — but didn’t include any conditions,
so homes built there could all be multimillion-dollar luxury homes.
"People are working harder than ever
and finding it harder and harder to find an
affordable place to live right now in Ontario,"
Horwath said. "Many are being pushed out
of their home communities because totally
unattainable housing prices continue to
soar.
"It’s dead wrong, and a huge, missed
opportunity for the Ford government to
refuse to require that public land sales are
contingent on building homes people can
afford. If I have the privilege of serving as

Toronto considers new tax
for homeowners to help curb
soaring house prices

Toronto City Council will consider asking the
provincial government to introduce a home
speculation tax during a meeting this week,
as it continues to look for new ways to rein in
the city's soaring home prices.
The idea was first proposed by EglintonLawrence Coun. Mike Colle during the
December meeting of city council before
being referred to Mayor John Tory’s executive
committee for further consideration.
At a meeting scheduled to begin tomorrow, Real estate prices in Toronto have soared
councillors will have the final say on whether since the onset of the pandemic with the
the city will formally ask Queen's Park to average price across all residential property
implement a “home Speculation and home types hitting a peak of $1.095 million at the
end of 2021.
flipping tax” locally.
It is not immediately clear what form such The city’s real estate board has in the past
a tax could take, however in his original spoken of a need to increase supply to
motion Colle referenced a 50 per cent land bring housing prices under control but in
speculation tax that was “credited with a letter sent to Tory’s executive committee
slowing the extreme increase in property last month it warned that a speculation tax
“could primarily impact small-scale mom
values in Toronto in the 1970s.”
“If you look at the foundation of all the and pop investors who also happen to be a
policies we've adopted in terms of trying to key source of supply.”
improve the availability of housing, including “TRREB strongly believes that public policy
affordable housing, a lot of it has been with targeted at the housing market should
a view to placing first the notion that people be evidence-based. In this regard, it is
are to live in homes and homes or for people not clear that another speculation tax on
to live in,” Mayor John Tory told reporters the sale of non-principal residences will
have any sustainable benefit with regard
during a briefing at city hall on Tuesday.
“Homes are to invest in as well but you can to housing affordability, and in fact, could
never let the financial aspects of this surpass create numerous unintended consequences
the obligation that we have to find more that would cause new challenges for
homes for more people to live in, hopefully homeowners, buyers, and renters,” TRREB
as affordably as possible. So it is something President Kevin Crigger said in the letter.
that I think is a worthwhile signal for us to Toronto city council does not have the
authority to impose a house speculation tax
Speaking to the House of Commons finance send as a city council given the challenge
on its own and would need the provincial
we
face
in
terms
of
finding
housing
for
committee earlier Monday, parliamentary
government to pass legislation putting such
people
in
our
city.”
budget officer Yves Giroux said he expected
a tax in place.
deficits to be the norm for the coming years.
That’s not necessarily a problem, he said,
so long as the deficits are “relatively small”
and the economy grows, bringing in more
in federal revenues to pay for the increased
costs.
The risk with larger federal deficits comes
down to where the government spends its
money, Giroux said. If the spending doesn’t
create extra productive capacity in the
Το κόστος Ετήσιας Έντυπης συνδρομής μέσω ταχυδρομείου,
economy and instead stimulates demand, “it
can lead to inflationary pressures,” he said.
για τον Καναδά ανέρχεται στα $200
The Bank of Canada said last week the
To purchase an Annual Mail Subscription of the Greek Press costs $200
economy appears to have hit its productive
Limited to Canadian mailing adresses only.
capacity, leading to a scenario where too
much government stimulus could boost
Please fill gun and send us
Συμπληρώστε και τα ταχυδρομείστε
consumer spending and add to inflation
this coupon along with a
το δελτίο αυτό υπογράφοντας μια
strains.
cheque of $200.00
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(GST included) for one year
(ο φόρος συμπεριλαμβάνεται) για
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crafted her spending plan.
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that the government’s hiring program would
fall well short of what’s budgeted to provide
subsidies for eligible businesses that expand
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their payroll.
While the government has budgeted almost
$2.8 billion in subsidies, the budget office
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of economic growth, notably the potential
impacts of COVID-19 in the future.

premier starting in June, that’s
exactly what I’ll do.”
Bell called the no-stringsattached land sale a slap in
the face to Ontarians being
crushed by skyrocketing
housing prices and said the
government’s claim that it’s
not responsible for affordable
housing is wrong.
"Doug Ford has been clear
that his priority isn't regular
people but ensuring his
developer buddies get richer," said Bell.
"His government's claim that the province
simply isn’t responsible for affordable
housing is wrong. It’s time for a government
that does see it as their responsibility to
build affordable housing and make homes
attainable for everyday people."
The Ontario NDP's housing platform
includes making billionaire speculators
pay speculation and vacancy taxes,
guaranteeing investment to build new
affordable homes, and establishing zoning
reform to spur the construction of thousands
of homes, including affordable missing
middle homes in existing neighbourhoods.

Federal budget needs to focus on postCOVID economic growth, Freeland says
Canada’s finance minister laid out the broad
strokes of this year’s federal budget, saying
she wants to boost the country’s economic
potential while minding inflation rates not
seen in 30 years.
Chrystia Freeland also said the budget would
address housing affordability concerns,
indicating the document could include a
slew of measures to crack down on housing
investors that were outlined in her marching
orders from the prime minister.
During a late afternoon news conference
where
she
launched
pre-budget
consultations that run until late February,
Freeland focused her comments on the
need for the budget to make the country
more competitive and innovative.
She also noted a need for the budget to
help fund the transition to a green economy,
whose costs could be steep, and move
beyond the recent focus on reducing
greenhouse gas emissions.
“When I look at what I want to have in
the budget, I want to have measures that
increase the ability of Canada to grow really,
really strongly post-COVID,” Freeland said.
“An economy which is expanding is an
economy which can really create prosperity
for all of its people.”
Freeland said a growing economy would
help keep federal finances on solid footing
after an expensive two years when the
treasury has pumped out unprecedented
aid to combat the economic fallout from
COVID-19.
The Finance Department is projecting the
deficit this year to hit $144.5 billion, one year
after a shortfall of $327.7 billion. The deficit
for the next fiscal year, starting in April, is
projected to hit $58.4 billion, not including
any new spending promises in the budget.
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Το Κυπριακό σε απελπισία πνιγόμενου…
Του
ΛΑΖΑΡΟΥ
Α.
ΜΑΥΡΟΥ
Α Ξ Ι Ο Λ Υ Π Η Τ Ο
μειονέκτημα του Ελληνισμού
στους
χειρισμούς
του
Κυπριακού
υπήρξε,
πολλές φορές, η άκρως
εξευτελιστική ελπίδα ότι:
Οι υπερφίαλες απαιτήσεις
των Τούρκων Κατακτητών
σε κάθε νέο γύρο των
διαπραγματεύσεων
–
τις οποίες ουδείς Έλλην
Κύπριος ηγέτης ή κόμμα
μπορούσε να αποδεχθεί – θα έσωζαν την
Κύπρο από την τελική συμφωνία επιβολής
της τουρκικής Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας για παράδοση στους Τούρκους
της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετατροπής
της σε τουρκικό προτεκτοράτο.
ΒΙΩΘΗΚΕ κατ’ επανάληψιν αυτό το τραυματικό συναίσθημα σε πλείονες περιπτώσεις
του παρελθόντος. Βλέποντας την ηγεσία
παγιδευμένη στην ολισθηρότητα των προηγούμενων υποχωρήσεων και του ενδοτισμού
της, οι ελπίδες αποτροπής της καταστροφικής συμφωνίας «λύσης» να εναποτίθενται
στην… μαξιμαλιστική πλεονεξία και σαδιστική αλαζονεία του Ραούφ Ντενκτάς. Πολλοί
κιόλας… προσευχόντουσαν γι’ αυτό, έστω κι
αν δεν το ομολογούσαν δημοσίως. Σε κάθε
γύρο των διαπραγματεύσεων και σε κάθε
σχέδιο λύσης, από τις αρχές της δεκαετίας
του 1980 έως σήμερα.
– Ομοίως και πανομοιότυπα οι απαιτήσεις
της Τουρκίας – Κατακτητή, στην μετά τον
Ντενκτάς εποχή, όπως διατεταγμένοι και
ασφυκτικά ελεγχόμενοι από την Άγκυρα τις
υπηρέτησαν στις διαδικασίες των «διακοινοτικών» συνομιλιών ο «αριστερός σύντροφος» Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και ο «προοδευτικός
φίλος» Μουσταφά Ακιντζί, δεν επέτρεψαν
στους παραδοσιακά ενδοτικότερους και διζωνικότερους, εκ των ΑΚΕΛ – ΔηΣυ, προέδρους Χριστόφια και Αναστασιάδη να «λύσουν» το Κυπριακό.
ΑΥΤΗ είναι, από μια διαχρονική (πέντε σχεδόν δεκαετιών) έποψη των διαπραγματευτικών διαδικασιών, η ουσιωδέστερη και ρεαλιστικότερη όψη της πορείας του Κυπριακού
από το 1974 και εντεύθεν:
– Τον αναζητούμενο, ματαίως έκτοτε, «έντιμο
συμβιβασμό» με τους Τούρκους, για «αμοιβαίως αποδεκτή διζωνική λύση», ούτε και οι
πλέον πρόθυμοι και συμβιβαστικοί και ενδοτικοί και διαπρύσιοι φορείς της διζωνίτιδας
προέδροι (1988-2022) Γ. Βασιλείου, Γλ. Κληρίδης, Δ. Χριστόφιας και Ν. Αναστασιάδης,
μπόρεσαν να επιτύχουν. Και οι ίδιοι ομολόγησαν την αποτυχία κατάληξης σε συμβιβαστική λύση, εξαιτίας ακριβώς της τουρκικής
πλεονεξίας.
– Οι Τούρκοι δεν θέλουν τον συμβιβασμό.
– Να υποτάξουν θέλουν και να εξευτελίσουν
τους Έλληνες.
– Δεν είναι λύση που επιδιώκουν, αλλά τουρκικό τρόπαιο.
– Δεν είναι για φίλους και συνεταίρους που
θέλουν τους Έλληνες της Κύπρου, αλλά υποταγμένους υποτελείς στην Τουρκία.
ΙΣΧΥΕΙ δηλαδή ακέραιο στα μυαλά και στην
πολιτική των Τούρκων Κατακτητών εκείνο
που οι αλαζόνες αρχαίοι Αθηναίοι ιμπεριαλιστές, εισβολείς και κατακτητές είπαν στους
ανυπεράσπιστους και αδύναμους κατοίκους
της Μήλου όταν οι δεύτεροι τους πρότειναν
την φιλία τους και να μείνουν ουδέτεροι στον
διεξαγόμενο Πελοποννησιακό Πόλεμο, το

416 προ Χριστού και το κατέγραψε ο Θουκυδίδης στον ξακουστό Μηλίων Διάλογο (Ε-95):
– «Δεν μας βλάπτει η εχθρότητά σας, όσο
μας βλάπτει η φιλία σας, η οποία στα μάτια
των υπηκόων μας είναι ένδειξη δικής μας
αδυναμίας, ενώ το μίσος σας απόδειξη της
δύναμής μας».
Η ΤΟΥΡΚΙΑ εκμεταλλευόμενη και αξιοποιώντας πάραυτα, διαρκώς καραδοκούσα και
προετοιμαζόμενη, την ενδημική των Ελλήνων εμφύλια πανούκλα και προδοσία το
1974, εισέβαλε ως Αττίλας κατακτητής στην
Κύπρο και πέτυχε να επιβάλει τους διζωνικούς της όρους στο τραπέζι σαν ένα ακόμη
προστάδιο για την τελική επίτευξη του σχεδιασμένου από το 1957 στρατηγικού της στόχου «Επανάκτησης Κύπρου».
Η ΤΟΥΡΚΙΑ εκλαμβάνει έκτοτε την κάθε μια
υποχώρηση των Ελλήνων στις απαιτήσεις
της, ως ασφαλές κριτήριο για την επιπρόσθετη προβολή των επόμενων και οδυνηρότερων για τους αντιπάλους της απαιτήσεων.
– Μετρώντας τον ενδοτισμό των ανίσχυρων
Ελλήνων στην Κύπρο, από τη στιγμή που ηττημένοι το 1974 σύρθηκαν και αποδέχθηκαν
το 1977 τη διαπραγμάτευση της διζωνικής
της αξίωσης, βεβαιώθηκε η Τουρκία ότι μπορεί συν τω χρόνω να κλιμακώνει διαδοχικά
τις απαιτήσεις και τους όρους της.
– «Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη» είναι η έκφραση με την οποία ο λαός διατυπώνει τον αρχαιότατο κανόνα του «εάν υποχωρήσετε, θα
βρεθείτε αμέσως μπροστά σε κάποια άλλη,
μεγαλύτερη απαίτησή τους, διότι θα βεβαιωθούν ότι από φόβο υποκύψατε» («και άλλο τι
μείζον ευθύς επιταχθήσεσθε» Θουκ. Α-140).
– Έτσι, από την «πολιτική ισότητα» της τουρκικής μειονότητας του 18% με την ελληνική
πλειονότητα του 82% που πρόβαλε η Τουρκία δια του Ντενκτάς, έφθασαν τώρα να
απαιτούν την «κυριαρχική ισότητα» του Τατάρ. Και από τις «δύο κοινότητες» στα «δύο
ισότιμα συγκυριάρχα συνιστώντα κρατίδια»
και τώρα στα «δύο κράτη»…
ΩΣ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ πλέον βυθισμένο το Κυπριακό στο βάλτο των διαδοχικών ελληνικών
υποχωρήσεων στη διαπραγματευτική διαδικασία 1974-2022 κινδυνεύει να πνιγεί.
– Χειρότερο και επιπλέον δυσοίωνο είναι ότι
η ελληνική ηγεσία, κολλημένη στον πάτο των
δικών της υποχωρήσεων, δεν φαίνεται άξια,
πρόθυμη και ικανή να ξεφύγει από τα δεσμά
των διζωνικών ενδοτισμών της για να σχεδιάσει, με στοιχειώδη αυτοπεποίθηση, με φρόνημα και στρατηγική σοφία την αλλαγή τής
αποδεδειγμένα αδιέξοδης και πασιφανώς
αποτυχημένης (σχεδόν 50χρονης) πορείας
της.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ και Αθήνα δεν έχουν ακόμη σχέδιο αποτελεσματικής απόκρουσης της τουρκικής στρατηγικής, απαλλαγής από τους
όρους πνιγμού και χάραξης οποιασδήποτε
ελπιδοφόρας πορείας απελευθέρωσης της
Κύπρου.

ΗΠΑ: Δέσμευση για
εμβάθυνση συνεργασίας με
ΚΔ μέσω σχήματος 3+1
Τη δέσμευση των ΗΠΑ για την εμβάθυνση
της συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ο Άντονι Μπλίνκεν κατά
τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον
Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στην Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Εξωτερικών
Μπλίνκεν συνεχάρη τον υπουργό Εξωτερικών Κασουλίδη για την επιστροφή του στο
υπουργείο Εξωτερικών και επανέλαβε τη
δέσμευση των ΗΠΑ για την εμβάθυνση της
συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία,
μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού 3+1 με
την Ελλάδα και το Ισραήλ».
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι
δύο υπουργοί συζήτησαν μια σειρά από
διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του συντονισμού των ενεργειών για την υποστήριξη της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας
της Ουκρανίας.
Επιπλέον, τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι αναδυόμενες τεχνολογίες μέσω της επικείμενης
υπογραφής διμερούς συμφωνίας για την
επιστήμη και τεχνολογία.
Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη
των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες που γίνονται υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση του νησιού
στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα προς όφελος

όλων των Κυπρίων.
Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν η αρμόδια για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις υφυπουργός Εξωτερικών
Δρ. Κάρεν Ντόνφριντ, ο υπηρεσιακός βοηθός υπουργού για ενεργειακούς πόρους,
Χάρι Κάμιαν και η βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών για θέματα νότιας Ευρώπης και
Καυκάσου, Έρικα Όλσον.
ΥΠΕΞ: «Εξαιρετική» η συνάντηση
Σύμφωνα με ανάρτησή του κυπριακού
Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter «η
επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στις ΗΠΑ ξεκίνησε με μια εξαιρετική συνάντηση στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ με τον Ομόλογό του Άντονι
Μπλίγκεν.  Όπως αναφέρεται, η ατζέντα
της συνάντησης περιλάμβανε την στρατηγική συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ, το Κυπριακό, η περιφερειακή συνεργασία σε θέματα καθαρής ενέργειας περιλαμβανομένων
των σχηματισμών 3+1 και άλλες διεθνείς
προκλήσεις.

ΥΠΑΜ: Επιβεβλημένη η ενίσχυση της
άμυνας με νέα οπλικά συστήματα
Ενόσω η πατρίδα μας παραμένει υπό κατοχή και η Τουρκία απειλεί με νέα τετελεσμένα, η Εθνική Φρουρά οφείλει και πρέπει να
βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα, ως η κατεξοχήν δύναμη αποτροπής και προστασίας
της κρατικής μας υπόστασης και της εθνικής μας κυριαρχίας, είπε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, προσθέτοντας
ότι για αυτούς τους λόγους είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση και η συνεχής αναβάθμιση
της άμυνάς μας.  Προχωρούμε σταθερά, τόνισε, στην απόκτηση νέων, αναγκαίων υπό
τις περιστάσεις, οπλικών συστημάτων.
Σε χαιρετισμό του στην τελετή Απονομής
Μεταλλίων Στελεχών της Εθνικής Φρουράς, που ανέγνωσε ο Αρχηγός της Εθνικής
Φρουράς Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Υπουργός ανέφερε ότι σε αυτή
την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τις αυξανόμενες με κάθε ευκαιρία
προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας, τις
αποσταθεροποιητικές της ενέργειες στην
ΑΟΖ αλλά και με το μερικό άνοιγμα των
Βαρωσίων, το οποίο συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, είμαστε υποχρεωμένοι
να επαγρυπνούμε και να βρισκόμαστε σε
συνεχή ετοιμότητα για αντιμετώπιση όλων
των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν.  Επεσήμανε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ο τερματισμός της απαράδεκτης

αυτής κατάστασης και η επίλυση του Κυπριακού με διπλωματικά μέσα.  «Συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας και συνειδητοποιούμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από
το να διεκδικούμε το δίκαιό μας με όλα τα
νόμιμα μέσα που διαθέτουμε, αξιοποιώντας
την ιδιότητά μας ως ευρωπαϊκή χώρα, σε
συνδυασμό με τις συμμαχίες που οικοδομούμε και την αναβαθμισμένη γεωπολιτική
σημασία του νησιού μας», σημείωσε.
Ο Υπουργός συγχάρηκε τα στελέχη για την
προσήλωσή τους στο ιερό καθήκον της
υπεράσπισης της πατρίδας, αποστολή,
σημείωσε, η οποία απαιτεί σθένος, θέληση
και ηθικές αρετές που αποδεδειγμένα σας
χαρακτηρίζουν.  «Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον κρατήστε ψηλά το φρόνημα και
συνεχίστε να προσφέρετε με την ίδια αφοσίωση τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα»,
συμπλήρωσε.
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Το ΣΑ ΟΗΕ και ο ΓΓ επιθυμούν
να διοριστεί απεσταλμένος,
λέει ο Στιούαρτ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο ΓΓ
επιθυμούν να διοριστεί ένας απεσταλμένος για την Κύπρο και να υπάρξει κάποια
συναίνεση για το ποιοι θα είναι οι όροι
εντολής του, δήλωσε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κόλιν Στιούαρτ.
Ο κ. Στιούαρτ, ο οποίος μιλούσε την Τρίτη
μετά από συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, σημείωσε
επίσης ότι είναι σημαντικό να οικοδομηθούν οι συνθήκες, που μπορεί να δημιουργήσουν τον χώρο για μια ενδεχόμενη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.
Το βίντεο των δηλώσεων του αναρτήθηκε
από τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο στο
Twitter.
«Μίλησα για το ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, τους προβληματισμούς», είπε.
Το ΣΑ, πρόσθεσε, «επιθυμεί να δει να διορίζεται ένας απεσταλμένος και επιθυμεί να
δει ότι υπάρχει κάποια συναίνεση ως προς
το ποιοι θα είναι οι όροι εντολής, κάτι που
φυσικά επιθυμεί και ο ΓΓ».
Το ΣΑ, συνέχισε ο κ. Στιούαρτ, «επιθυμεί
ιδιαίτερα να δει ότι γίνεται σεβαστή η εξουσία του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της νήσου και
από τις δύο πλευρές και ανησυχεί για τον
ενδεχόμενο αντίκτυπο αν συνεχιστούν οι
παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη».
Το ΣΑ, σημείωσε, «ενθάρρυνε επίσης σθεναρά μέτρα για την οικοδόμηση της διακοινοτικής επαφής, της οικοδόμησης κατανόησης, της οικοδόμησης εμπορικών σχέσεων,
εκπαίδευσης ειρήνης. Πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία των
συνθηκών για μια ενδεχόμενη διευθέτηση».
Όπως γνωρίζουμε, είπε ο αξιωματούχος του
ΟΗΕ, «αυτή την στιγμή υπάρχει μια μεγάλη
απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών για το

ζήτημα του αν θα γίνουν ακόμα και συνομιλίες για μια λύση, οπότε είναι σημαντικό να
κάνουμε ό,τι μπορούμε την ίδια ώρα για να
οικοδομήσουμε τις συνθήκες που μπορεί να
δημιουργήσουν τον χώρο για μια ενδεχόμενη διευθέτηση».
Αυτά, πρόσθεσε, «ήταν τα πράγματα τα
οποία συζήτησα με το Συμβούλιο και τα
πράγματα που το Συμβούλιο υποστήριξε
πολύ και που αντικατοπτρίζονται στο ψήφισμά του».
Ο ΟΗΕ, διευκρίνισε, «δεν προτείνει συγκεκριμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά απλώς την κύρια ιδέα ότι θα πρέπει να δούμε μέτρα που μπορούν να έχουν
θετικό αντίκτυπο στη ζωή των Κυπρίων,
ιδιαίτερα πράγματα που έχουν οικονομικό
αντίκτυπο, πράγματα που φέρνουν κοντά
τους ανθρώπους και βοηθούν στην οικοδόμηση κατανόησης».
«Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα μέτρα, φυσικά εξαρτάται από τις πλευρές και είμαστε
εδώ για να τις διευκολύνουμε», πρόσθεσε.
Υποσχέθηκε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επικοινωνία και με τις δύο πλευρές «και να προσπαθεί να βρει ευκαιρίες για
να προχωρήσουν οποιεσδήποτε τέτοιες ιδέες που μπορούν να είναι υποβοηθητικές και
στους δύο λαούς, καθώς και για το ζήτημα
του απεσταλμένου του ΓΓ».

Τα ΗΕ στηρίζουν τα οποιαδήποτε ΜΟΕ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ
στην Κύπρο κ. Κόλιν Στιούαρτ.
Μετά τη συνάντηση ο κ. Στιούαρτ δήλωσε
στους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων, ότι
είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Πρόεδρο, με τον οποίον συζήτησε για την ενημέρωση που έκανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας
και για τη συνάντηση του με τον ΓΓ των ΗΕ
στη Νέα Υόρκη, για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις συναντήσεις του
στις ΗΠΑ.
Ερωτηθείς αν κατά τη συνάντηση συζήτησαν τις προτάσεις του Προέδρου για τα
ΜΟΕ, ο κ. Στιούαρτ είπε ότι «το ανέφερε
(ο Πρόεδρος) και παραμένει ενθουσιώδης
για αυτό το θέμα. Του είπα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πολύ υποστηρικτικό σε
μέτρα που μπορούν να φέρουν κοντά τις
δύο πλευρές, να αυξήσουν τις διακοινοτικές
επαφές» και άλλα, σημειώνοντας ότι τα ΗΕ
είναι πολύ υποστηρικτικά για οποιαδήποτε
ΜΟΕ που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή
των ανθρώπων.
Πρόσθεσε ότι «είχα τη χαρά να εργαστώ με
τους διαπραγματευτές και τις τεχνικές επιτροπές οι οποίες κάνουν πολύ σημαντική
και πολύ καλή δουλειά που επηρεάζει τη
ζωή των ανθρώπων όπως είδαμε πρόσφατα με τον κορωνοϊό».

Δυο τα σενάρια για την νέα
«κυβέρνηση» στα κατεχόμενα
Οι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί και ο Τ/κ τύπος
εστιάζουν σε δυο σενάρια σχετικά με τον
σχηματισμό της νέας «κυβέρνησης» συνεργασίας στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις
τελευταίες πληροφορίες, το Κόμμα Εθνικής
Ενότητας (ΚΕΕ), το οποίο βγήκε νικητής
από τις πρόσφατες πρόωρες «βουλευτικές
εκλογές» θα μπορούσε να σχηματίσει νέα
«κυβέρνηση» σε συνεργασία με μικρότερα
κόμματα της τ/κ Δεξιάς που εκπροσωπούνται στην «βουλή». Εναλλακτικά, το ΚΕΕ θα
μπορούσε να προχωρήσει σε νέα «κυβέρνηση» συνεργασίας με το Ρεπουμπλικανικό
Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), το οποίο βρίσκεται
στην δεύτερη θέση της κατάταξης των τ/κ
πολιτικών κομμάτων.

Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών η «Κίπρις» γράφει για το ζήτημα
της νέας «κυβέρνησης» ότι ο γενικός γραμματέας του ΚΕΕ, Ογουζχάν Χασίπογλου
δήλωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα
ανατεθεί «επισήμως» στον πρόεδρο του
κόμματος, Φαϊζ Σουτζούογλου, το καθήκον
του σχηματισμού της νέας «κυβέρνησης».
Επίσης, σύμφωνα με τ/κ «πρακτορείο», ο
κ. Χασίπογλου ανέφερε ότι ο αριθμός των
27 «εδρών» στην 50μελή «βουλή» για μια
«κυβέρνηση» διάρκειας πέντε χρόνων ενδέχεται να είναι προβληματικός. «Γι’ αυτό
δίνουμε περισσότερη έμφαση στον αριθμό
27 συν. Αυτές οι φόρμουλες βρίσκονται στο
τραπέζι», πρόσθεσε ο Τ/κ πολιτικός.

Από 1η Φεβρουαρίου σε πλήρη
εφαρμογή το iJustice
Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από 1η Φεβρουαρίου 2022 το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης (iJustice), σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  Είναι
«ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ποιοτικής
αναβάθμισης του συστήματος δικαιοσύνης
της χώρας, που αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην ταχύτερη, αποδοτικότερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των λειτουργών και επαγγελματιών του τομέα και
του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα», αναφέρεται.  Διευκρινίζεται ακόμα ότι ανεξαιρέτως οι νέες υποθέσεις θα καταχωρίζονται
πλέον αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά,
χωρίς φυσική παρουσία, εξαιρουμένων του
Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και των Δικαστηρίων που ασκούν
Ποινική Δικαιοδοσία, περιλαμβανομένων
του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού
Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Προστίθεται ότι για διευκρινήσεις
αναφορικά με υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί ήδη εντός Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου 2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

συμβουλευτούν τη σχετική ανακοίνωση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Σημειώνεται, ότι για την εύρυθμη λειτουργία
του συστήματος, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), με τη στήριξη του
Υφυπουργείου, έχει προχωρήσει στην οργάνωση σημείων εκπαίδευσης στους κατά
τόπους δικηγορικούς συλλόγους, ούτως
ώστε να επιλύονται άμεσα και αποτελεσματικά τεχνικής φύσεως δυσκολίες που
τυχόν να προκύψουν.  Προστίθεται ότι για
σκοπούς περαιτέρω διευκόλυνσης των
χρηστών του συστήματος έχει δημιουργεί
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή βίντεο, καθώς αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
Παράλληλα, καλούνται οι χρήστες όπως
συνεχίσουν να καταθέτουν τις εισηγήσεις
τους, προς υλοποίηση παρεμβάσεων για
συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας και
αποδοτικότητας του συστήματος.
Υπενθυμίζεται ακόμα ότι προϋπόθεση για
την πρόσβαση και χρήση του συστήματος
είναι η εγγραφή στο CY Login στην πύλη
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

ΠτΒ: Απασχολεί την Πολιτεία η απώλεια
χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών

Όπως είπε, υπάρχουν πολλά που μπορούν
να γίνουν για να δημιουργηθούν ευνοϊκές
συνθήκες για μια λύση, ενόσω προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο για μια διευθέτηση.
Σε άλλη ερώτηση ο κ. Στιούαρτ είπε ότι δεν
θα μεταφέρει κάποιο μήνυμα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ κατά τη συνάντηση τους αργότερα σήμερα, προσθέτοντας ότι ο κ. Τατάρ γνωρίζει τις προτάσεις
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επεσήμανε ακόμα ότι τα ΗΕ χαιρετίζουν τα όποια
ΜΟΕ συμβάλλουν σε περισσότερη δικοινοτική συνεργασία κάτι που αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα για τα ΗΕ.
Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο για τον
διορισμό απεσταλμένου για το Κυπριακό, ο
κ. Στιούαρτ είπε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν
βρίσκουμε συμφωνία μεταξύ των πλευρών
για τους όρους εντολής απεσταλμένου, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι κάτι που
θα επιδιώξει ο ίδιος.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου,
διαβεβαίωσε την Επιτροπή των Κατεχόμενων Δήμων ότι το ζήτημα της αποζημίωσης του προσφυγικού κόσμου ως προς την
απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών
απασχολεί ποικιλοτρόπως την Πολιτεία.
Η κ. Δημητρίου συναντήθηκε με τον πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων, με τους οποίους συζήτησε θέματα
που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο
με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ισότιμης
κατανομής βαρών, απώλειας χρήσης κατεχόμενων περιουσιών και ζητήματα διαφώτισης στο εξωτερικό.
Όπως αναφέρει ανακοινωθέν της Βουλής
των Αντιπροσώπων, η Πρόεδρος της Βουλής εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη
όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών στον
προσφυγικό κόσμο που δοκιμάσθηκε και
συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά σαρανταεπτά και πλέον έτη μετά την τουρκική εισβολή του 1974, ανέφερε ότι το ζήτημα της
αποζημίωσης του προσφυγικού κόσμου ως
προς την απώλεια χρήσης κατεχόμενων
περιουσιών απασχολεί ποικιλοτρόπως την

Πολιτεία.
«Και ως ένα δύσκολο και πολυσύνθετο
ζήτημα πρέπει να αντιμετωπισθεί με περίσκεψη και διάθεση εξεύρεσης των υπό τις
περιστάσεις πλέον δόκιμων λύσεων επ´
ωφελεία των επηρεαζόμενων προσφύγων», αναφέρεται.
Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε τους παρισταμένους στη συνάντηση
ότι όλοι οι βουλευτές στις επαφές τους στο
εξωτερικό, είτε ως μέλη διακοινοβουλευτικών οργανισμών είτε ως μέλη αποστολών,
έχουν ως κύριο στόχο τη διαφώτιση για το
κυπριακό πρόβλημα και τις πολλαπλές συνέπειες της συνεχιζόμενης κατοχής στον
προσφυγικό κόσμο.
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Απεβίωσε ο Χρήστος Σαρτζετάκης
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας την περίοδο 1985-1990
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Αιωνία η μνήμη αυτού.

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Χρήστος Σαρτζετάκης.
Άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του Λαϊκού Νοσοκομείου.
Τριήμερο δημόσιο πένθος θα τηρηθεί για τον θάνατο του πρώην
Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη, ο οποίος θα κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη, Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, η κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη θα
τελεσθεί με δημόσια δαπάνη.
Επίσης, οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων όλης της χώρας
θα κυματίζουν μεσίστιες από σήμερα έως και την ημέρα της κηδείας
του.
Αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι
τιμές που προσήκουν σε αρχηγό κράτους «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος». Το
δημόσιο πένθος θα τηρηθεί από σήμερα, ημέρα του
θανάτου του και για τρεις ημέρες, καθώς και κατά την
ημέρα της κηδείας του.
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στη Νεάπολη
Θεσσαλονίκης το 1929. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός της Χωροφυλακής, καταγόμενος από τα Χανιά.
Η μητέρα του καταγόταν από το Σκλήθρο Φλωρίνης, κόρη του Μακεδονομάχου Κοσμά
Γραμμενόπουλου.
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισήλθε στον δικαστικό κλάδο το 1955.
Το 1963 υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, και έγινε γνωστός ως ανακριτής
στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Διεξήγαγε την ανάκριση χωρίς να
υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις που δέχτηκε από την τότε πολιτική και δικαστική εξουσία.
Η γενναία στάση του κατεγράφη στην ταινία «Ζ» του Κώστα Γαβρά.
Το 1968, επί Χούντας, απολύθηκε από το δικαστικό σώμα και στη συνέχεια συνελήφθη
δύο φορές, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και φυλακίστηκε, χωρίς δίκη. Απολύθηκε από τις
φυλακές της Χούντας μετά από διεθνή κατακραυγή το 1971. Με την
πτώση της δικτατορίας αποκαταστάθηκε στην υπηρεσία του τον
Σεπτέμβριο του 1974 με τον βαθμό του Εφέτη.
Στον ιστότοπο που διατηρούσε ο εκλιπών Πρόεδρος της Δημοκρατίας -με άπαντα τα κείμενα γραμμένα στο πολυτονικό- περιγράφεται λεπτομερώς η δράση του κατά την περίδο της χούντας:
"Απρίλιος 1967, δικτατορία εἰς τὴν ῾Ελλάδα. ᾽Ανακαλεῖται ἀμέσως
ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἄδεια μόνον τοῦ Χρήστου Σαρτζετάκη ἐξ ὅλων τῶν
εὑρισκομένων εἰς τὸ ἐξωτερικὸν Δικαστῶν. ᾽Επανέρχεται εἰς τὴν
θέσιν του εἰς τὸ Πρωτοδικεῖον Θεσσαλονίκης.
Μάϊος 1968 : Μετὰ ἐπανειλημμένες πιέσεις ὅπως παραιτηθῇ, μὲ
τὸ δέλεαρ τῆς παροχῆς πλασματικῶν ἐτῶν ὑπηρεσίας γιὰ πρόωρη συνταξιοδότησι, σύμφωνα μὲ ρυθμίσεις, ποὺ ἐθέσπισε τότε ἡ
δικτατορία, πιέσεις ποὺ τὶς ἀποκρούει ἀσυζητητί, ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης ἀπολύεται ἐκ τοῦ Δικαστικοῦ Σώματος μὲ «Συντακτικὴ
Πρᾶξι» τῆς δικτατορίας, μαζὶ μὲ ἄλλους 29 δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργούς. Προσφεύγει κατὰ τῆς πράξεως ἀπολύσεώς
του μὲ αἴτησιν ἀκυρώσεως εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας,
τὸ ὁποῖον καὶ ἀκυρώνει τὴν ἀπόλυσίν του, τὸ δικτατορικὸν ὅμως
καθεστὼς ἀρνεῖται νὰ ἐκτελέσῃ τἢν ἀκυρωτικὴν ἀπόφασιν. Ζητεῖ
τότε τὸν διορισμόν του ὡς Δικηγόρου Ἀθηνῶν, τὸν ὁποῖον ἐπίσης
ἀρνεῖται ἡ δικτατορία. Καὶ κατὰ τῆς ἀρνήσεως αὐτῆς προσφεύγει
μὲ αἴτησιν ἀκυρώσεως εἰς τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας. Ἀλλὰ κατὰ
τὴν ἐκδίκασίν της ὁ ἐκπροσωπῶν τὸ καθεστὼς νομικὸς σύμβουλος
ζητεῖ ἀναβολὴν μιᾶς ἑβδομάδος καὶ κατὰ τὴν νέαν δικάσιμον τῆς
ὑποθέσεως προσκομίζει φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως μὲ κατασκευασθέντα ἐν τῷ μεταξὺ νόμον, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύεται πλέον εἰς τοὺς
ἀπολυθέντες ἀπὸ τὴν δικτατορία δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργοὺς ἡ ἄσκησις τῆς
δικηγορίας. Ἡ ἀθλιότης τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος συνεπληρώθη μὲ τὴν ἀπάντησιν, τὴν
ὁποίαν ἔδωσεν ἀκολούθως ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαίνοντες Ὑπουργούς, πρὸς δημοσιογράφον ἐρωτήσαντα «καλά, ἀφοῦ ἀπαγορεύεται καὶ ἡ δικηγορία, ποῦ νὰ ἐργασθῇ καὶ πῶς
νὰ ζήσῃ ὁ Σαρτζετάκης ; », εἰπὼν ἐπὶ λέξει : «ὁ Σαρτζετάκης εἶναι κακὸς Ἕλληνας καὶ οἱ
κακοὶ Ἕλληνες δὲν πρέπει νὰ ζοῦν» !
Μένει ἔτσι χωρὶς σύνταξι καὶ στερούμενος τῆς δυνατότητος βιοπορισμοῦ μὲ τὰ ἐφόδια τῶν
πανεπιστημιακῶν του σπουδῶν. Διὰ τὴν ἐπιβίωσί του στηρίζεται ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν
πατρική του οἰκογένεια.
Μετέχει ἐνεργῶς τοῦ ἐναντίον τῆς δικτατορίας ἀγῶνος, κυρίως μὲ ἐνημέρωσι, γιὰ τὰ ἔργα
καὶ ἡμέρες τοῦ ἐπιβληθέντος ξενοκινήτου τυραννικοῦ καθεστῶτος, ἀφ’ ἑνός, μὲ μυστικὲς
διασυνδέσεις του, Ἑλλήνων ἀγωνιζομένων κατὰ τῆς δικτατορίας εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ὡς καὶ
προσωπικῶν, ἀπὸ τὴν προηγηθεῖσαν ἐκεῖ παραμονήν του, ξένων φίλων, καὶ ἀφ’ ἑτέρου,

ὅσων ξένων φίλων τῆς ῾Ελλάδος, ἀλλὰ καὶ διαφόρων ἄλλων προσωπικοτήτων, ἐπισκέπτονται τὴν ῾Ελλάδα ὑπὸ ἐπίσημον ἢ μὴ ἰδιότητα,
καὶ μὲ πρωτοβουλία τους ἔρχονται εἰς ἐπαφὴν, οἱ περισσότεροι, καὶ
μαζί του.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δικτατορίας ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης συλλαμβάνεται δύο φορές. Τὴν πρώτη κρατεῖται ἐπὶ τριήμερον εἰς τὴν
᾽Ασφάλειαν ᾽Αθηνῶν (κτήριο Μπουμπουλίνας)· τὴν δευτέρα ἐπὶ ἕνα
περίπου χρόνο, ἀρχικῶς ὑπὸ πλήρη ἀπομόνωσι (τοῦ ἀπηγόρευσαν
καὶ τὰ βιβλία, τοῦ ἀφῄρεσαν καὶ τὰ γυαλιά του) ἐπὶ πεντάμηνον εἰς τὸ
Ε.Α.Τ./ Ε.Σ.Α.( Εἰδικὸν Ἀνακριτικὸν Τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς
Ἀστυνομίας) καὶ ἀκολούθως εἰς τὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ (Δεκέμβριος 1970 ἕως περίπου τέλη Νοεμβρίου 1971). Κατὰ τὴν κράτησίν του
εἰς τὸ Ε.Α.Τ./Ε.Σ.Α. ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης βασανίσθηκε ἀγρίως γιὰ
νὰ ἀποκαλύψῃ πτυχὲς τῆς ἀντιδικτατορικῆς του δραστηριότητος, τὶς
ὁποῖες ἄλλοι συλληφθέντες εἶχαν προηγουμένως μὲ καταθέσεις τους καταδώσει, καὶ γιὰ νὰ προδώσῃ συναγωνιστάς του, ἀλλὰ αὐτός, παρὰ τὰ βασανιστήρια, ἐσιώπησε
παντελῶς καὶ κανένα δὲν ἐπρόδωσε. ᾽Απολύεται ἀπὸ τὶς
φυλακὲς κατόπιν διεθνοῦς κατακραυγῆς καὶ κινητοποιήσεως ὅλων τῶν δικαστικῶν ἑνώσεων καὶ νομικῶν κύκλων
τῆς Εὐρώπης καὶ ἰδίως τῆς Γαλλίας, χωρὶς νὰ ἀποτολμηθῇ
ποτὲ ἡ παραπομπή του σὲ δίκη.
᾽Ακολούθως καταργεῖται, ὑπὸ τὴν διεθνῆ πίεσι, ὁ ἀπαγορευτικὸς τῆς δικτατορίας νόμος καὶ ἐπιτρέπεται εἰς
τοὺς ἀπολυθέντες ἀπὸ αὐτὴν δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργοὺς νὰ δικηγορήσουν. Ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης διορίζεται τότε Δικηγόρος
᾽Αθηνῶν. Ἀσκεῖ περιωρισμένη δικηγορία. ᾽Αποκρούει προτάσεις χρησιμοποιήσεώς του ὡς
νομικοῦ συμβούλου Τραπεζῶν καὶ ἄλλων εὐρώστων οἰκονομικῶν συγκροτημάτων, πάντοτε
προσβλέπων εἰς ἀποκατάστασίν του, μὲ τὴν νομιμότητα, εἰς τὸν Δικαστικὸν κλάδον καὶ πρὸς
ἀποφυγὴν δημιουργίας ἀνεπιτρέπτων δεσμεύσεων».
Το 1976 συμμετείχε στη σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών η οποία απέρριψε το αίτημα
της Γερμανίας για την έκδοση του Ρολφ Πόλε, καταζητούμενου για τρομοκρατική δράση, με
το σκεπτικό ότι τα εγκλήματά του είναι πολιτικά και ως εκ τούτου η έκδοσή του απαγορεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε πειθαρχική δίωξη
κατά των τριών πλειοψηφησάντων δικαστών (Κ. Αλεξόπουλος, Σ. Βάλλας, Χ. Σαρτζετάκης)
γι’ αυτή την απόφαση, γεγονός που θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη δικαστική ανεξαρτησία.
Το 1981 προήχθη στον βαθμό του Προέδρου Εφετών και το
1982 στον βαθμό του Αρεοπαγίτη.
Κατά την προεδρική εκλογή του 1985 ο Χρήστος Σαρτζετάκης προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ και εξελέγη από αυτό και τα
κόμματα της αριστεράς στις 29 Μαρτίου 1985 Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 5 Μαΐου
1990.
Η εκλογή του συνδέθηκε με δύο προβλήματα Συνταγματικού Δικαίου, τα «χρωματιστά ψηφοδέλτια» και την «ψήφο Αλευρά».
Για την ψηφοφορία χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια διαφορετικού
χρώματος για κάθε υποψήφιο, κάτι που η τότε αξιωματική αντιπολίτευση (Νέα Δημοκρατία) κατήγγειλε ως απόπειρα ακύρωσης του
μυστικού χαρακτήρα της ψηφοφορίας, επειδή, όπως υποστήριξε,
το χρώμα του κάθε ψηφοδελτίου διακρινόταν από τον ημιδιαφανή
φάκελο.
Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ο τότε Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης
Αλευράς δεν έπρεπε να λάβει μέρος στην ψηφοφορία ως εκτελών
χρέη Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την πρόωρη παραίτηση του
Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Στη ταραγμένη περίοδο του 1989, με το αίτημα της αντιπολίτευσης
για «κάθαρση» του δημοσίου βίου να κλιμακώνεται, ο Χρήστος
Σαρτζετάκης έκαβε δεκτούς τους ηγέτες της αντιπολίτευσης (τους
αειμνήστους Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, Χαρίλαο Φλωράκη και Λεωνίδα Κύρκο) οι οποίοι διετύπωσαν
τις θέσεις τους στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια δε των τριών διαδοχικών εκλογών του 1989 (Ιούνιος, Οκτώβριος) 1990
(Απρίλιος) και ελλείψει αυτοδυναμίας, ο Χρήστος Σαρτζετάκης κλήθηκε να διαχειριστεί τις
διερευνητικές εντολές για τον σχηματισμό κυβέρνησης –συνθήκες πρωτόγνωρες τότε για
την μεταπολιτευτική δημοκρατία- εκτελώντας κατ’ άψογο τρόπο τα συνταγματικώς οριζόμενα καθήκοντά του.
Μετά το 1990 είχε αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή.
Ήταν παντρεμένος με την Έφη Αργυρίου και έχουν μαζί μία κόρη.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Το βραβείο απονεμήθηκε για τη δημοσίευση του έργου «Επιτελών το καθήκον μου»,κείμενο με τη μειοψηφική γνώμη που διατύπωσε το 1964 ως ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη, το οποίο
αξιολογήθηκε ως λαμπρό δείγμα ευσυνείδητης, εμβριθούς, εξονυχιστικής και θαρραλέας
ανακριτικής στάσης.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη, στο Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 1999,
ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του “Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου Σκλήθρου Αγία Παρασκευή”, για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της
επετείου των 30 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου.
Για 10 ημέρες ο Πρόεδρος κ. Σαρτζετάκης συνοδευόμενος από την σύζυγο και την κόρη του, ήρθε σε επαφή με τους ομογενείς μας, τις
οργανώσεις και τους συλλόγους της παροικίας μας, όπου έγινε δεκτός με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

δυνατό αποτέλεσμα!
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
Greek Press | February
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
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Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
Ελλάδα…..
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Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

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)

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

Amazon.com (US $40), or
Archaeopress.com (£25)

ibegg@trentu.ca

https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Έρευνα του πανεπιστημίου York
στην Kυπριακή Kαναδική διασπορά
My name is Theodore Xenophontos. I am
an affiliated researcher with the Hellenic
Heritage Foundation
Greek Canadian
Archives and PhD candidate at York
University in the Cinema and Media Studies
program. I am currently working on my
dissertation project that seeks to create
a community-based audiovisual media
archive devoted to the Cypriot Canadian
diaspora. Accordingly, I am seeking
participants who are willing to take part in
either video or audio interviews (video is
preferred but not required) and who are

willing to commit to two interview sessions
(although one may suffice due to time
constraints). The interviews will be as long
as the interviewee wants, but will likely last
one-to-two hours. Interviews will take place
over Zoom. Oral history projects such as
these are integral to preserving the history of
underrepresented communities such as the
Cypriot Canadian diaspora and can serve
as a repository for future scholars, as well
as for future generations of our community.
For more information please contact me at
theox@yorku.ca

Diana’s Seafood
Delight
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Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας

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

Research by York University in
the Cypriot-Canadian Diaspora
Ονομάζομαι Θοδωρής Ξενοφώντος. Είμαι
συνεργαζόμενος ερευνητής με το Ελληνικό
Ίδρυμα Κληρονομιάς στα Ελληνικά Καναδικά Αρχεία και υποψήφιος διδάκτορας στο
Πανεπιστήμιο του York στο πρόγραμμα
Σπουδών Κινηματογράφου και ΜΜΕ.
Αυτή τη στιγμή δουλεύω στο έργο της διατριβής μου που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αρχείο οπτικοακουστικών μέσων
με βάση την κοινότητα, αφιερωμένο στην
κυπριακή καναδική διασπορά. Συνεπώς,
αναζητώ συμμετέχοντες που είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος είτε σε συνεντεύξεις
βίντεο είτε σε ηχητικές συνεντεύξεις (το
βίντεο προτιμάται αλλά δεν απαιτείται) και
που είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν σε δύο

συνεδρίες συνέντευξης (αν και μία μπορεί
να αρκεί λόγω χρονικών περιορισμών). Οι
συνεντεύξεις θα διαρκέσουν όσο θέλει ο
ερωτώμενος, αλλά πιθανότατα θα διαρκέσουν μία έως δύο ώρες. Οι συνεντεύξεις θα
πραγματοποιηθούν μέσω Zoom. Προγράμματα προφορικής ιστορίας όπως αυτά είναι
αναπόσπαστα για τη διατήρηση της ιστορίας υποεκπροσωπούμενων κοινοτήτων
όπως η κυπριακή καναδική διασπορά και
μπορούν να χρησιμεύσουν ως αρχείο για
τους μελλοντικούς μελετητές, καθώς και για
τις μελλοντικές γενιές της κοινότητάς μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου στο theox@yorku.ca

GREEK CUISINE
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Moist Olive Oil Chocolate Cake
Pork Rosto From Naxos
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4-6)
1 boneless pork butt (shoulder),
about 2 kg.
10 cloves of garlic
1/2 cup extra-virgin olive oil
sea salt and ground pepper
1 cup dry white wine
1 cup diced white onion
2 cups tomato puree (Preferably
grated ripe tomatoes)

•
•
•

2 Tbsp. tomato paste
3 bay leaves
approx 2 cups hot water (or chicken
stock)
Garnish
• grated Kefalotyri (or Romano) cheese
Suggested Sides
• French Fries
• or 1 package of no. 5 Makvel pasta
(tripita or bucatini)

Πήτερ
Μινάκης
1.
Trim any
excess fat from
the meat. Use
a sharp knife to
poke holes into
the pork and
insert the garlic
into each hole.
Place a large pot on your stovetop over medium-high heat. Season your pork with salt and
pepper.
2.
Place the pork in the pot, brown all sides. Add the wine, stir to pick up some brown
bits then add the onion, tomato puree, paste, bay leaves and enough hot water/stock to just
cover the meat.
3.
Cover and once boiling, adjust heat to a simmer. Cook for approx. 75 minutes. The
meat should be fork-tender. Carefully remove meat and place on a cutting board.
4.
Reduce the sauce for about another 15 minutes or until thickened. Adjust
seasoning of sauce with salt and pepper. Cut the pork into slices or pieces.
5.
Serve with pasta or fries, spooning sauce over meat, grate some cheese and
serve

Χοιρινό Ροστό Νάξου
•
•
•
•
•
•
•

(σερβίρει 4-6 άτομα)
1 χοιρινό χωρίς κόκαλο (ώμος), περίπου 2 κιλά.
10 σκελίδες σκόρδο
1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
αλάτι και τριμμένο πιπέρι
1 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
1 φλιτζάνι λευκό κρεμμύδι σε κυβάκια
2 φλιτζάνια πελτέ ντομάτας (κατά

•
•
•
•
•
•

προτίμηση τριμμένη ώριμη ντομάτα)
2 κ.σ. τοματοπολτός
3 φύλλα δάφνης
περίπου 2 φλιτζάνια ζεστό νερό (ή
ζωμός κοτόπουλου)
Γαρνιτούρα
τριμμένο κεφαλοτύρι (ή ρομάνο).
Συνοδευτικό , τηγανητές πατάτες ή
1 πακέτο αρ. 5 ζυμαρικά Makvel (τριπίτα ή μπουκατίνι)

1.
Κόβουμε το περιττό λίπος από το κρέας. Χρησιμοποιούμε ένα κοφτερό μαχαίρι
για να ανοίξουμε τρύπες στο χοιρινό και βάζουμε το σκόρδο σε κάθε τρύπα. Τοποθετούμε
μια μεγάλη κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Αλατοπιπερώνουμε το χοιρινό.
2.
Τοποθετούμε το χοιρινό στην κατσαρόλα, ροδίζουμε από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρασί, ανακατεύουμε για να πάρουν μερικό χρώμα καφέ τα κομμάτια και στη
συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, τον πουρέ ντομάτας, τον πολτό, τα φύλλα δάφνης και
αρκετό ζεστό νερό/απόθεμα για να καλύψει μόνο το κρέας.
3.
Σκεπάζουμε και μόλις πάρει βράση, ρυθμίζουμε τη φωτιά να σιγοβράσει. Μαγειρεύουμε για περίπου. 75 λεπτά. Το κρέας πρέπει να είναι τρυφερό. Αφαιρούμε προσεκτικά το κρέας και το τοποθετούμε σε ξύλο κοπής.
4.
Μειώνουμε τη σάλτσα για περίπου άλλα 15 λεπτά ή μέχρι να πήξει. Προσαρμόζουμε το καρύκευμα της σάλτσας με αλάτι και πιπέρι. Κόβουμε το χοιρινό σε φέτες ή
κομμάτια.
5.
Σερβίρουμε με ζυμαρικά ή πατάτες, προσθέτοντας σάλτσα πάνω από το κρέας.
Τρίβουμε λίγο τυρί και σερβίρουμε.

•
•
•
•
•
•

(serves 8-10)
3/4 cup extra-virgin olive oil
3 large eggs (room temp)
1 1/4 cup white sugar
2 tsp. vanilla extract
1/2 cup cocoa powder
1/2 cup water

• 1 level cup all-purpose flour (170 gr)
• 1/2 tsp. baking soda
• 1 tsp. sea salt
Garnishes
• Maple Whisky Cream Sauce
• Limani Greek Fleur de Sel
• pre-heated 325F oven

1.
Into a bowl, add your olive oil, eggs, sugar
and vanilla and use a hand mixer to whip until
creamy (about 5 minutes).
2.
Add cocoa powder into a small bowl, add
the hot water and stir until combined.
3.
Slowly add the cocoa mixture into the
contents in your bowl, mix until combined.
4.
Into another small bowl, add the flour,
baking soda and salt and mix with a fork. Now slowly
add to your cake mixture.
5.
Grease the bottom and sides of a 9-inch
springform pan and pour in your cake mixture.
6.
Place on the middle rack of your pre-heated
325F oven and bake for a approx. 35 minutes or
stick a toothpick in to test it’s baked.
7.
Take out of the oven, allow to cool. Serve
with maple whisky cream sauce, sprinkle some
Limani Greek fleur de sel.

Κέικ σοκολάτας με ελαιόλαδο
•
•
•
•
•
•
•

(σερβίρει 8-10 άτομα)
3/4 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
3 μεγάλα αυγά (θερμοκρασία
δωματίου)
1 1/4 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη
2 κουτ. εκχύλισμα βανίλιας
1/2 φλιτζάνι κακάο σε σκόνη
1/2 φλιτζάνι νερό
1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

(170 γρ.)
• 1/2 κουτ. μαγειρική σόδα
• 1 κουτ. Θαλασσινό αλάτι
Γαρνιτούρα
• Σάλτσα κρέμας σφενδάμου με ουίσκι
• κατά προτίμηση αλάτι της εταιρίας
Limani foods Fleur de Sel
• προθερμασμένος φούρνος 325
Φαρενάιτ

1.
Σε ένα μπολ, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βανίλια και
χρησιμοποιούμε ένα μίξερ χειρός για να χτυπήσουμε μέχρι να γίνει κρέμα (περίπου 5
λεπτά).
2.
Προσθέτουμε τη σκόνη κακάο σε ένα μικρό μπολ, προσθέτουμε το ζεστό νερό
και ανακατεύουμε μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές.
3.
Προσθέτουμε σιγά σιγά το μείγμα κακάο στο περιεχόμενο του μπολ και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν.
4.
Σε ένα άλλο μικρό μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι. Τώρα προσθέτουμε σιγά σιγά στο μείγμα του κέικ.
5.
Λαδώνουμε τον πάτο και τις πλευρές ενός ταψιού 9 ιντσών με ελατήριο και ρίχνουμε μέσα το μείγμα του κέικ.
6.
Τοποθετούμε στη μεσαία σχάρα του προθερμασμένου φούρνου 325 Φαρενάιτ
και ψήνουμε για περίπου. 35 λεπτά ή με μια οδοντογλυφίδα δοκιμάζουμε για να δούμε ότι
είναι ψημένο.
7.
Βγάζουμε από το φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει. Σερβίρουμε με σάλτσα κρέμας
σφενδάμου και πασπαλίζουμε με λίγο ελληνικό αλάτι φλερ ντε σελ.

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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Το
περασμένο
Σαββατοκυρίακο
τουρκικά αεροπλάνα και κυρίως
αεροπλάνα
χωρίς πιλότο, τα
γνωστά Drones
σεριάνιζαν πάνω
απο τα νησιά. Οι
Τούρκοι από καιρό έχουν ασχοληθεί με το θέμα ‘‘αεροπλάνα
χωρίς πιλότο‘‘ και τα κατασκευάζουν οι ίδιοι
σε μεγάλους αριθμούς. Ένα από αυτά είναι
και το UAV's ANKA που χρησιμοποίησαν
πρόσφατα να αλωνίζει για ώρες πάνω από
το Αιγαίο.
Ελληνικές στρατιωτικές πηγές που παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση,
δήλωσαν πως τρία από αυτά τα UAV, με
πρόφαση τουρκική άσκηση, μπήκαν παράνομα στον Ελληνικό Εθνικό Εναέριο χώρο
κάνοντας διαδρομές στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Πέταξαν νότια της Ρόδου,
έφτασαν στην Κάρπαθο και από εκεί,ακόμα
και μέσα στη νύκτα πέρασαν από το μέσο
του Αιγαίου.
Προφανής ο σκοπός των Τούρκων. Να δοκιμάσουν την υπομονή και τις αντοχές των
Ελλήνων. Επιπλέον δημιουργούν μια νέα
κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπισθεί
από την Ελλάδα.
Βέβαια οι παραβιάσεις του Ελληνικού

Η στήλη του Μέτοικου
ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΣΑΙ ΚΑ’ΚΕΙΝΟ
ΜΗ ΑΦΙΕΝΑΙ
Εθνικού εναέριου χώρου, είναι σύνηθες φαινόμενο,όπως σύνηθες φαινόμενο είναι και άλλες προκλήσεις αλλά
και οι συνεχώς αναβαθμιζόμενες τουρκικές διεκδικήσεις.
Ίσως να ρωτήσει κάποιος.Τι καινούργιο μάς λέτε με τούτα; Τίποτα καινούργιο. Μόνο μια επισήμανση. Πέρα από
την παραβίαση του Ελληνικού εναέριου χώρου, συνέβαιναν την ίδια στιγμή
και τα εξής:
•

•

Τούρκοι επίσημοι δήλωναν ότι
ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου ανήκει στην Τουρκία
Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο
που είναι η υπερδύναμη των 80
UAV ANKA από εκείνα που
εκατομμυρίων στην περιοχή.
πετούσαν πάνω από το Αιγαίο.
Ο Ερτογάν προσκαλεί τον Ισραηλινό πρόεδρο στην Τουρ•
Η Κύπρος, δηλώνει άλλος Τούρκία, όχι κυρίως για τη βελτίωση
κος
επίσημος, είναι τουρκική γιατί η
των σχέσων τών δύο χωρών, που
Τουρκία έχει κατακτητικά δικαιώμαείναι ένα βασικό θέμα, αλλά για να
τα. Την κατέλαβε με πόλεμο το 1571.
δείξει στην Ελλάδα ποιος κάνει παιΤι δικαιώματα έχουν οι Έλληνες που
χνίδι στην περιοχή.

την κατοικούν τρεις χιλιάδες χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό της τουρκικής ψυχολογίας να μιλούν, όχι για εστίες και βωμούς,
αλλά για χώρους αρπαγής και κατακτήσεων και πάντα θα αισθάνονται ως κατακτητική ορδή.
Τις ίδιες ώρες που συνέβαιναν αυτά, συνεδρίαζαν τόσο η Βουλή των Ελλήνων στην
Αθήνα, όσο και η Βουλή της Κύπρου στή
Λευκωσία. Θέμα συζήτησης στην Αθήνα το
πολύ χιόνι που έπεσε και ταλαιπωρήθηκαν
άνθρωποι και στη Λευκωσία άν θα συμπτυχθούν τα Δημαρχεία και πόσα πρέπει να
γίνουν, 17 ή 20.ή 15.
Δεν χρειάζεται κανένας σχολιασμός. Θα
έπρεπε να συζητηθούν τα θέματα αυτά.
Ασφαλώς. Αλλά δεν ακούστηκε καμιά δήλωση ή ομιλία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός. ‘‘ Τούτο ποιείσαι
κα’κείνο μή αφιέναι ‘‘σημειώνεται και στας
Γραφάς.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας σε παρέμβασή του επεσήμανε τους κινδύνους
από την τουρκική Βουλημία αλλά δέν ήταν
αυστηρός όσο έπρεπε. Μίλησε με τη γλώσσα της διπλωματίας και με αβρότητα που οι
Τούρκοι δέν καταλαβαίνουν.
Και οι Τούρκοι καταλαβαίνουν μόνο τη
γλώσσα που ξέρουν: Μή τολμήσεις, γιατί θα σου κόψω τα πόδια. Προσθέτοντας
και το τουρκικό ‘‘Ανλατούμ,‘‘ που σημαίνει
κατάλαβες;

Πήραν το χρήμα από τους αποικιοκράτες και τώρα θέλουν τις περιουσίες
Η παγίδα με τις ελληνοκυπριακές
περιουσίες
στα κατεχόμενα είχε προ
πολλού αποκαλυφθεί. Η
σύσταση της λεγόμενης
«Επιτροπής
Ακίνητων
Περιουσιών», η εμπλοΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ κή του ΕΒΚΑΦ, του μουσουλμανικού ιδρύματος
στην Κύπρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1750
και χειρίζεται τις δωρεές κτημάτων( βακούφια), που έχουν γίνει από πιστούς για θρησκευτικούς λόγους, είναι μέρος του σχεδιασμού. Σχεδιασμού, που παραπέμπει στη
νομιμοποίηση των κλεμμένων περιουσιών.
Άλλωστε, ο τουρκικός στόχος και μέσα από
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ήταν
για ανταλλαγή ή αποζημιώσεις. Παράλληλα
αξιοποιούν τον χρόνο για την εδραίωση των
κατοχικών δεδομένων.
Οι κινήσεις για την Αμμόχωστο, που ξεκίνησαν με εξαγγελίες για μετατροπή της
περίκλειστης περιοχής σε «Λας Βέγκας»
και συνεχίσθηκαν με τις βολιδοσκοπήσεις
ιδιοκτητών από επιχειρηματίες, Τούρκους
και Τουρκοκύπριους, προχώρησαν με το
σταδιακό άνοιγμα, με στόχο τον εποικισμό.
Όλα αυτά συνιστούν κινήσεις, που περιλαμβάνονται σε έναν οδικό χάρτη. Σημειώνεται πως για την ανάπτυξη της περιοχής
ενδιαφέρεται προσωπικά ο Ερντογάν,
που θέλει να προωθήσει επενδύσεις φίλων του επιχειρηματιών.
Με τις πρώτες ενέργειες ανοίγματος της
περίκλειστης περιοχής, με στόχο να αποφευχθούν οι όποιες αντιδράσεις, η τουρκική
πλευρά έκανε έκκληση προς τους νόμιμους
κατοίκους της Αμμοχώστου να προσφύγουν στην «Επιτροπή» για να… διεκδικήσουν τις περιουσίες τους. Παράλληλα, η
κατοχική δύναμη συντηρούσε το αφήγημα
πως ένα μεγάλο τμήμα της περίκλειστης
Αμμοχώστου ανήκει στο ΕΒΚΑΦ. Αυτό,

βέβαια, δεν ισχύει. Σημειώνεται πως
επίσημα έγγραφα επιβεβαιώνουν
πως η βρετανική κυβέρνηση είχε
καταθέσει μισό εκατομμύριο στερλίνες σε κοινό λογαριασμό των Φαζίλ Κουτσιούκ και Ραούφ Ντενκτάς.
Ποσό που, ως γνωστό, ήταν μέρος
του 1,5 εκ. στερλινών, με το οποίο θα
γινόταν πλήρης και τελική εξόφληση
όλων των απαιτήσεων της τουρκικής κοινότητας, περιλαμβανομένου
του ΕΒΚΑΦ. Με την πληρωμή αυτή η
τουρκοκυπριακή πλευρά αποποιείτο
οποιασδήποτε απαίτησης.
Τον Ιούλιο του 2019, ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης είχε δηλώσει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η διευθέτηση
αποδεικνύεται σε σχετικό παράρτημα της
Συνθήκης Εγγυήσεων ενώ υπάρχει και η
απόδειξη της πληρωμής. Περιλήφθηκε στο
Appendix U, της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης,
που περιλαμβάνει επιστολές που έγραψαν
ο Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ και ο Ραούφ Ντενκτάς προς τους Βρετανούς για την οικονομική διευθέτηση. Στην επιστολή τονίζεται ότι ο
Βρετανός κυβερνήτης ενημερώνει τους κ.κ.
Κουτσιούκ και Ντενκτάς πως η κυβέρνηση
της Βρετανίας αποφάσισε να παραχωρήσει
το ποσό του 1,5 εκατ. στερλινών ως δωρεά
προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα για να
χρησιμοποιηθεί προς τους σκοπούς της
παιδείας, της ανάπτυξης της περιουσίας
του ΕΒΚΑΦ, του πολιτισμού και ό,τι άλλου
είναι στη δικαιοδοσία της Τουρκοκυπριακής
Συνέλευσης.
Την περασμένη Παρασκευή, η «Επιτροπή
Ακίνητων Περιουσιών» αποφάσισε το προ
πολλού αναμενόμενο.
Ότι, δηλαδή, το ΕΒΚΑΦ και το λεγόμενο
Γραφείο Θρησκευτικών Υποθέσεων του
κατοχικού καθεστώτος θα συμμετέχουν
ως «εμπλεκόμενο μέρος» σε αίτηση προς
την «Επιτροπή» που αφορά ακίνητες

και τις βολιδοσκοπήσεις επιχειρεί
να νομιμοποιήσει τον σφετερισμό.
Η προσφυγή στην «Επιτροπή» δεν
είναι ασφαλώς λύση. Όπως λύση δεν
είναι η ακινησία, η οποία «υποστηρίζεται» από διακηρύξεις κενού περιεχομένου. Ή διακηρυκτικού και μόνο
χαρακτήρα.

περιουσίες Ελληνοκυπρίων στην περίκλειστη περιοχή του Βαρωσιού. Δηλαδή, όταν
εξετάζονται αιτήσεις Ελληνοκυπρίων στην
«Επιτροπή» θα εμφανίζονται εκπρόσωποι
του ΕΒΚΑΦ και του Γραφείου Θρησκευτικών
Υποθέσεων για να αμφισβητήσουν ότι η περιουσία ανήκει στους νόμιμους ιδιοκτήτες
αλλά σε αυτούς. Αυτό θα δημιουργεί ένα
φαύλο κύκλο ενώ παράλληλα αναμένεται
ότι η «Επιτροπή» θα παραπέμπει στα «δικαστήρια» του ψευδοκράτους. Η εξέταση των
υποθέσεων θα χρονίζει ενώ το αποτέλεσμα
θα είναι λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένο.
Η κατοχική δύναμη έχει λεηλατήσει και
σφετεριστεί τις ελληνοκυπριακές περιουσίες με την εισβολή και την κατοχή τμήματος του νησιού. Διά της «Επιτροπής»

Ο νομικός Κύπρος Χρυσοστομίδης, που διετέλεσε και πολιτειακός αξιωματούχος, με πλούσιο
συγγραφικό έργο, σε άρθρο του το
2019 (Ανάλεκτα, σελίδα 115-116),
χαρακτηρίζει τον εποικισμό έγκλημα
πολέμου και σοβαρή παραβίαση της 4ης
Σύμβασης της Γενεύης και του Χάρτη της
Ρώμης. Σημειώνει πως θα μπορούσε η
Κύπρος ως κράτος ή μέσω του Σ.Α. να
προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για καταδίκη των υπευθύνων της
παραβίασης, δηλαδή των Τούρκων αξιωματούχων και των υποτελών της στα
κατεχόμενα.
Είναι μια εναλλακτική πορεία, που μπορεί
να εξεταστεί ως απάντηση στις τουρκικές
παρανομίες. Χρειάζεται χρόνος, που είναι
πολυτέλεια καθώς τα κατοχικά δεδομένα
εδραιώνονται. Όμως, είναι επιλογή. Η ακινησία δεν είναι.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης του Ελλαδιστάν,
που ποτέ δεν θα αλλάξει με τέτοια δικαιοσύνη, τέτοιους πολιτικούς και
τέτοιους “δημοσιογράφους”. Δημοσιο-κάφρους που έχουν πληρωθεί 50+
εκατομμύρια Ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων για
να τα βρίσκουν όλα τέλεια που κάνει ο “ουρανοκατέβατος” κούλης, παρά
το γεγονός πως η χώρα είναι πρώτη στους θανάτους από κορονοϊό, με
χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα, ενώ σε κάθε τομέα καταγράφονται τέτοια
βατερλώ που η Ελλάδα φαντάζει ως κόλαση για τους πολίτες της και
καταβόθρα για την Δημοκρατία.

Απόπειρα για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τη σύγχρονη ΕΡΕ

Για όσους από σας έχετε ακούσει για
την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, το
κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή
που έλαβε μέρος στις εκλογές του ‘56
και βγήκε πρώτο, θα θυμάστε το όργιο
αυταρχισμού,
αντικομουνισμού
και
φασιστοκρατίας που σε συνεργασία
με την Ασφάλεια, τους παρακρατικούς και τον υπόκοσμο κατάφεραν να εκτοπίσουν,
να δολοφονήσουν, να εκτελέσουν και να φυλακίσουν τους αριστερούς, τους αγωνιστές
και αντιφρονούντες μιας ηρωικής γενιάς που είχαν ξεκινήσει την Αντίσταση και έλαβαν
μέρος στον Εμφύλιο. Η ΕΡΕ του Καραμανλή είχε καταφέρει να δώσει υπερεξουσίες στην
Ασφάλεια, είχε ενεργοποιήσει νόμους του Μεταξά με τους οποίους όσοι συλλαμβάνονταν
δεν παραπέμπονταν σε ποινικά δικαστήρια αλλά με τους νόμους 375/37 και 509/47
στέλνονταν στα Στρατοδικεία για να δικαστούν ως ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ και να καταδικαστούν
σε ΘΑΝΑΤΟ. Αυτούς τους νόμους τους “ξέθαψε” ο Καραμανλής για να εκτελέσει τους
Πλουμπίδη και Μπελογιάννη, εφόσον τα ποινικά δικαστήρια το πολύ να τους φυλάκιζαν
και να τους εκτόπιζαν σε ξερονήσια. Λοιπόν, γιατί τα γράφουμε αυτά; Διότι, στις αρχές της
εβδομάδας αυτό που έγινε στην Βουλή των Ελλήνων θυμίζει την ψυχροπολεμική εποχή
της ΕΡΕ, της οποίας φυσικός απόγονος είναι και η κυβέρνηση – τσίρκο του κούλη, του
επονομαζόμενου και “Μωυσή”.
Τι έγινε; Στη συζήτηση για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης- τσίρκο, ο
προεδρεύων, ήταν ο γνωστός και μη εξαιρετέος Αθανασίου (Η οικογένεια του Αθανασίου,
ήταν μία από τις παραδοσιακές δεξιές οικογένειες της Λέσβου. Ο πατέρας του Χριστόφας
Αθανασίου, υπήρξε επικεφαλής της «Οργάνωσης Χ» οι γνωστοί Χίτες, συνεργάτες των Ναζί.
Βασανιστής μελών του ΕΑΜ. Συνελήφθη από το ΕΑΜ, δικάστηκε αλλά έχοντας δηλώσει
πως το μετάνιωσε, παρακαλεστά, αφέθηκε ελεύθερος.) Ο Αθανασίου λοιπόν, μόλις ανέβηκε
ο Παύλος Πολάκης στο βήμα της βουλής του έκανε λογοκρισία στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της
ομιλίας και του έκλεισε το μικρόφωνο! Σημειωτέον, αυτή η πραξικοπηματική πράξη να
φιμώσει το προεδρείο ένα βουλευτή δεν έχει γίνει ποτέ από την χούντα και μετά. Ο Παύλος
Πολάκης είχε αναφορές στην ομιλία του για την αρχειοθέτηση των κατηγοριών εναντίον 9
από τους 10 κατηγορούμενους για το σκάνδαλο Νοβάρτις. Ήθελε απλά να αποδείξει πως
τα νούμερα δείχνουν πως η Νοβάρτις όντως ωφελήθηκε από τις υπουργικές αποφάσεις
που είχε υπογράψει την εποχή που ήταν στο υπουργείο ο γνωστός Σπυράδωνης.
Την επόμενη ημέρα από την διακοπή της συνεδρίασης,
ο κανονικός πρόεδρος της Βουλής, κ. Τασούλας,
συνέχισε την συνεδρίαση, “άδειασε” τον αντικαταστάτη
του της προηγούμενης μέρας και άφησε τον Πολάκη
να ολοκληρώσει την ομιλία του. Πράγματι, ο Παύλος
Πολάκης, πρώην υφυπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ
είχε δίκιο να επιμένει παρότι είχε μόνο μερικές απ’ τις
σελίδες της έκθεσης που παρουσίασε ο Σπυράδωνης
οι οποίες πράγματι είχαν πολλά στοιχεία που είναι
αμφιλεγόμενα. Ο κ. Πολάκης ζήτησε να κατατεθεί το
σύνολο της έκθεσης και όχι μόνο οι 6 σελίδες, κάτι
που έγινε. Αυτό το επεισόδιο αποτελεί την πιο μαύρη
στιγμή του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα, και έτσι
ερμηνεύτηκε από τους νοήμονες πολίτες.. Κάποιες άλλες

ερμηνείες (δήθεν πως ο Πολάκης είχε κάνει κατάληψη στην έδρα, πως ο Πολάκης ανέβηκε
στο βήμα για να κάνει “τσαμπουκά” και άλλα ευτράπελα, είναι απλά αστεία, διότι εφόσον
τελικά ο Πρόεδρος της Βουλής Τασούλας επέτρεψε κάτι που ο αντικαταστάτης του της
προηγούμενης μέρας είχε απαγορεύσει, δεν τίθεται θέμα επεισοδίου αλλά αυθαιρεσίας του
προεδρείου. Να μην σταθούμε βέβαια στο ότι ο Σπυράδωνης ΠΑΡΑΝΟΜΑ βιντεοσκόπησε
τον κ. Πολάκη, που περίμενε στο βήμα να λυθεί το “πραξικόπημα” του Αθανασίου, και το
ΕΣΤΕΙΛΕ σε φιλικά προσκείμενο στη Νέα Δεξιά εφημερίδα, ιστοσελίδα και εκδότη. Όπως
και να έχει, αστείο ήταν το επιχείρημα των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που
δεν είδαν δημοκρατική εκτροπή στην πράξη του κ. Αθανασίου, αλλά μια “κοκορομαχία” ή
μια προσπάθεια αυτοπροβολής των κομμάτων. Τι είδαν τα βρομοκάναλα; Ό,τι ήθελαν τα
αφεντικά τους. Οτιδήποτε παρά την αλήθεια…
Περί “συμμοριών” και άλλων άνοστων αστείων
Βγήκε
ο
κούλης
ως
πρωθυπουργός
να
κατηγορήσει Έλληνες πολίτες
πως είναι “συμμορία”.
Στήθηκε στο βήμα της Βουλής
και χαρακτήρισε αυτούς που
καταδιώκει, τον Βαξεβάνη
και την Παπαδάκου, ως
συμμορία και αυτό είναι
και ντροπή και κατευθείαν
επέμβαση στην δικαιοσύνη.
Οι άνθρωποι είναι αθώοι έως
ότου αποδειχθεί το αντίθετο!
Ο κούλης στο κουλιστάν, της
Νεο-ΕΡΕ αποφάσισε πως
είναι ένοχοι. “Συμμορία” σου
λέει! Δεν θα σταθούμε στην
αναμενόμενη απάντηση του
Βαξεβάνη που κάνει αγωγή
στον κούλη και στο Ελληνικό
Κράτος που προεξόφλησαν
πως είναι “συμμορίτης”. Θα
σταθούμε στο “θάρρος” που
πήρε η άλλη η πληρωμένη απ’
τους πολίτες ευρωβουλευτής
της Νέας Δεξιάς, η Εύα η
Καϊλή που στάθηκε στο
βήμα της ΕΥΡΩΠΗΣ και επανέλαβε και αυτή πως η “συμμορία” έχει στοχοποιήσει τους
καημένους τους 10 υπόδικους για την Νοβάρτις, τους αγνούς ανθρώπους, που οι 9 απ’
αυτούς “αρχειοθετήθηκαν” με τις μεθόδους της δικαιοσύνης που θα διαβάσετε πιο κάτω.
(Ούτε νύξη βέβαια στο ότι ο κούλης στην ομιλία του απ’ τη Βουλή στήριξε μόνο τους δικούς
του “γαλάζιους” υπόδικους και όχι τους υπόλοιπους που είναι από το ΠΑΣΟΚ). Λοιπόν,
καλά θα κάνουν οι βουλευτές της ακροδεξιάς κλίκας, που με άλλη ατζέντα ξεγέλασαν
τον λαό να τους ψηφίσει και άλλα κάνουν (αν έχουν δίκιο ας κάνουν εκλογές ΤΩΡΑ να
δουν πόσα απίδια χωράει ο σάκος) να μην παίρνουν πολύ θάρρος και ξεφτιλίζουν έτσι τη
χώρα στους “κουτόφραγκους” διότι όλοι μας πήραν χαμπάρι! Όχι μόνο μας έχουν “κράξει”
για το τσιμέντωμα της Ακρόπολης (οι Ευρωπαίοι), όχι μόνο μας έχουν στο στόχαστρο
για καταπάτηση των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις παράνομες επαναπροωθήσεις
μεταναστών/προσφύγων στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τον πνιγμό τους (άρα δολοφονία),
αλλά και έχουν εκφράσει πολλές ανησυχίες για τα χρήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα
με το Ταμείο Ανάκαμψης και διστάζουν να τα εκταμιεύσουν για να μην πέσουν στην αγέλη
των ολιγαρχών τους οποίους περιθάλπει η Νέα Δεξιά του ακροδεξιού κλόουν κούλη. Αυτό
περιγράφεται πιο κάτω.
Η απόδοση δικαιοσύνης κατάντησε σύντομο ανέκδοτο στην Ελλάδα!
Λένε πολλοί “έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη” στην Ελλάδα. Σε ποια δικαιοσύνη
όμως; Αυτήν που διόρισε η κυβέρνηση-τσίρκο που ήρθε στην εξουσία “πραξικοπηματικά”
πατώντας πάνω στους νεκρούς στο Μάτι; (είδατε όλες και όλοι πως όταν “στριμώχνονται”
τα στελέχη της κυβέρνησης-τσίρκο επιτίθενται στην αντιπολίτευση με την αναφορά στους
νεκρούς στο Μάτι). Αυτήν που νομοθετεί για να απαλλάξει λαμόγια από τις ποινικές ευθύνες
που τους επιβάλλονται, απλά επειδή ανήκουν στις ομάδες που ευνοεί η κυβέρνηση –
τσίρκο (νόμος για το ακαταδίωκτο των τραπεζικών κλπ); Αυτήν που “εκβιάζεται”(δείτε το
παρακάτω κείμενο); Το ξέρετε πως μπορεί να μην χρηματίζεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα
(και αν το κάνει γίνεται κρυφά) αλλά “εκβιάζεται” διότι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν
“πάθη”; Θυμάστε που ο κούλης λύσσαξε να μπει επικεφαλής της ΕΥΠ και μείς νομίζαμε
πως το κάνει για λόγους ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; Έ λοιπόν αποδεικνύεται πως το έκανε
για να μπορεί να ελέγχει τη δικαιοσύνη. Πώς; Διαβάστε το ακόλουθο άρθρο, για το οτι
υπάρχει μια λίστα με 100 ονόματα δικαστών που έχουν “πάθη” και είναι επιρρεπείς στους
εκβιασμούς . Σόδομα και Γόμορρα! Και σεις περιμένετε οι δικαστές να κρίνουν σωστά
για την υπόθεση Νοβάρτις. Εδώ στην Αμερική η Νοβάρτις πλήρωσε σε εξωδικαστικό
συμβιβασμό εκατοντάδες εκατομμύρια για υπερτιμολογήσεις που έγιναν ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
και που οδήγησαν σε κερδοσκοπία εναντίον άλλων φαρμακευτικών και μεις περιμένουμε
να ξυπνήσει η Ελλάδα και να διεκδικήσει κάποια απ’ αυτά που της έκλεψε η εταιρεία με τα
λαμόγια της. Κούνια που μας κούναγε….
Η λίστα με τους δικαστές που "εκβιάζονται"...
με τα πάθη τους! Απόρρητο φάκελο με 100
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ονόματα και "λεπτομέρειες" για την ζωή τους
έδωσε η Ε.Υ.Π. σε κυβερνητικό αξιωματούχο.
Δωροδοκίες, ροζ ιστορίες και φωτογραφίες
πολυτελών σπιτιών στο "κόκκινο ντοσιέ" .

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021
Του Άρη Σπίνου
Ένα πουλάκι, από αυτά που πετάει και καταφέρνει να μπαίνει από τα παράθυρα εκεί που
οι πόρτες είναι κλειδωμένες μας είπε για έναν φάκελο που περιέχει ονόματα δικαστικών
λειτουργών και περιγράφει τις "ιδιαιτερότητες" του καθενός εξ αυτών. Αφορμή για αυτό το
γεγονός στάθηκε η επιστολή της εν ενεργεία πρωτοδίκης των διοικητικών δικαστηρίων
που κατήγγειλε πρόεδρο εφετών ότι την βίασε. Στην ίδια επιστολή αναφέρει και ονόματα
δικηγόρων που δωροδοκούσαν τον συγκεκριμένο δικαστή. Όπως μάθαμε κυβερνητικός
αξιωματούχος ζήτησε από τις κρατικές αρχές να τους δώσουν ότι άλλο σχετικό υπάρχει!
Αυτοί που έδωσαν όμως γρήγορα και άμεσα ένα καυτό φάκελο με περίπου 100 ονόματα
δικαστικών λειτουργών ήταν... οι "κάτοικοί" στο μέγαρο της Κατεχάκη! Κάποιος φαεινός
εγκέφαλος είχε την ιδέα να προτείνει να ζητηθούν τα πρακτικά από το ανώτατο δικαστικό
συμβούλιο όπου έχει κριθεί πολλές φορές η συμπεριφορά δικαστών για διάφορα
αδικήματα. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε γρήγορα αφού ο σάλος που θα γινόταν δεν θα είχε
προηγούμενο. Τελικά όπως μάθαμε η Ε.Υ.Π. είχε ήδη το σχετικό φάκελο έτοιμο (!) που
αφορούσε τις "ιδιαιτερότητες" πολλών δικαστών! Οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία. Αυτό
που έχει σημασία είναι να μάθουμε από πότε η Ε.Υ.Π. παρακολουθεί δικαστές και γνωρίζει
τα πάντα για αυτούς; Γιατί ο κρατικός αξιωματούχος ζήτησε να μάθει και αυτή τα "εναντίον"
τους; Σε ποιους πήγε ο φάκελος αυτός; Η υπόθεση βρομάει εκβιασμό διαρκείας από πολύ
μακριά.

Ρε μπας και ο Πολάκης έχει δίκιο;
Διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης
των δικαστών που “αρχειοθέτησαν”
την απόφαση (δηλαδή αποφάσισαν
πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
να προχωρήσει η υπόθεση σε
κατηγορητήριο και να δικαστούν οι 9 από
τους 10 που παραπέμφθηκαν μετά την
έρευνα του FBI και των Ευρωπαϊκών και
Ελληνικών αρχών - ο 10ος είναι ο Ανδρέας
Λοβέρδος ο οποίος ακόμη ερευνάται-)
πολλά πράγματα δεν “κολλάνε” στη
λογική. Με λίγα λόγια οι δικαστές που
εξέτασαν τα στοιχεία βρήκαν περίπου
350 χιλιάδες Ευρώ καταθέσεις στον
λογαριασμό του Σπυράδωνη τα
οποία δεν μπόρεσαν να συνδέσουν
με “μίζες” επειδή ήταν καταθέσεις σε
μετρητά από την γραμματέα του και
δεν ήταν κατευθείαν από την Νοβάρτις
(Η μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος
“Κελέση” ισχυρίστηκε ακριβώς αυτό, πως τα λεφτά τα έδινε η Νοβάρτις -μέσω του Φρουζήστην γραμματέα του Σπυράδωνη σε φάκελο.) Είναι φαιδρό, να υπάρχουν δικαστές που
να ισχυρίζονται πως ο τότε υπουργός Σπυράδωνης είναι αθώος για δωροδοκία επειδή
είναι “χαρακτηριστικής κουφότητος” (δηλαδή βλάκας), κάτι που αποδεικνύεται απ’ το
γεγονός πως όταν ήταν υπουργός με δική του υπουργική απόφαση άλλαξε τα ποσοστά
κερδών των φαρμακευτικών εταιρειών δυο φορές με αποτέλεσμα να μην ΦΑΙΝΕΤΑΙ
κάποια κερδοσκοπία της Νοβάρτις. Αμ το άλλο; Ο Σπυράδωνης, δηλώνει σαν εισόδημα
της εταιρείας στην οποία πούλαγε βιβλία, ...νανογιλέκα και έκανε μαθήματα Ελληνικών
το “μικτό” 7 εκατομμυρίων! Και δεν βρέθηκε ένας εισαγγελέας να ψάξει να δει (έως τώρα
που γίνονται όλα αυτά δημόσια) τι σόι εταιρεία είναι αυτή που έχει 7 εκατομμύρια τζίρο, και
ιδιαίτερα γιατί έχει έσοδα όταν δηλώνει τρία χρόνια στη σειρά μηδενικό εισόδημα! Όπως
και να έχει, σίγουρα κάποιο λάκκο έχει η φάβα, και σίγουρα η δικαιοσύνη-σε διαπλοκή με το
κράτος, εφορίες και υπουργεία-, κάπου πάσχει στην Ελλάδα. Όταν η δικαιοσύνη στις ΗΠΑ
έχει λειτουργήσει όπως λειτούργησε και η Νοβάρτις πλήρωσε για τη διαφθορά στην Ελλάδα
ενώ η ίδια η Ελλάδα αρνείται να δει την πραγματικότητα και να ζητήσει αποζημιώσεις από
τη Νοβάρτις, αυτό σημαίνει πως “είναι πολλά τα λεφτά Άρη” και πολλοί είναι ανακατεμένοι
με τις μίζες, γι’ αυτό και η κυβέρνηση-τσίρκο τους καλύπτει. Όσο και καλοπροαίρετοι και να
είμαστε τι άλλο να υποθέσουμε;
Μια κυβέρνηση λαμόγιων που εξυπηρετεί λαμόγια, και δεν της δίνει η Ευρώπη ούτε
σεντς επειδή δεν την εμπιστεύεται!
Δεν το λέμε εμείς αυτό. Η Euractiv το λέει και μάλιστα προχωράει περισσότερο. Θα ήθελαν
μια “τεχνοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας” που θα διαχειριστεί τα δισεκατομμύρια
του Ταμείου Ανάκαμψης,
αν και όταν τα δώσουν.
Δεν
φαίνεται
όμως
να τα δίνουν διότι δεν
έχουν
εμπιστοσύνη
στην
κυβέρνηση-τσίρκο
του κούλη, πως θα τα
σπαταλήσει σε δικούς του
και κολλητούς εφόσον είναι
επιρρεπής στις πιέσεις…
Το
δημοσίευμα
της
διεθνούς
ιστοσελίδας
τονίζει πως, σύμφωνα με
πηγές της Κομισιόν, μετά
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από την εμπειρία των διαπραγματεύσεων για τα
πρώτα ορόσημα μεταρρυθμίσεων για την πρώτη
δόση του Ταμείου, η εκταμίευση της οποίας έχει
ήδη καθυστερήσει, υπάρχουν ισχυρές συζητήσεις
και σκέψεις σχετικά με την προώθηση του μοντέλου
Ιταλίας τύπου Ντράγκι.
«Φοβούνται ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση είναι
"έρμαιο ισχυρών πιέσεων και δεσμεύσεων σε μια
περίκλειστη ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών"»
γράφει χαρακτηριστικά το Εuractiv που επικαλείται
μάλιστα πηγή, η οποία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες
ότι το κράτος μας θα δώσει προτεραιότητα σε
«ασφαλείς» επενδύσεις, που όμως έτσι κι αλλιώς
θα λάμβαναν χρήματα από τις τράπεζες, αντί
για επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε τομείς και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θύματα της πανδημίας.
Διαβάζουμε επίσης πως το σενάριο περί κυβέρνησης
τύπου Παπαδήμου ενισχύεται ιδιαίτερα από το
σύστημα διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, «με
πολύ έντονο το σενάριο μη κυβερνησιμότητας στο
πιο κρίσιμο σημείο των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου
Ανάκαμψης». Τέλος, η πηγή σημειώνει ότι επικρατεί
«έντονος προβληματισμός» -έπειτα από την τραγική
αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κακοκαιρία- με κρούσματα αδυναμίας βασικών
δομών του ελληνικού κρατικού μηχανισμού να είναι εμφανή.
Υπουργός Παιδείας: Έστειλε βίντεο στα σχολεία για την “προγεννητική αγωγή” και
μετά το πήρε πίσω!
Με μεγάλη έκπληξη οι διευθυντές στα σχολεία της
Ελλάδας πήραν “διαταγή” να δείξουν στα παιδιά
βίντεο και υλικό που έχει πολύ αμφιλεγόμενο
περιεχόμενο
και
ανακριβείς
και
αντιεπιστημονικούς ισχυρισμούς για την λεγόμενη
“προγεννητική αγωγή”, δηλαδή τις συνθήκες και
την ενημέρωση πριν την σύλληψη των παιδιών.
Μετά την φασαρία που έγινε ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός
παιδείας αναγκάστηκε να ανακαλέσει την διαταγή
και την κρατική έγκριση της “εταιρείας” η οποία
ήταν υπεύθυνη για το περιεχόμενο των βίντεο και
της “ενημέρωσης”. Κατά την συνήθη τακτική της
κυβέρνησης-τσίρκο, η υπουργός, βγήκε και είπε
πως η προηγούμενη κυβέρνηση (του ΣΥΡΙΖΑ)
είχε δώσει κονδύλια στην εταιρεία αυτή. Αυτός ο
ισχυρισμός ήταν εντελώς ψέμα, κάτι που βγήκε
ως και η μπανάλ εταιρεία Hellenic Hoaxes να
το διαψεύσει! Την εταιρεία, λέει αυτή την είχε
εγκρίνει ο Σαμαράς το 2012 και το 2016 απλά η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επικύρωσε την απόφαση
του Σαμαρά. Μισές αλήθειες έτσι Κεραμίδα μου;
Διαβάστε στην φωτο τι συνέβη…
Ακρίβεια και διαχείριση της πανδημίας γονατίζουν την κυβέρνηση – τσίρκο αλλά
τα μέσα συσκότισης τους βγάζουν
πρώτους!!!
Κάθε φορά που η κυβέρνηση-τσίρκο
καταποντίζεται απ’τα συσσωρευόμενα
προβλήματα που δημιουργεί η ανικανότητά
της, βγαίνει και μια “δημοσκόπηση” που την
βγάζει “πρώτη” με μεγάλη διαφορά απ’ τα
δυο ακολουθούντα κόμματα, το κόμμα της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και το πρώην
ΠαΣοκ. Ο φόρος στα καύσιμα έχει κάνει την
τιμή της βενζίνης, του υγραερίου και του
πετρελαίου απαγορευτικές για τα αδύναμα
νοικοκυριά. Και σαν να μην έφτανε αυτό,
βγήκε και ο αναπληρωτής υπουργός
εξωτερικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και
δήλωσε πως δεν ωφελεί να μειωθεί ο φόρος
στα καύσιμα διότι αυτοκίνητα έχουν μόνο
οι πλούσιοι! Μάλιστα. Αυτό το πράμα που
λέει η κυβέρνηση – τσίρκο συνεχώς, ότι
δηλαδή “δεν κάνουμε πολλές ΜΕΘ διότι και
μέσα και έξω απ’ αυτές πεθαίνει ο κόσμος”
ή το άλλο το “δεν δίνουμε παροχές επειδή
στην πανδημία δεν μπορεί ο κόσμος να τα
ξοδέψει (!!) ή το πρόσφατο “δεν μειώνουμε
τον φόρο στα καύσιμα διότι θα ωφεληθούν οι πλούσιοι” είναι για αστείο για να γελάσουμε
και να διασκεδάζουμε την πλήξη μας τις ημέρες της πανδημίας, έτσι δεν είναι; Γιατί γελάτε
κύριοι;
Θόδωρος Σκυλακάκης / Οργή στο Twitter για τις προκλητικές δηλώσεις
Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία του Σκυλακάκη- Λέει όχι σε μείωση φόρων γιατί
ισχυρίζεται ότι θα ωφεληθούν οι πιο πλούσιοι.
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ΝΥΜΦΑΙΟ: Διακοπές στο «σπίτι» του παραμυθένιου βουνού
Μακεδονίτικη αρχοντιά και ατμόσφαιρα
παραμυθιού: ένας πανέμορφος χειμερινός
προορισμός σάς περιμένει στις πλαγιές
του Βίτσι.

1993 το καλύτερο καταφύγιο στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «Αρκτούρος». Γνωρίστε τες
από κοντά και ενημερωθείτε γι’ αυτές από τους
φιλόξενους οικοδεσπότες του «Αρκτούρου».

Τέρψη για το βλέμμα και τις αισθήσεις
στα 1.350 μ. υψόμετρο. Στη Μακεδονία,
Γιάννης
μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο,
Κακαγιάννης
κομψός, αριστοκρατικός, παραμυθένιος,
ο οικισμός του Νυμφαίου. Ένας από τους
καλύτερους χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας. Εδώ, θα
μείνετε σε μεγαλόπρεπα αρχοντικά με χειροποίητα έπιπλα,
απολαμβάνοντας εκλεκτά κρασιά και τοπικές γεύσεις, περπατώντας στα καλντερίμια του χωριού και εξερευνώντας τα
μονοπάτια στα δάση της οξιάς. Μη λησμονήσετε να γνωρίσετε τις αρκούδες που ζουν στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «Αρκτούρος», το μοναδικό στην Ελλάδα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, σάς περιμένει η Φλώρινα, μια πόλη με ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα που αποτυπώθηκε και στις ταινίες του γνωστού
Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου. Όποια εποχή
και αν διαλέξετε να επισκεφτείτε το Νυμφαίο, η πεντάμορφη
«νύφη» του βουνού θα σας μαγέψει.

Η αρχοντική Φλώρινα
Σε κοντινή απόσταση από το Νυμφαίο θα βρείτε
τη Φλώρινα, επίσης έναν χειμερινό προορισμό
από τους δημοφιλέστερους στην Ελλάδα. Αυτή
η πόλη ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρά της, το διχοτομημένο από τον ποταμό Σακουλέβα τοπίο
της και τους ορεινούς όγκους που αναπνέουν
τριγύρω. Ξεχωρίζει για τους κατοίκους της με την
πολύ φιλόξενη διάθεση και για την αρχιτεκτονική
της, που αποπνέει αρχοντιά. Θα αγαπήσετε και
εσείς την περίφημη «παλιά βόλτα». Η γειτονιά
κατά μήκος του ποταμού Σακουλέβα ήταν ο οικιστικός πυρήνας της πόλης και μέχρι τα μέσα του
19ου αιώνα ο βασικός άξονας της πολεοδομικής
οργάνωσης της.

Αξίζει να δείτε στο Νυμφαίο
Νυμφαίο: η αναγέννηση ενός φημισμένου χωριού
Στο Νυμφαίο ή Νέβεσκα, όπως το αποκαλούσαν παλιά, ένα
από τα πιο πλούσια και ακμαία Βλαχοχώρια της Μακεδονίας, στη δεκαετία του 1980 συντελέστηκε ένα μικρό «θαύμα».
Μερικοί ευπατρίδες Νεβεσκιώτες ξεκίνησαν την προσπάθεια
αναγέννησης του χωριού του, που ερήμωσε στη διάρκεια
των ετών, με πρωτοφανή επιτυχία. Έτσι σήμερα με τα αναστηλωμένα και εντυπωσιακά αρχοντικά σπίτια του, την επιβλητική Νίκειο Σχολή του 1927, τις παλιές εκκλησίες και τα
πεντακάθαρα καλντερίμια του, το Νυμφαίο υποδέχεται τους
φιλοξενούμενούς του σαν αβρός αριστοκράτης.
Οι αρχοντικοί ξενώνες: ταξίδι στο όνειρο
Ως γνήσιος δημοφιλής χειμερινός προορισμός το Νυμφαίο
ξέρει πώς να μεταμορφώσει το σκηνικό σε όνειρο. Αναμμένα

τζάκια, ψηλοτάβανες σάλες, κεντητές βελέντζες και πολύτιμα χαλιά, ονειρικά κρεβάτια με ουρανό, αντίκες, πορσελάνινα σερβίτσια και κομψά έπιπλα, μικρά spa: οι ξενώνες του
Νυμφαίου θυμίζουν αρχοντικά του Μεσοπολέμου και θα σας
γοητεύσουν από την πρώτη στιγμή. Στις πετρόκτιστες αυλές με τα λουλούδια ή στα ζεστά σαλόνια θα απολαύσετε τον
καφέ σας και το πρωινό με τα ολόφρεσκα και υγιεινά, τοπικά
προϊόντα.
Παραδοσιακές νοστιμιές και εκλεκτές γεύσεις
Νυμφαίο: στον τόπο αυτόν της Μακεδονίας, τα παλιά καφενεία έγιναν ζεστά μπιστρό, για να απολαύσετε το γλυκό σας
το απόγευμα. Οι πέτρινες παραδοσιακές ταβέρνες σερβίρουν πεντανόστιμες τραχανόσουπες, κρέας στη στάμνα,
κυνήγι, πίτες. Εύγευστα κόκκινα κρασιά θα συνοδέψουν το
γεύμα ή το δείπνο σας πλάι στο αναμμένο τζάκι. Και απέξω οι
νιφάδες του χιονιού πέφτουν, μεταμορφώνοντας τις γειτονιές
του χωριού σε αυθεντικό σκηνικό Χριστουγέννων.
Ένα καταφύγιο για αρκούδες
Αρκούδες από τσίρκα που δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να
ενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, έχουν βρει από το

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Νυμφαίου
Το Μουσείο αργυροχοΐας
To Nυμφαίο ήταν διάσημο για τους αρχυροχόους του. Δείγματα της τέχνης τους και συλλογές εργαλείων θα θαυμάσετε
στο μουσείο αρχυροχοΐας του Νυμφαίου.
Βόλτα στις λίμνες
Λίγα χιλιόμετρα από το Νυμφαίο θα ανακαλύψετε τις λίμνες
Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, από τις ομορφότερες στη Μακεδονία. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 141 είδη πουλιών και
150 είδη φυτών.
Δραστηριότητες στο βουνό
Περπατήστε μέσα στα δάση οξιάς που περιβάλλουν το Νυμφαίο και αναπνεύστε τον αναζωογονητικό αέρα του βουνού.
Στη λίμνη Ζάζαρη θα δοκιμάσετε τις αντοχές σας, κάνοντας
canoe-kayak, ποδήλατο βουνού, ιππασία, σκαρφάλωμα σε
πύργο αναρρίχησης.

Εξαλείψτε τα εμπόδια και ανοίξτε τον Καναδά για τις επιχειρήσεις
Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Τουρισμού και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών του Καναδά, Randy Boissonnault, ο
Πρόεδρος του Καναδικού Συνδέσμου Tour
Operators (CATO), ο Brett Walker καθιστά
σαφές ότι είναι καιρός να ανοίξει ο Καναδάς
για τις επιχειρήσεις.
Ο Walker γράφει:
«Σας γράφω εκ μέρους της Καναδικής
Ένωσης Tour Operators. Η CATO αντιπροσωπεύει τουριστικούς πράκτορες σε
όλο τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων
πολλών από τις μεγαλύτερες εταιρίες (tour
operators) στο χώρο του ταξιδιού. Τα μέλη
μας προσφέρουν προγράμματα εκδρομών
και ταξιδιωτικά πακέτα που προέρχονται
από τον Καναδά προς διεθνείς προορισμούς καθώς και εισερχόμενα προς τον
Καναδά, ενδοκαναδικά και διασυνοριακά.»
Ο πρόεδρος του CATO συνεχίζει:
«Την περασμένη χρονιά η CATO ανέθεσε
μια μελέτη οικονομικών επιπτώσεων στα
μέλη της και προσέλαβε τις υπηρεσίες της
BDO για τη διεξαγωγή της. Τον Ιούνιο δημοσιεύτηκε η εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς
ταξιδιωτικούς δείκτες που περιέχονται στην
έκθεση ήταν ο μέσος χρόνος προκαταβολής 5,7 μηνών πριν από το ταξίδι. Αυτό το

ταξιδιωτών στον Καναδά» και σημείωσε ότι
«οι δαπάνες των επισκεπτών είναι βασικός
οικονομικός παράγοντας για τις κοινότητες
από ακτή σε ακτή σε ακτή».

χρονοδιάγραμμα ήταν συνεπές με τα χρονοδιαγράμματα προαγορών πριν από την
πανδημία και παρέμεινε αμετάβλητο.»
State Walker:
«Αυτό σημαίνει ότι για να έχει ο Καναδάς
μια ουσιαστική τουριστική ανάκαμψη αυτό
το καλοκαίρι ή ίσως ακόμη και φέτος, πρέπει να εξαλείψουμε όλα τα αναποτελεσματικά ταξιδιωτικά εμπόδια που δεν οδηγούνται
από την επιστήμη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα αεροπορικά, σιδηροδρομικά,
πούλμαν και ουσιαστικά όλοι οι άλλοι τρόποι ταξιδιού είναι αποκλειστικά για πλήρως
εμβολιασμένους ταξιδιώτες.
Επιπλέον,
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το θετικό
ποσοστό των ταξιδιωτών που φτάνουν στο
τεστ παρέμεινε σταθερά κοντά στο 1%, σε
σύγκριση με τα ποσοστά της κοινότητας
σχεδόν 20 φορές σε σχέση με την κορύφωση των δοκιμών. Πρέπει να δείξουμε στον
κόσμο ότι ο Καναδάς είναι ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
και ξεκαθαρίζει ότι:
«Τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια για τους διεθνείς ταξιδιώτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στον Καναδά ή στο
εξωτερικό, ή αλλιώς, να σκέφτονται να ακυρώσουν το ταξίδι τους, είναι η απαιτούμενη δοκιμή PCR πριν από την αναχώρηση

του Καναδά και η δοκιμή PCR άφιξης και το
σχέδιο καραντίνας. Αυτοί είναι οι #1 και #2
αποτρεπτικοί παράγοντες για οποιαδήποτε
μελλοντική ταξιδιωτική ζήτηση ή ανάκαμψη
και δεν υποστηρίζονται από την επιστήμη ή
ακόμα και από το γνωμοδοτικό συμβούλιο
της ίδιας της κυβέρνησης».
Ο Walker σημειώνει επίσης ότι:
«Σε ένα δελτίο τύπου στις 20 Ιανουαρίου
2022, μετά τη συνεδρίαση του Καναδικού
Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού, αναφέρθηκε «Ο Καναδάς έχει αποδείξει ότι
είναι ένας προορισμός όπου οι άνθρωποι
μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια». Επιπλέον, ανέφερε τη δέσμευση των υπουργών
και των συνδεδεμένων ομοσπονδιακώνεπαρχιακών-εδαφικών κυβερνήσεων να
«αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των

Ο πρόεδρος του CATO συνεχίζει:
«Αν και δεν υπάρχουν αμφιβολίες πολλά να
σχεδιάσουμε και να γίνουν για να ανοικοδομήσουμε την τουριστική βιομηχανία καλύτερα από πριν, πρέπει επίσης να εξαλείψουμε
τυχόν αναπόδεικτους φραγμούς. Πρόσφατα, η Αυστραλία ακύρωσε την ανάγκη για
τους επισκέπτες να λάβουν μια εξέταση
PCR εντός 72 ωρών από την αναχώρηση
και την αντικατέστησε με μια ταχεία δοκιμή
αντιγόνου (RAT) εντός 24 ωρών. Ομοίως,
το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι καταργεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες. Αμέσως
μετά την ανακοίνωση αυτή, ο Μπόρις Τζόνσον διακήρυξε «αυτή η χώρα είναι ανοιχτή
για επιχειρήσεις, ανοιχτή για ταξιδιώτες».
Ο Walker κατέληξε:
«Ο Καναδάς πρέπει επίσης να ανοίξει για
τις επιχειρήσεις, εξαλείφοντας όλες τις δοκιμές για πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες,
διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες
μιας φρικτά καθυστερημένης ανάκαμψης το
2022, αν ποτέ υπάρξει.».
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Ψηλά βάζει τον πήχη για τη
χρονιά ο ελληνικός τουρισμός
Οι λόγοι που ωθούν παράγοντες του κλάδου να βάλουν τον πήχη στα έσοδα ρεκόρ
του 2019. Η άγνωστη παράμετρος από την
εξέλιξη της πανδημίας. Τα νέα δεδομένα
στη μάχη της Μεσογείου με τη φθηνή τουρκική λίρα και τις ισπανικές προσφορές.
Ρόλο καταλύτη στη διαμόρφωση των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού για το 2022
εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει για τρίτη συνεχή χρονιά η πανδημία του κορωνοϊού, με
τον πήχη των προσδοκιών που θέτουν οι
επιχειρηματίες του κλάδου να τοποθετείται
κοντά στα επίπεδα του 2019, έτους-ρεκόρ
για ταξιδιωτικές εισπράξεις και αφίξεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται, άλλωστε,
και η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος
σχετικά με τον τουρισμό, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ενδιάμεση έκθεσή της, σύμφωνα με την οποία «οι επιδόσεις του τουριστικού κλάδου κατά το 2021 δημιουργούν
ευνοϊκές προσδοκίες για την ταξιδιωτική
κίνηση και τις σχετικές εισπράξεις και για το
επόμενο έτος, κατά το οποίο αναμένεται να
πραγματοποιηθούν επιδόσεις περίπου στα
επίπεδα του 2019».
Οι νέες μεταλλάξεις και οι περιορισμοί που
επιβάλλονται εξαιτίας της εμφάνισης των
μεταλλάξεων έχουν επιδεινώσει για την ώρα
το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τα ταξίδια
-γεγονός που αποτυπώθηκε στην κίνηση
των εορτών-, ανακόπτοντας τον ρυθμό των
προκρατήσεων που είχαν ξεκινήσει τον
Νοέμβριο και επιβραδύνοντας, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου,
την πλήρη αποκατάσταση των τουριστικών
μεγεθών και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Γι’ αυτό και κλειδί για την πορεία του ελληνικού τουρισμού τους επόμενους μήνες εκτιμάται ότι θα αποτελέσει η καλή επιδημιολογική κατάσταση της χώρας σε συνδυασμό
με την εξέλιξη των εμβολιασμών, μία παράμετρο ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού το υψηλό
ποσοστό εμβολιασμού μπορεί να λειτουργήσει ως ένα «τουριστικό υγειονομικό διαβατήριο», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
προσέλκυση ταξιδιωτών στην Ελλάδα.
Σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του
νέου έτους, άλλωστε, όπως επισημαίνουν
παράγοντες του κλάδου, αναδεικνύεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με δεδομένο

ότι η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί το μείζον ζήτημα που τίθεται προς επίλυση με
ορίζοντα την επόμενη ημέρα. Ενα ζήτημα
που επηρεάζει όχι μόνο τα resorts, τα οποία
κατάφεραν να καλύψουν μέρος του χαμένου εδάφους του 2020, αλλά κατά βάση τα
ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στα
αστικά κέντρα και στους ορεινούς όγκους
και τα τουριστικά γραφεία που παραμένουν
ακόμη πίσω στην κούρσα των επιδόσεων.
Όπως τονίζουν, δε, οι επιχειρηματίες, εάν η
πορεία της πανδημίας επιτρέψει την επαναφορά στην κανονικότητα, το 2022 εκτιμάται
ότι θα είναι μία χρονιά υψηλού ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής
για τον τουρισμό της Μεσογείου. Η πτώση
της τουρκικής λίρας και τα ελκυστικά πακέτα που προσφέρουν οι επιχειρηματίες της
γειτονικής χώρας (σ.σ.: κυρίως όσοι δραστηριοποιούνται με άξονα τον μαζικό τουρισμό) αναμένεται να ευνοήσουν ιδιαίτερα τον
τουρισμό της Τουρκίας και την προσέλκυση
ταξιδιωτών από χώρες που αποτελούν σημαντικές πηγές εισερχόμενων τουριστών
και για την Ελλάδα.
Σκληρή αναμένεται να είναι η «μάχη» και
στην άλλη άκρη της Μεσογείου, με την
Ισπανία, τη βασική ανταγωνίστρια της Ελλάδας σε επίπεδο τουρισμού, να εκτιμάται
ότι θα ακολουθήσει επιθετική τιμολογιακή
πολιτική προκειμένου να ρεφάρει και να
επαναφέρει τα τουριστικά μεγέθη της στα
προ-πανδημίας επίπεδα.
Την ίδια στιγμή, η διατήρηση της υψηλής
ταξιδιωτικής δαπάνης, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν αποτελούν
δύο ιδιαίτερης σημασίας στοιχήματα που
θέτουν σε δεύτερο επίπεδο οι επιχειρηματίες του κλάδου. Και αυτό διότι το 2022 θα
αποδειχθεί εάν η αύξηση της μέσης δαπάνης των τουριστών που καταγράφηκε το
2021 και η παράταση της καλοκαιρινής περιόδου αποτέλεσαν προϊόν συγκυριών ή το
επιστέγασμα των προσπαθειών που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στόχος, πάντως,
εφόσον το επιτρέψει η υγειονομική κρίση,
αποτελεί η έναρξη της φετινής τουριστικής
σεζόν από τον Μάρτιο, κίνηση η οποία μπορεί να δώσει σημαντικό προβάδισμα στην
Ελλάδα έναντι των ανταγωνιστριών χωρών.

Στην UNESCO η υποψηφιότητα του
Ζαγορίου ως πολιτιστικό τοπίο
Κατατέθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού η υποψηφιότητα του πολιτιστικού τοπίου του Ζαγορίου στο Κέντρο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η
οποία είναι και η πρώτη υποψηφιότητα της
χώρας μας σε αυτή την κατηγορία.
Στην όλη διαδικασία προετοιμασίας του
φακέλου εργάστηκαν επιστήμονες πολλών
και διαφορετικών ειδικοτήτων, αρχαιολόγοι,
ιστορικοί, δασολόγοι, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι,
εθνολόγοι.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Το Ζαγόρι, μια
μοναδικής ομορφιάς και ιδιαίτερης αξίας και
σημασίας περιοχή της πατρίδας μας, αποτελεί την πρώτη ελληνική υποψηφιότητα που
υποβάλλεται στην UNESCO, για εγγραφή
στον κατάλογο των πολιτιστικών τοπίων.
Η προετοιμασία του φακέλου ήταν μακρά
και σύνθετη. Απαίτησε στενή συνεργασία

με την Περιφέρεια Ηπείρου, με την οποία
έχουμε πάντα μια πολύ καλή συνεργασία,
καθώς και με έναν μεγάλο αριθμό επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη συγκρότηση
του φακέλου υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική,
καθώς μία υποψηφιότητα στον τομέα του
πολιτιστικού τοπίου, είναι πολύ διαφορετική από την υποψηφιότητα ενός μνημείου.
Απαιτεί την εμπλοκή της κοινωνίας, των
πολιτών της περιοχής. Προσδοκούμε θετικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της
υποψηφιότητας, καθώς η ένταξη του Ζαγορίου προσδίδει υπεραξία στην περιοχή.
Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο
Καχριμάνη, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας και του ΥΠΠΟΑ για την τεράστια
προσπάθεια που κατέβαλαν, προκειμένου
να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φακέλου της υποψηφιότητας».
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Τι ζητάει το «κομβόι ελευθερίας» που έγινε παγκόσμιο σύμβολο
συνέχεια από τη σελίδα 3
και από τη Βρετανική Κολομβία, σκοπεύουν
να διαδηλώνουν για πολλές ημέρες.

Trudeau κατά διαδηλωτών:
Δεν θα μας εκφοβίσει η βία
και το μίσος

Στη αντεπίθεση πέρασε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μια ημέρα μετά τις
διαδηλώσεις.
«Δεν θα μας εκφοβίσουν εκείνοι οι οποίοι άσκησαν βία κατά επαγγελματιών και
μικρών επιχειρήσεων και έκλεβαν τρόφιμα από αστέγους», είπε ο Trudeau κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν θα υποχωρήσουμε σε εκείνους που υψώνουν ρατσιστικές σημαίες και εμπλέκονται σε
βανδαλισμούς. Δεν υπάρχει χώρος στην
πατρίδα μας για απειλές, βία ή μίσος».

Τελεσίγραφα και συλλήψεις

Η κυβέρνηση Trudeau, μετά από τόσες ημέρες, έδωσε τελεσίγραφο στους οδηγούς
φορτηγών να επιστρέψουν στα σπίτια τους,
διαφορετικά θα συλληφθούν.
Ο ίδιος αρνείται να τους συναντήσει και να
ακούσει τα αιτήματα των ανθρώπων που
πριν δύο χρόνια χαρακτήριζε ήρωες.
Όπως αποκαλύπτει ο εκπρόσωπος των
οδηγών, η Βασιλική Καναδική Έφιππη
Αστυνομία (RCMP) έδωσε τελεσίγραφο σε
εκπροσώπους του «κονβόι ελευθερίας». «Η
αστυνομία ουσιαστικά αποκλείει όλες τις
διαπραγματεύσεις», είπε ο δικηγόρος
των πολιτικών ελευθεριών Τσαντ Ουίλιαμσον. «Έχουν επισημάνει ότι έλαβαν
εντολές πορείας ουσιαστικά για να ξανανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο. Άφησαν
να εννοηθεί ότι θα κατασχέσουν εξοπλισμό και θα ανοίξουν ξανά τον αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.
Ο Ουίλιαμσον εξήγησε ότι η αστυνομία είναι έτοιμη να παίξει «σκληρό πόκερ» μετά
από τέσσερις ολόκληρες ημέρες διαμαρτυριών. «Υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα
και κατηγορίες που μπορούν ουσιαστικά να
επιβληθούν ενάντια στους ανθρώπους που
παραμένουν.
«Δεν πρόκειται να συζητήσουν τίποτα περαιτέρω με τους διαδηλωτές»,

πρόσθεσε ο νομικός «Έχουν επισημάνει ότι όσοι φεύγουν τώρα είναι ελεύθεροι να το κάνουν. Όσοι μένουν πίσω, θα
συλληφθούν».
Από την άλλη, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Αλμπέρτα σχολίασε την αντιπαράθεση στη Daily Mail. «Αυτό που μπορεί
να ξεκίνησε ως ειρηνική συγκέντρωση γρήγορα μετατράπηκε σε παράνομο αποκλεισμό. Ενώ η αστυνομία της Αλμπέρτα είναι
σε θέση να επιβάλλει το νόμο, είμαστε σε
συνομιλίες με διαδηλωτές στο συνοριακό
πέρασμα Coutts σε μια προσπάθεια να
βρούμε μια ειρηνική και ασφαλή λύση για
όλους τους εμπλεκόμενους. (…) Οι διαδηλωτές τελικά επέλεξαν να μην συμμορφωθούν.
Πλέον αναλαμβάνουμε περαιτέρω δράση,
καθώς αυτός ο αποκλεισμός συνεχίζει να
εμποδίζει την ικανότητα των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης να παρέχουν πλήρεις
υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής.
Έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά τη ροή
αγαθών και υπηρεσιών και παρεμποδίζει
την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού. Ο
αυτοκινητόδρομος θεωρείται απαραίτητη
υποδομή.
Είναι παράνομη η εσκεμμένη παρεμπόδιση, διακοπή ή παρέμβαση στην κατασκευή, συντήρηση, χρήση ή λειτουργία
οποιασδήποτε βασικής υποδομής με
τρόπο που καθιστά τη βασική υποδομή επικίνδυνη, άχρηστη, μη λειτουργική
ή αναποτελεσματική σύμφωνα με τον
νόμο περί άμυνας υποδομών ζωτικής
σημασίας της Αλμπέρτα. Οποιοσδήποτε
μπλοκάρει ενεργά έναν αυτοκινητόδρομο—
ή βοηθά, συμβουλεύει ή καθοδηγεί να αποκλειστεί ένας αυτοκινητόδρομος—μπορεί
να συλληφθεί και να κατηγορηθεί βάσει αυτής της πράξης».
Την Τετάρτη αργά το βράδυ οι διαδηλωτές ελευθέρωσαν μία λωρίδα του
αυτοκινητόδρομου, όμως πολλοί άλλοι
εξακολουθούν να παραμένουν στο σημείο, κάποιοι από τους οποίους είναι
με τα τρακτέρ τους ή άλλα γεωργικά
μηχανήματα.
Οι «πιο αποφασισμένοι» παραμένουν ακόμα στους δρόμους του Καναδά αναφέρει η
αστυνομία της Οτάβα και δεν αποκλείει το
ενδεχόμενο να χρειαστεί η συνδρομή του
στρατού προκειμένου να τερματιστούν οι διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων
της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Convoy for Freedom» στο
Queen's Park

Ένα φυλλάδιο που κυκλοφορεί στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει ότι
μια διαδήλωση «Convoy for Freedom» θα
πραγματοποιηθεί στο Queen's Park, από
τις 12 μ.μ. το Σάββατο.
Οι διοργανωτές ζητούν από τους υποστηρικτές να εμφανιστούν σε ένα από τα επτά
σημεία συνάντησης του GTA προτού φτάσουν στο κέντρο της πόλης.
«Η υπηρεσία θα έχει μια επιχείρηση αστυνόμευσης για να διασφαλίσει τη δημόσια
ασφάλεια και να διατηρήσει καθαρές τις
οδούς πρόσβασης έκτακτης ανάγκης στα
νοσοκομεία», ανέφερε η αστυνομία του Τορόντο σε δήλωση.
Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι είπε ότι
τα άτομα έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, αλλά ελπίζει ότι η εκδήλωση του
Queen's Park δεν θα έχει την ίδια «εξτρεμιστική» ρητορική που έχει συνδεθεί με τη
συγκέντρωση στην Οτάβα.

Το tweet του Τριντό για τους
ήρωες

Η σύγκρουση όμως, με τους οδηγούς των
φορτηγών έχει προκαλέσει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων
κομμάτων. Η αντιπολίτευση επικρίνει τον
Τριντό που χαρακτηρίζει σήμερα τους οδηγούς «βίαιους» και «ρατσιστές» για διπροσωπία καθώς πριν από 2 χρόνια είχε γράψει ένα tweet επαινώντας τους οδηγούς τον
Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας.
«Ενώ πολλοί από εμάς εργάζονται από το
σπίτι, υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν
να το κάνουν – όπως οι οδηγοί φορτηγών
που εργάζονται μέρα και νύχτα για να βεβαιωθούν ότι τα ράφια μας είναι γεμάτα»,
έγραφε ο Τριντό στο Twitter στις 31 Μαρτίου
του 2020, τις πρώτες μέρες της πανδημίας.
Όταν μπορείτε, παρακαλούμε να ευχαριστείτε τους οδηγούς (#ThankATrucker) για
όλα όσα κάνουν και να τους βοηθάτε τους
όπως μπορείτε».
Δύο χρόνια μετά ο Τριντό επιτέθηκε εναντίον των οδηγών φορτηγών μιλώντας από
άγνωστη τοποθεσία μετά την απόφαση
των Αρχών να τον φυγαδεύσουν από την

κατοικία του στην Οτάβα, εν μέσω της αναταραχής . Η γειτονιά του πρωθυπουργού
πλημμύρισε με περίπου 50.000 διαδηλωτές
και σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί από
αυτούς σκόπευαν να αποκλείσουν σπίτια
πολιτικών, όπως ανέφερε το CBC.
«Οι Καναδοί ήταν σοκαρισμένοι και ειλικρινά αηδιασμένοι από τη συμπεριφορά
ορισμένων ανθρώπων που διαδήλωσαν
στην πρωτεύουσα της χώρας μας», είπε
ο Τριντό, έχοντας αποκαλέσει τους φορτηγατζήδες που κατευθύνονταν προς την
πόλη «μικρή περιθωριακή μειονότητα».
Ο Τριντό εν τω μεταξύ βρέθηκε θετικός στην
COVID-19, ενώ δύο από τα τρία παιδιά του
διαγνώστηκαν επίσης θετικά. «Αισθάνομαι
καλά – και θα συνεχίσω να εργάζομαι εξ
αποστάσεως αυτήν την εβδομάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Όλοι,
σας παρακαλώ, εμβολιαστείτε» είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν πρόκειται να συναντήσει τους διαδηλωτές, ο Τριντό είπε ότι δεν
ενδιαφέρεται να πάει «οπουδήποτε κοντά
σε διαδηλώσεις που έχουν εκφράσει ρητορική μίσους και βία προς τους συμπολίτες
τους». Πρόσθεσε ότι έχει παρευρεθεί και ο
ο ίδιος σε διαδηλώσεις όταν «συμφωνεί με
τους στόχους» τους, όπως εκείνους που
υποστηρίζει το Black Lives Matter.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που επέβαλε
η κυβέρνηση Τριντό, οι οδηγοί που δεν είναι
εμβολιασμένοι απαγορεύεται να εισέλθουν
στις ΗΠΑ, ενώ οι Αμερικανοί οδηγοί δεν
επιτρέπεται επί του παρόντος να εισέλθουν
στον Καναδά εκτός εάν προσκομίσουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι έχουν
εμβολιαστεί.
Η πολιτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
εκείνη των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί οδηγοί που
επιστρέφουν στις ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να
κάνουν τεστ και να μπαίνουν σε καραντίνα.

Το «Κονβόι Ελευθερίας

Η σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για
την υποστήριξη του λεγόμενου «Freedom
Convoy» έφτασε τα 9.675.560 δολάρια την
Τρίτη, συγκεντρώνοντας περισσότερες από
100.000 δωρεές σε μόλις μία εβδομάδα. Το
ποσό είναι 500.000 δολάρια περισσότερα
από τις συνδυασμένες προσπάθειες των
μεγάλων καναδικών πολιτικών κομμάτων
το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και λίγες χιλιάδες δολάρια μακριά από τον στόχο των
10.000 δολαρίων.
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Ακούω «κρατικός μηχανισμός» και επειδή
ο όρος δεν είναι σαφής αναρωτιέμαι τι ακριβώς μηχανισμός είναι αυτός και ποιος είναι
υπεύθυνος εκεί. Ο υπεύθυνος μπορεί να είναι ένας υπουργός της κυβέρνησης ή τέλος
πάντων συνήθως ένα πρόσωπο αιρετό. Ας
πούμε κρατικός μηχανισμός είναι κάτι που
έχει δημιουργηθεί από την ανώτερη πολιτική εξουσία της χώρας και αυτός ο μηχανισμός πρέπει να παράγει ένα έργο σχετικό
με την ιδιότητα του. Άλλωστε μηχανισμός
είναι μια διαδικασία που δείχνει ότι κάτι δουλεύει. Αυτό όμως που δεν είναι κατανοητό
στον κόσμο και δεν μπορεί να το καταλάβει
ή να το δει κάποιος είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι άφαντος, δεν δουλεύει και ας
ακούει όλη μέρα στα κανάλια για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.
Για ποια ετοιμότητα μιλούν όμως; Μέσα
στην ασάφεια της διαχείρισης του κρατικού
μηχανισμού φαίνεται να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και συγκρούονται πολλά
και μείζονος σημασίας συμφέροντα. Συνυπάρχουν η σύγκρουση αρμοδιοτήτων μέσα
στο αστικό πολιτικό σύστημα, η ασυνεννοησία, η... χαλαρή διάθεση, ο κομματισμός,
τα επιμέρους συμφέροντα με τον ιδιωτικό
παράγοντα και πολλά άλλα δεινά της...
κακής μοίρας της Ελλάδας. Ένα πράγμα
όμως βαστάει το αστικό πολιτικό σύστημα
ενωμένο, η υποστήριξη της πλουτοκρατίας
της χώρας που αυτή ουσιαστικά εξυπηρετούν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που
όλοι τους πίνουν νερό στο όνομα της με τα
χαράτσια και τα μνημόνια που θα πληρώνει για πολλά χρόνια ο Ελληνικός λαός αν
μπορεί ποτέ να τα ξεπληρώσει. Εγώ θα
ρωτούσα τον ποιητή Κώστα Βάρναλη αν
ζούσε σήμερα: Τι φταίει ποιητή; ― Φταίει το
ζαβό το ριζικό μας; ― Φταίει ο Θεός που
μας μισεί; ― Φταίει το κεφάλι το κακό μας;
Ο Μπάρμπα Κώστας θα απαντούσε: Φταίτε
εσείς όλοι μαζί και οι επιλογές σας σε πολιτικό επίπεδο.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία είκοσι χρόνια οι
κυβερνήσεις της αστικής τάξης της χώρας
ταυτίστηκαν με την υπογραφή των Μνημονίων, με την οικονομική ύφεση με τις πολιτικές
λιτότητας. Την ίδια ώρα, όμως, τα τελευταία
χρόνια προκλήθηκαν και μεγάλες φυσικές
καταστροφές οι οποίες άφησαν πίσω τους
νεκρούς και τραυματίες και ανυπολόγιστες
ζημιές. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε
τέτοιου μεγέθους καταστροφές στην πλειοψηφία τους ερευνήθηκαν και φάνηκαν οι
αδυναμίες όλων των κυβερνήσεων να είναι
έτοιμες και να δράσουν για να προστατεύσουν τον λαό σε όλα τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση που θα
έπρεπε να δράσει ο κρατικός μηχανισμός
δηλαδή η «Προστασία του Πολίτη», απέτυχε παταγωδώς και άφησε τον λαό απροστάτευτο και εκτεθειμένο στους κινδύνους.

Το αστικό κράτος δεν είναι σε θέση να
προστατεύσει τους πολίτες του. Η κύρια
φροντίδα του είναι να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων. Ο
λαός πρέπει να το αντιληφθεί και να προχωρήσει στην οργάνωση των αγώνων του
για να μη μετράει συνέχεια ανθρώπινα θύματα σε πλημμύρες, φωτιές, χιόνια και στην

Τι κρατικός μηχανισμός
και κουραφέξαλα…….
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
πανδημία.
Συγκεκριμένα, στην τελευταία χιονόπτωση
παρόλη την έγκαιρη προειδοποίηση, χιλιάδες ήταν οι εγκλωβισμένοι στους χώρους
εργασίας και τους δρόμους. Στα δύσκολα
εξαφανίστηκαν όλοι και οι πολίτες παρέμειναν για ώρες ατελείωτες εγκλωβισμένοι
στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Δεν
ήταν μόνο αυτό, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς
ρεύμα που το ακριβοπληρώνουμε. Χιλιάδες
αποκλεισμένοι σε διάφορες γειτονιές από
Λαύριο μέχρι Μαραθώνα.
Για άλλη μία φορά βιώσαμε χωρίς να υπάρχει χώρος για παρερμηνείες, τις μεγάλες
κουβέντες περί ετοιμότητας του κρατικού
και περιφερειακού μηχανισμού. Αμέσως
διαψεύστηκαν στην πορεία από την ίδια
την πραγματικότητα. Είχαν επίσης διαψευστεί και προηγουμένως με τις πλημμύρες του Οκτώβρη αλλά και τις φωτιές του
Αυγούστου.
Στην όλη καταστροφή που επικρατεί και την
πληρώνει ο λαός, ποτέ δεν διαψεύδονται τα
μεγάλα λόγια των κυβερνητικών και άλλων
παραγόντων όταν πρόκειται για τις επενδύσεις και το ζεστό χρήμα που απαιτούν
οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι μεγάλοι
επιχειρηματίες, τότε όλοι μαζί συμφωνούν.
Αυτή η στάση τους ήταν και είναι μόνιμη
απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις και τα
μονοπώλια, δεν γνωρίζει ούτε από φωτιές,
ούτε από πλημμύρες, ούτε από χιόνια.

Οι υποδομές που έχουν σχέση με την προστασία του λαού ζυγίζονται με την βάση
κόστους-οφέλους. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων που η μία μετά την άλλη ξηλώνουν
ό,τι έχει μείνει σε σχέση με την προστασία
του λαού. Και σε αυτό το ζύγι κόστος-όφελος κρίθηκαν ότι δεν εξυπηρετούν τα κέρδη
των μεγάλων ομίλων και με την λογική τους
ξηλώνονται.
Κατηγορούν την κλιματική αλλαγή και τη
φέρνουν σα δικαιολογία για τις καταστροφές. Ήξεραν και είχαν προειδοποίηση πολλών ημερών για την χιονόπτωση. Πολλοί
δρόμοι φρακάρισαν και ο κόσμος έμεινε
εγκλωβισμένος για πολλές ώρες στα αμάξια τους. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτήν
την κατάσταση; Ο χειρότερος δρόμος που
δεν είχε άμεση πρόσβαση σε έξοδο ήταν
η «Αττική Οδός». Αυτός ο δρόμος που είναι κεντρική αρτηρία, έχει παραχωρηθεί σε
εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων η οποία
είχε και την ευθύνη να διατηρήσει τον δρόμο καθαρό. Παρ’ όλο που αυτή η εταιρεία
είχε τα δύο τελευταία χρόνια κέρδη 3 δισεκατομμύρια Ευρώ, (χρήματα κλεμμένα από
τον λαό) δεν έκανε άμεσα τίποτα για τον
απεγκλωβισμό των ανθρώπων από τα οχήματά τους. Η κυβέρνηση για να εκτονώσει
την δυσαρέσκεια και τον θυμό του κόσμου,
υποσχέθηκε να δώσει αποζημίωση σε κάθε

proutis0107@rogers.com
όχημα το ποσό των 2000 ευρώ. Φυσικά οι
δικηγόροι της εταιρείας μπήκαν στο παιχνίδι και από ότι φαίνεται αν ποτέ εκδικαστούν οι υποθέσεις των αποζημιώσεων με
την ανάμιξη των δικαστηρίων ο κόσμος θα
περιμένει για πολλά χρόνια. Εύχομαι να
μην περάσουν και άλλοι χειμώνες και άλλα
καλοκαίρια, μέχρι να δούνε μία κάποια
αποζημίωση.
Το αστικό κράτος τους είναι σε θέση να φέρνει αστραπή νομοσχέδια που ευνοούν τα
μονοπώλια για να λύσει προβλήματα τους,
δεν είναι όμως ικανό να διασφαλίσει αυτό
που λέγεται «πολιτική προστασία» δηλαδή
την προστασία του πολίτη. Δεν μπορεί να
κάνει αυτό γιατί δεν είναι προσανατολισμένο σε αυτή την κατεύθυνση και απαιτούνται
κονδύλια και σχεδιασμός και στο τέλος η
προστασία του πολίτη δεν έχει κέρδος. Εδώ
είναι φανερό ότι στην σύγκριση κόστος-κέρδος η ζυγαριά γέρνει προς το κέρδος. Όσο
πιο μικρότερο το κόστος τόσο μεγαλώνει το
κέρδος. Αυτή είναι μία απλούστερη οικονομική ανάλυση του καπιταλισμού.
Η Ελλάδα είναι από αυτά τα κράτη που
συνήθως ανήκουν στον τρίτο κόσμο σε
ό,τι έχει σχέση με τα όργανα του κράτους.
Φταίει η μοίρα της Ελλάδας ή το κεφάλι μας
το ξερό; Από τις μίζες που εισπράττονται
από ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού,
σπανίως οι υπεύθυνοι κρατικοί λειτουργοί
οδηγούνται στη δικαιοσύνη, όχι μόνο σαν
επίορκοι στον όρκο που έδωσαν αλλά και
σαν κοινοί απατεώνες. Τώρα πια άπαντες
έχουν "λερώσει" τα χέρια τους και έχουν
μπει στο ίδιο μίξερ. Ακόμη και εκείνοι που
έσκιζαν τα ρούχα τους ότι δε θα το κάνουν.

Στο σημείο αυτό σκέφτομαι κάτι σχετικό με
την Σοσιαλιστική Κούβα που και αυτή χτυπήθηκε από την πανδημία. Ο νεαρός πρόεδρος της Κούβας Miquel Dias-Canel σε
ομιλία του ανέφερε ότι «παίρνουμε δραστικά μέτρα για την προστασία του λαού μας.
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) θα έχει
μείωση κατά 8%, αλλά θα κινηθεί όλος ο
κρατικός μηχανισμός να σώσει τον λαό μας
για να μη δούμε νεκρούς». Σε σύγκριση με
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τον σχεδόν ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα
η Κούβα είχε σε όλη την διάρκεια της πανδημίας μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές 8,407 θανάτους. Στο ίδιο διάστημα
στην Ελλάδα είχαμε 23,608 θανάτους. Αυτά
τα στατιστικά στοιχεία είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το ίδιο χρονικό
διάστημα. Εδώ είναι ξεκάθαρη η υπεροχή
του σοσιαλισμού απέναντι στον καπιταλισμό της Ελλάδας. Σε σύγκριση με άλλα καπιταλιστικά κράτη ο αριθμός θανάτων ανά
εκατομμύρια κατοίκους είναι πολύ μεγαλύτερος από την Κούβα. Η Κούβα περήφανα
μπορεί να πει ότι είναι η μόνη χώρα με τους
λιγότερους κατά πολύ θανάτους από όλα τα
άλλα καπιταλιστικά κράτη και αυτό παρόλο
το βρώμικο εμπάργκο που έχουν ενάντια
στην Κούβα οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Στον καπιταλισμό από την άλλη πλευρά, δίνεται μεγάλη
σπουδαιότητα και γίνεται ιεράρχηση όλων
αυτών που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα για την κερδοφορία του και λένε ότι η
κινητήρια δύναμη είναι το χρήμα. Στον Σοσιαλισμό σε αντίθεση η κινητήρια δύναμη
είναι η ζωή του λαού.

Το ηλεκτρικό ρεύμα, κόβεται για 5-6 και 7
ημέρες. Τι κάνει ο κρατικός μηχανισμός; Για
να βαστάει ζωντανά τα δίχτυα του ρεύματος, για να κάνουν το κέρδος οι μεγάλο-επιχειρηματίες, έχει τα χρήματα και διατηρεί σε
καλή κατάσταση τα δίχτυα του ρεύματος
που τους παρέχει την ενέργεια, αλλά για τις
ανάγκες του λαού δεν έχει τα κονδύλια για
να προστατεύσει τον λαό και να του παρέχει
ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της Ανατολικής Αττικής», με αφορμή τα
τεράστια προβλήματα που προκλήθηκαν
στην περιοχή από την κακοκαιρία «Ελπίδα»,
κατάλαβαν πολύ καλά τι θα πει ''επιτελικό''
κράτος. Χιλιάδες εγκλωβίστηκαν στους χώρους εργασίας όπου η μόνη βοήθεια ήταν η
αλληλεγγύη των συναδέλφων τους.
Το επιτελικό κράτος τους έπνιξε τον κόσμο
στις πλημμύρες, τον έκαψε με τις φωτιές
και τον έθαψε στο χιόνι. Η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη των «αρίστων» απέτυχαν παταγωδώς. Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα
κόμματα της αστικής τάξης ζυγίσθηκαν,
μετρήθηκαν και βρέθηκαν λίγοι. Μεγάλες
οι ευθύνες τους. Η κοινωνία τους πληρώνει
ακριβά σε χρήμα και δυστυχώς σε ανθρώπινες ζωές.

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.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
Ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του μέσα στο
2022, αφού επικράτησε
2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα με
τον Ριέρα να πετυχαίνει
και τα δύο τέρματα της
Ντίνος
αναμέτρησης.
Μέλλιος
Την εντυπωσιακή πορεία
του μέσα στο 2022 συνεχίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες επικράτησαν 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στην Τρίπολη και τον προσπέρασαν στη βαθμολογία.
Ο Αστέρας είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ριέρα ο οποίος πέτυχε και τα δύο

τέρματα της αναμέτρησης και έδωσε τους
τρεις βαθμούς στην ομάδα του.
Από την άλλη ο ΠΑΣ Γιάννινα μετά το γρήγορο τέρμα που δέχτηκε προσπάθησε να
ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Βόλος - Ιωνικός 1-1
Ένα μεγάλο λάθος του Συμεών Παπαδόπουλου έδωσε την ευκαιρία στον Ιωνικό να
ισοφαρίσει σε 1-1 τον Βόλο και να φύγει με
την ισοπαλία από το Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Ο Συμεών Παπαδόπουλος έκανε ένα μεγάλο λάθος και ακύρωσε τις μέχρι τότε προσπάθειές του να κρατήσει το μηδέν απέναντι στον Ιωνικό.
Το τελικό 1-1 διαμορφώθηκε από τον Βασίλη Μάντζη στο 72ο λεπτό που εκμεταλλεύτηκε το σφάλμα του νεαρού τερματοφύλακα, του μοναδικού στην αποστολή του
Βόλου, για το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής
στη Super League Interwetten.
Νωρίτερα, σε ένα παιχνίδι με αρκετές καλές

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 3-2
Ο ΟΦΗ αν και βρέθηκε να χάνει με 2-1 μέχρι το 85' εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως
έπαιζε με παίκτης παραπάνω, πέτυχε δύο
γκολ, το δεύτερο στο 90+5' με σκόρερ τον
Τσιλιανίδη.
Την ήττα με 3-2 σε ένα ματς με έντονα
συναισθήματα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τον
ΟΦΗ με τους Κρητικούς να πετυχαίνουν το
γκολ της επικράτησης στο 90+5 με κεφαλιά
του Τσιλιανίδη και ενώ στο 85' το τριφύλλι
ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1.
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να χάνουν στα
τελευταία λεπτά του αγώνα αλλά εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως έπαιζαν με παίκτη
παραπάνω από το 72' λόγω της αποβολής
του Βιγιαφάνιες με δεύτερη κίτρινη κάρτα
και με τις αλλαγές που έκανε ο Νιόπλιας

κατάφεραν να βρουν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάρουν τη νίκη.
Το πρώτο στο 85' από τον Φελίπε ο οποίος
με ωραία κεφαλιά νίκησε τον Μπρινιόλι για
να ισοφαρίσει το σκορ και το δεύτερο με τον
"Τσίλια" στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 3-1

στιγμές, τόσο ο Παπαδόπουλος όσο και
ο Ευθύμης Χουτεσιώτης είχαν κατεβάσει
ρολά, πλην ενός δοκαριού του Μάντζη και
του γκολ που έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τον Νικολάς Όρος.

“ΛΟΓΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ” Μια ηλικιωμένη κυρία είχε πολλά προβλήματα με
την υγεία της. Παρ’ όλες τις δυσκολίες της, ήταν πάντα
χαρούμενη. Σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι. Κάποτε, κάποιοι γνωστοί της την
ρώτησαν ποιό είναι το μυστικό της χαράς της. Με πολλή ηρεμία τους
είπε: “Για πολλά χρόνια κρατώ ένα βιβλίο ευχαριστίας. Κάθε βράδυ γράφω
κάτι ευχάριστο που μου έχει συμβεί κατα τη διάρκεια της ημέρας. Ένας
ευχάριστος περίπατος στο δάσος. Μια ευχάριστη επίσκεψη από κάποια
καλή φίλη μου ή, ένα λουλούδι που είχε ανοίξει στον κήπο. Ακόμα με
ευχαριστεί και η γη που μυρίζει όμορφα μετά τη βροχή. Αυτό είναι το
μυστικό της χαράς μου. Πάνω απ’ όλα, έχω τον Χριστό στην καρδιά μου και
αυτή η σκέψη με πλημμυρίζει από ανέκφραστη χαρά.”
Όμορφη η πείρα αυτής της πιστής γυναίκας! Υπάρχουν στις μέρες μας
πολλοί που έχουν πλούτη αλλά η ζωή τους είναι χωρίς χαρά, χωρίς
ευτυχία. Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο βρίσκονται στο
Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας. Φημισμένοι ηθοποιοί τερματίζουν τη ζωή
τους. Υπάρχει ένα κενό, ένα άδειο μέρος στην καρδιά μας που είναι
φτιαγμένο για τον Θεό. Μόνο τότε ικανοποιείται η ψυχή μας, μόνο όταν
στη θέση αυτή έρθει και κατοικήσει ο Χριστός.
Ο αληθινός χριστιανός δεν ζει για εδώ κάτω. Η πατρίδα του είναι ο
ουρανός. Αν λοιπόν θέλεις κι εσύ να έχεις θάρρος μέσα στις δυσκολίες,
μπορείς να ζητήσεις τον Χριστό να σε σώσει και να σε κάνει καινούριο
άνθρωπο. Ο Χριστός πέθανε και για σένα πάνω στο σταυρό. Κάνε το τώρα
πριν είναι πολύ αργά!

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

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος
και πέρασε το εμπόδιο του Παναιτωλικού, του οποίου επικράτησε 3-1. Οδηγός ήταν ο Ροντρίγκες που πέτυχε δύο γκολ
(4', 73'). Άνοιξε το σκορ ο Βαλμπουενά (1'), μείωσε ο Μόρσεϊ
στο 28'.
Ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο κόντρα στον Παναιτωλικό για την 21η αγωνιστική της
Super League Interwetten. Οι
ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1
της ομάδας του Αγρινίου, με τον
Γκάρι Ροντρίγκες να είναι ο πρωταγωνιστής,
καθώς σκόραρε δύο φορές στο παιχνίδι.
Τέσσερα λεπτά ήταν αρκετά για τον Ολυμπιακό, ώστε να δείξει την κυριαρχία του.
Άνοιξε το σκορ στο 1ο λεπτό ο Βαλμπουενά, ενώ στο 4' ο Ροντρίγκες έκανε το 2-0.

Μείωσε ο Μόρσεϊ στο 28' για να κλειδώσει
το τρίποντο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι στο 73'.
Στην βαθμολογία ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έφτασε τους 50 πόντους, ενώ στην 10η
θέση με 21 πόντους παρέμεινε η ομάδα του
Αγρινίου.

Australian Open: Το σήκωσαν
Κοκκινάκης και Κύργιος στο διπλό
Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης
στέφθηκαν πρωταθλητές στο ταμπλό
του διπλού, στο φετινό Australian
Open.
Οι δυο Ελληνοαυστραλοί μπήκαν με
Wild Card στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης και μετά από 14 ημέρες
ονειρεμένων εμφανίσεων, έγιναν το
πρώτο δίδυμο στην ιστορία του ΑΟ
που κατακτά τον τίτλο αγωνιζόμενο με
κάρτα ελευθέρας συμμετοχής.
Στον τελικό του Σαββάτου επικράτησαν
των Αυστραλών Μαξ Παρσέλ και Μάθιου Έμπντεν με 7-5, 6-4 μετά από 1
ώρα και 36 λεπτά αγώνα, ολοκληρώνοντας
με ιδανικό τρόπο τις δυο φοβερές εβδομάδες που διένυσαν παρέα στη Μελβούρνη.
Έξι νίκες σε αυτό το διάστημα πέτυχαν οι
Κύργιος και Κοκκινάκης, μεταξύ των οποίων
κόντρα στο Νο1, το Νο3, το Νο6 και το Νο15
δίδυμο του ταμπλό. Εννέα χρόνια μετά την
κατάκτηση του τίτλου τους στο ταμπλό διπλού του Wimbledon 2013, στα Juniors, οι
δυο κολλητοί έφτασαν στη σπουδαιότερη
επιτυχία τους, αγωνιζόμενοι μπροστά στο
κοινό τους.
Άψογο παιχνίδι έκαναν στον τελικό οι δυο…

“ημίτρελοι” Ελληνοαυστραλοί, κερδίζοντας
47/62 πίσω από το σερβίς τους. Μάλιστα,
δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να φτάσουν καν σε break point.
Με μόλις οκτώ αβίαστα λάθη ολοκλήρωσαν
το ματς οι θριαμβευτές, που μέτρησαν 2/6
break points και στο τέλος πανηγύρισαν
με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη τους στο
πρώτο Major του 2022. Μάλιστα, από την
ερχόμενη Δευτέρα, αμφότεροι θα εισέλθουν
στο Top50 της παγκόσμιας κατάταξης του
διπλού. Ο Κύργιος θα φτάσει στο Νο40, με
τον Κοκκινάκη να ανεβαίνει στο Νο46.
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Κίνα – «Θα πληρώσετε το τίμημα» για το διπλωματικό
μποϊκοτάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μαίνεται η σύγκρουση μεταξύ Κίνας και
ΗΠΑ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον
να μη στείλει κυβερνητική αντιπροσωπεία
στο Πεκίνο τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
Μετά τις ΗΠΑ ακολούθησαν Αυστραλία,
Βρετανία και Καναδάς με την κυβέρνηση
του Πεκίνου να τις προειδοποιεί ότι θα πληρώσουν το τίμημα για τις «λανθασμένες
πράξεις» τους.
«Αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ παραβιάζει σοβαρά την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας
του αθλητισμού που περιλαμβάνεται στην
Ολυμπιακή Χάρτα, και αντιβαίνει το ολυμπιακό σύνθημα του ‘είμαστε μαζί’. Μια τέτοια
πράξη είναι εναντίον αθλητών και φιλάθλων
σε όλον τον κόσμο. Η Κίνα είναι ιδιαίτερα
δυσαρεστημένη με αυτό και σθεναρά αντίθετη με ό,τι είπε η αμερικανική πλευρά.
Έχουμε ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από
την πλευρά των ΗΠΑ και θα λάβουμε αποφασιστικά αντίμετρα», τόνισε η Κίνα.
Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της κινεζικής
αντιπροσωπείας στα ΗΕ έκανε λόγο για
«πολιτική φάρσα» που θυμίζει «νοοτροπία
Ψυχρού Πολέμου».
Το χρονικό της σύγκρουσης

Οι ΗΠΑ ήταν οι πρώτες που ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ της διπλωματικής
αποστολής στους Ολυμπιακούς του
Πεκίνου λέγοντας τη Δευτέρα ότι οι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι τους δεν
θα παρευρεθούν στους Αγώνες του
Φεβρουαρίου λόγω των «ωμοτήτων»
της Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εβδομάδες μετά τις συνομιλίες που
είχαν στόχο να ηρεμήσουν τα οξυμένα
πνεύματα στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι Αμερικανοί αθλητές θα πάρουν μέρος στην
αθλητική διοργάνωση, αλλά στο Πεκίνο δεν θα σταλεί επίσημη αντιπροσωπεία.
Για τους Ουιγούρους
Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κατηγορούν την Κίνα ότι έχει
κλείσει περισσότερο από ένα εκατομμύριο
μουσουλμάνους σε κέντρα πολιτικής επανεκπαίδευσης στη Σιντζιάνγκ, μια τεράστια
επαρχία στη βορειοδυτική Κίνα.
Οι Ουιγούροι, μειονότητα στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των κατοίκων της επαρχίας, είναι κυρίως στόχος των κινέζικων Αρχών έπειτα από μια σειρά επιθέσεων που

Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ 0-2
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα
Σμύρνης εκτός έδρας παίζοντας εξαιρετικά
στο πρώτο μέρος όπου άνοιξε το σκορ με
τον Μουργκ, έπαιξε με τη φωτιά στο δεύτερο δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να ισοφαρίσουν αλλά βρήκε και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης
εκτός έδρας με 2-0 σε ένα παιχνίδι όπου
έπαιξε εξαιρετικά στο πρώτο 45λεπτο και
βρήκε γκολ με τον Μουργκ και συνεχίζει
να είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται
στο κυνήγι του Ολυμπιακού. Η απόδοση
των φιλοξενούμενων έπεσε στο δεύτερο

Άρης - ΑΕΚ 2-1
μέρος, έδωσε δικαίωμα στον Απόλλωνα να
ελπίζει και εν τέλει βρήκε ένα δεύτερο γκολ
με τον Κούρτιτς στα τελευταία λεπτά της
αναμέτρησης.

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 19χρονου
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 19χρονου
Άλκη που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. «Ο Άλκης είναι ένας άγγελος, δεν
χάθηκε για πάντα. Είναι με τους άλλους
αγγέλους».
Συγκινούν τα λόγια του ιερέα που τέλεσε
την κηδεία του 19χρονου Άλκη, ο οποίος
έπεσε νεκρός μετά από δολοφονική επίθεση με οπαδικά κριτήρια στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα, οι γονείς του, η αδερφή του, άλλοι
συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να
αποχαιρετίσουν τον νεαρό, με λουλούδια
στα χέρια και σε κλίμα οδύνης.
«Ο Άλκης είναι ένας άγγελος, δεν χάθηκε
για πάντα. Είναι με τους άλλους αγγέλους
δίπλα στον Θεό. Να κλαίτε, αλλά όχι απαρηγόρητα, γιατί έχετε την ελπίδα ότι θα τον
συναντήσετε. Έχουμε την ελπίδα και την
Ανάσταση».

Το χρονικό της άγριας
δολοφονίας

Ο 19χρονος σκοτώθηκε τα ξημερώματα
της Τρίτης στην περιοχή Χαριλάου, κοντά
στο γήπεδο του Άρη, όταν άγνωστοι τον
προσέγγισαν και του επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, αλλά και χτυπήματα στο
κεφάλι.

αποδόθηκαν σε ισλαμιστές και αυτονομιστές. Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι τα στρατόπεδα είναι κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
και έχουν στόχο να αποτρέπουν τη ριζοσπαστικοποίηση των Ουιγούρων.
Η Ουάσιγκτον, από τη δική της πλευρά, καταγγέλλει μια «γενοκτονία» στη Σιντζιάνγκ
βάσει πληροφοριών που κάνουν λόγο για
αναγκαστικές στειρώσεις.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και
η Αυστραλία έχουν χρησιμοποιήσει την
πλατφόρμα των Ολυμπιακών Αγώνων για
πολιτική χειραγώγηση», δήλωσε ο Γουάνγκ
Γουενμπίν , εκπρόσωπος του κινεζικού
υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την
εφημερίδα Guardian.
Οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν πάρει ακόμη
απόφαση
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει

ληφθεί προς το παρόν απόφαση για το
συγκεκριμένο θέμα. «Η Γαλλία δεν θα
μποϊκοτάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου», δήλωσε σήμερα ο
υπουργός Παιδείας Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ, αν και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν έκανε λόγο για
την αναγκαιότητα κοινής ευρωπαϊκής
στάσης για το ζήτημα.
«Η Γαλλία δεν θα το κάνει, αλλά θα
στείλουμε σαφή μηνύματα στο πολιτικό επίπεδο», διαβεβαίωσε ο Ζαν Μισέλ Μπλανκέ προσθέτοντας ότι δεν θα
παραβρεθεί ο ίδιος στους Αγώνες τον
Φεβρουάριο, αλλά η υπουργός Αθλητισμού της χώρας Ροξάνα Μαρατσινεάνου
μαζί με την υφυπουργό ΑμεΑ Σοφί Κλουζέλ.
Την ίδια ώρα, 27 Γάλλοι διανοούμενοι ζητούν σε κοινή τους επιστολή από την κυβέρνηση Μακρόν να ακολουθήσει το δρόμο
που χάραξαν οι ΗΠΑ.
Η Γερμανία κρατά στάση αναμονής με τη
νέα υπουργό Εξωτερικών, την «Πράσινη»
Αναλένα Μπέρμποκ, να δηλώνει, όπως και
ο Γάλλος ομόλογός της, ότι η Ευρώπη χρειάζεται να υιοθετήσει μια κοινή στάση στο
ζήτημα ενός πιθανού διπλωματικού μποϊκοτάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
τον Φεβρουάριο στο Πεκίνο.
Η Μπέρμποκ τόνισε ότι, η υπόθεση της Κινέζας τενίστριας Πενγκ Σουάι, τα ίχνη της
οποίας είχαν χαθεί έπειτα από καταγγελία
της για σεξουαλική επίθεση εις βάρος της,
θα πρέπει να διερευνηθεί.

Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 2-1 στον απόηχο
της δολοφονίας του 19χρονου οπαδού των
Θεσσαλονικέων, Άλκη. Ο Σάκιτς στο 90+5'
λύτρωσε τους κίτρινους με μια εκπληκτική
λόμπα, απαντώντας στο εξαιρετικό ψαλιδάκι του Αραούχο στο 85'. Το σκορ για την
ομάδα του Άκη Μάντζιου άνοιξε ο Εντιαγέ
με τακουνάκι στο 44'.
Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης,
επικρατώντας με 2-1. Ο Εντιαγέ άνοιξε το
σκορ στο 44' με ένα εκπληκτικό τακουνάκι, ο Αραούχο απάντησε με πανέμορφο
ψαλιδάκι στο 85', ενώ ο Σάκιτς στο 90+5',
διαμόρφωσε το τελικό σκορ με ένα ωραίο
τελειώμα από δύσκολη γωνία.
Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε έντονο συναισθηματικό κλίμα, λόγω της δολοφονίας
του 19χρονου οπαδού του Άρη, Άλκη. Οι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πριν εξαπολύσουν την
επίθεση οι δράστες ρώτησαν τον νεαρό και
άλλα τέσσερα άτομα, που ήταν μαζί του, τι
ομάδα είναι.
Ο νεαρός τραυματίστηκε στον μηρό, με
αποτέλεσμα να έχει ακατάσχετη αιμορραγία, αλλά έφερε και σοβαρές κακώσεις στο
κεφάλι.
Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο,
ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν άλλα
δύο άτομα από την παρέα του, που έχουν
τραυματιστεί σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει
η ζωή τους.
Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει
σε συνολικά τρεις προσαγωγές για τη δολοφονική επίθεση, ενώ κρίνεται ότι οι δράστες
θα εντοπιστούν τις επόμενες ώρες.

δύο ομάδες αφού κατέθεσαν στεφάνια και
λουλούδια σε ειδικό σημείο που έστησε η
ΠΑΕ Άρης, πριν την έναρξη του αγώνα.
Την ομάδα του Άκη Μάντζιου λύτρωσε
ο Εμάνουελ Σάκιτς στο 90 +5'. Οι κίτρινοι
αναπτύχθηκαν πολύ ωραία, ο Κριστιάν Λόπεθ είδε τον Σάκιτς αφύλακτο στη γωνία της
περιοχής του Τσιντώτα από τα αριστερά
και αυτός με εκπληκτική λόμπα έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα.
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The Three Sisters – Review of Streaming of Greek Production
Anton Chekhov’s The Three
Sisters is a subtle and
complex play that demands
the highest production values
and acting talent from any
James
company that dares produce
Karas
it. Poreia Theatre of Athens,
Greece produced the play and
recorded it for streaming. This review is of
the streamed version. Dimitris Tarloou has
directed and, with Eri Kourgia, dramaturged,
the play in a creditable production that
deserves praise and a few complaints.
The Three Sisters tells the story of the
daughters of General Prozorov who died one
year before the opening scene of the play.
The young women moved to a provincial
town eleven years ago when their father was
appointed commander of the local artillery
unit. The provincial town has proven to be
a deadly place, a social bore. a destroyer of
souls and a place that one wants to escape
from. The three sisters dream of returning
to Moscow and share pleasant memories
of life in the capital as their situation in the
provincial city deteriorates.
The production is done in modern costumes
and Tarloou has made The Three Sisters a
contemporary Greek play. There is some
singing in the play and the characters sing
snippets of popular Greek songs. The toast
that two men make is with tsipouro, a popular
hard liquor usually associated with Greek
peasants who tended to distil it themselves.
The set is unrealistic with the most
prominent feature being some rows of seats
in front of the main playing area. It looks
like an audience that watches the play, but

members of the cast sit there and they walk
onto the main stage when their turn comes
up. It is an interesting touch that may be
characterized as Brechtian. At the back of
the set there is what Chekhov describes as
a drawing room of a well-off family that has
a large table. The rest of the set is sparsely
decorated and a piano is prominently visible.
One of the daughters was a piano player.
We also see at the corner of the screen two
musicians, a clarinet player and a trombone
player. The play does call for some music
but I don’t recall the need for the latter two.
Be that as it may, the two musicians are put
to much use. Frequently they play during the
dialogue and at about the same volume. The
music they play is undistinguishable largely
because it interfered with the dialogue and I
found it, to put it politely, annoying. We see
the musicians walk across the back of the
stage and at one point other instrumentalists
join them to form a band. No doubt, the
director had something in mind by providing
us with the musicians and their music, but
unfortunately, the reason escaped me.
Alexandra Aidini plays the oldest sister Olga
as a decent person, a teacher who is not
married and is solicitous of the welfare of the
old servant Anfisa (Marietta Sgourdaiou).
The ill-tempered middle sister Maria or
Masha is played by Ioanna Pappa. She is
married to Kulygin but is unfaithful to him
with Vershinin. The youngest sister Irina
(Lena Papaligoura) at 20 is a bit immature
and dreams intensely of returning to
Moscow, a place of happy memories. She
marries Baron Tuzenbach and the marriage
does not go well.
Laertis Malkotsis plays their brother

Andreas (Andrey in Russian) as man who
has ambitions of becoming a professor at
a Moscow university but he marries the
despicable Natalia and settles for a job
as secretary to the town council. He is a
serious gambler who accumulates huge
debts, is treated like the village idiot and has
an evil wife who is having an affair with the
President of the Town Council.
Andreas’s wife Natalia deserves special
mention. Played by Marianna Dimitriou,
she is petty, vengeful, destructive, cruel,
shallow and disgusting. She starts as a
country bumpkin not knowing how to dress
and is the target of ridicule. By the end of
the play, she has gained complete control
of the house and driven the sisters out and
her husband into abject submission. And of
course, she is an adulterer whose second
child may well be by her substitute husband.
The siblings live in a provincial town with
dreams of escaping. The women smoke,
dress well, at least reasonably well, and are
attractive. Their disillusionment is at the core
of their existence and it is this that the actors
exude so masterfully in their performances.
The men share some of those traits but they
try to be more optimistic or philosophical.

Lieut. Col. Vershinin replaced the
sisters’ father as commander of the
army unit and knows them from their
childhood. He is a direct connection
to their memories and dreams of
Moscow. Giannis Dalianis gives
an exceptional performance as
the philosopher officer, unhappy
husband, lover of Masha and an
optimist for civilization.
Chebutykin is an old, pathetic army
doctor who has forgotten what he
knew about medicine, gets drunk
and finds peace in believing in
nothing, Giorgos Biniaris takes advantage
of the acting opportunities provided by this
eccentric character.
Baron Tuzenbach (Pantelis Dentakis and
Captain Solyony (Dimitris Bitos) are officers
who bicker and in the end duel with one of
them being unsuccessful.
The play has more than a dozen characters
to present Chekhov’s subtle and complex
vision of Russian society at the turn of the
twentieth century. Tarloou’s adaptation and
transfer of that vision to modern Greece is
imaginative and, in some respects, brilliant.
But it has the inherent problem of such
adaptations and chronological shifts. His
fine directing of a superb cast allows us to
suspend our disbelief and holds our attention
and even if we know that a provincial town
in 21st century Greece is a long way from
19th century Russia, we appreciate the
production.
The Three Sisters by Anton Chekhov,
adapted by Dimitris Tarloou and Eri
Kourgia, in a production Poreia Theatre,
Athens, Greece was streamed on demand
by www.poreiatheatre.com

Ο Ελπιδοφόρος μιλά για αναγέννηση της ελληνικής γλώσσας
Τη βεβαιότητά του ότι με τη συνεργασία όλων
θα καρποφορήσουν οι πρωτοβουλίες υπέρ
της ελληνικής γλώσσας, την αναγέννηση της
οποίας θα απολαύσει η σημερινή γενιά της
Ομογένειας, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, απευθύνοντας χαιρετισμό
στο Συμπόσιο το οποίο οργάνωσε το Γραφείο
Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, με τη
στήριξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελληνικής
Παιδείας, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
το Σάββατο, επ’ ευκαιρία της εορτής των Τριών
Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων.
Ο κ. Ελπιδοφόρος τόνισε την ευθύνη που
έχουν όλοι για τη διάδοση και παράδοση του
θησαυρού των Ελληνικών Γραμμάτων στις μελλοντικές γενιές. Ευχαρίστησε δε τον παρόντα στο συνέδριο πρύτανη
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, για τη συνεργασία που υπάρχει με
την Αρχιεπισκοπή για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική.
«Σας διαβεβαιώ, ότι η Αρχιεπισκοπή μας είναι ανοικτή για
συνέργειες και για πρωτοβουλίες προώθησης αυτού του
ανεκτίμητου θησαυρού μας», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων μας, αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποδώσουν καρπούς και θα γίνουμε η γενιά εκείνη
που θα ευαρεστηθούμε να απολαύσουμε την αναγέννηση
της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών σπουδών»,
κατέληξε.
Ο κ. Πολυχρονίδης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για το ενδιαφέρον του υπέρ του Πανεπιστημίου και την υπάρχουσα
συνεργασία. Τόνισε δε, ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η αναμενόμενη επίσκεψη του Σεβασμιώτατου στη Θράκη, προκειμένου να αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας και να υπογραφεί

στις 2 Μαρτίου το πρωτόκολλο συνεργασίας Πανεπιστημίου – Αρχιεπισκοπής.
Η πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελληνικής Παιδείας, Αθηνά Κρομμύδα, έκανε
λόγο για βαριά κληρονομιά και πολύτιμη
παρακαταθήκη, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία
για το μέλλον. Μίλησε, επίσης, για όραμα
του Αρχιεπισκόπου «να κρατηθεί η ελληνική παιδεία στο ύψος που της πρέπει για να
την παραδώσουμε στη νέα γενιά». Τη χαρακτήρισε, επίσης, «θείο δώρο, που πρέπει να
το μοιραζόμαστε μ’ όλο τον κόσμο».
Ο Διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, Αναστάσιος Κουλαρμάνης, ευχαρίστησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για
τη βοήθειά του, με προγράμματα και σεμινάρια και ευχήθηκε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, προς όφελος των
σχολείων και των εκπαιδευτικών στην Ομογένεια.
Με θέμα «Διασπορά και γλώσσα», μίλησε ο καθηγητής
Κοινωνιολογίας και ιδρυτής/διευθυντής του Κέντρου Ερευνας των Ελλήνων της Αμερικής στο Κουίνς Κόλετζ της Ν.
Υόρκης, Νικόλαος Αλεξίου. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η ελληνική γλώσσα ποτέ δεν έπαψε να μιλιέται. Ο κ. Αλεξίου,
αναφέρθηκε σε τρεις φάσεις της ελληνικής διασποράς, από
τις οποίες η δεύτερη και η τρίτη αφορούσαν την Αμερική.
Είπε, επίσης, ότι σύμφωνα με την απογραφή του 2020, οι
Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο, οι δε γεννημένοι στις ΗΠΑ Ελληνες, είναι αριθμητικά
περισσότεροι από τους γεννημένους στην Ελλάδα. Με τον
όρο «διασπορά», συνέχισε, χαρακτηρίζεται, γενικά, το τμήμα εκείνο των Ελλήνων που εκπατρίστηκε, αλλά συνεχίζει
να διατηρεί δεσμούς με τη γενέτειρα.
Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές θεωρήσεις

για τους Ελληνες της Αμερικής, εκ των οποίων η μία μιλά
για διασπορά και η άλλη για εθνοτική ομάδα. Πρόταση του
Κέντρου που διευθύνει ο κ. Αλεξίου είναι να συμπεριλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα ελληνικών
σπουδών, όχι μόνο ελληνική ιστορία και ελληνική λογοτεχνία, αλλά και ιστορία και λογοτεχνία των Ελλήνων της
Αμερικής. Να υπάρξει, επίσης, σχεδιασμός νέου και βιώσιμου θεσμικού πλαισίου και να γίνει άμεση προσαρμογή
στις νέες ανάγκες και συνθήκες. Ο κ. Αλεξίου υποστήριξε,
ακόμα, ότι η γνώση για την ελληνοαμερικανική ποίηση παραμένει μάλλον περιορισμένη.
Εξάλλου, με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τη διδασκαλία της Ελληνικής, ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς», μίλησε
η Ζωή Γαβριηλίδου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, παρουσίασε πώς προέκυψαν τα εν λόγω προγράμματα, ποια ανάγκη μπορούν να
καλύψουν, τη μεθοδολογία υλοποίησής τους, τον στόχο και
το περιεχόμενό τους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες
τους.
Στο Συνέδριο μίλησε και ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός συντονιστής της έκδοσης του Χρηστικού Λεξικού της Ακαδημίας
Αθηνών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, με θέμα «Το νόημα
της διδασκαλίας των Τριών Ιεραρχών».
Για «το μήνυμα των κλασικών γραμμάτων στον σύγχρονο
κόσμο», μίλησε ο καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
και κοσμήτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Βαρβούνης.
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«Ο Θεός... έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της
γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού».
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή, κεφ. 4:6-15)

ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αν δεν υπήρχε το φως του ηλίου θα ήταν
αδύνατος η ζωή στη γη. Μία από τις πρώτες πράξεις του Δημιουργού στην αρχή της
δημιουργίας του κόσμου ήταν να διατάξει την
εμφάνιση φωτός στην έως τότε σκοτεινή γη
πριν ακόμα εμφανισθεί ο ήλιος στον ουρανό
της. Η Γραφή μας πληροφορεί ότι στην πρώτη δημιουργική ημέρα: «Είπεν ο Θεός γεννηθήτω το φως και εγένετο φως» (Γεν. 1:3).
Και έτσι ολόγλυκο φως ελάμπρυνε την έως
τότε άμορφη γη. Στην τέταρτη δε δημιουργική
ημέρα έδωσε ο Θεός διαταγή και εμφανίστηκε ο ήλιος στο στερέωμα της γης. Και έτσι διευκολύνθηκε, σύμφωνα με διαταγή του Θεού,
η διαβίωση των θαλασσίων και χερσαίων
φυτών και ζώων. Παράλληλα προς το ηλιακό
φως υπάρχει και ένα άλλο ασύγκριτα πολυτιμότερο, το πνευματικό φως. Αυτό το πνευματικό φως εννοεί ο Απ. Παύλος γράφοντας:
«Ο Θεός... έλαμψεν στις καρδιές μας και τις
εφώτισε, όχι μόνο για να γνωρίσουμε εμείς,
αλλά και για να μεταδώσουμε και στους άλλους φωτεινή και καθαρή τη γνώση της δόξης
του Θεού, η οποία δόξα φανερώθηκε διά του
Ιησού Χριστού».
Ο ίδιος ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του
Θεού πολλές φορές είχε ονομάσει τον εαυτόν
Του φως όλης της οικουμένης. «Εγώ ειμί το
φως του κόσμου». Και πρόσθεσε: «Ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία,
αλλ’ έξει το φως της ζωής (Ιωαν. 8:12). Ο ίδιος
όμως είχε πει στους μαθητές Του ότι «υμείς
έστε το φως του κόσμου». Τους είχε δώσει
δηλαδή τη δυνατότητα και το δικαίωμα να είναι και αυτοί φώτα δεύτερα για τους ανθρώπους, που θα βρίσκονται στα σκοτάδια της
πλάνης και της αμαρτίας. Και έτσι από το ένα
μέρος παρουσιάζεται ο Ίδιος ο Κύριος ως το
τέλειο και ολόλαμπρο φως και από το άλλο
εξουσιοδοτεί τους μαθητές του, διά μέσου
των αιώνων, να είναι δικό Του φως, «Φως
Χριστού», για τους άλλους.
Πράγματι ο Χριστός υπήρξε το ασύγκριτο
και απειροτέλειο φως του κόσμου με τη διδασκαλία Του και με το τέλειο παράδειγμά
Του. Ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον θα
παρουσιασθεί ποτέ τέτοιος διδάσκαλος. Βεβαίως ο Θεός είχε αναδείξει και αναδεικνύει
σοφούς διά μέσου των αιώνων, αλλά κανείς
από αυτούς και όλοι μαζί συγκεντρωμένοι
δεν μπορούν ποτέ να φθάσουν ούτε καν να
πλησιάσουν την άπειρη σοφία του Χριστού.
Ο Απ. Παύλος γράφει, ότι ο Χριστός είναι
«Θεού δύναμις και Θεού σοφία». Διότι μέσα
στον Χριστό κατοικούσε ολόκληρη η Θεότης
(Κολ. 2:9). Κι ως Θεός είναι παντοδύναμος
και πάνσοφος. Είχε στείλει ο Θεός προφήτες,
δασκάλους και παιδαγωγούς στον Ισραηλιτικό λαό. Κανείς όμως από αυτούς δεν είχε
διδάξει με τόση πληρότητα και καθαρότητα
τη θεία αλήθεια.
Ο Ιησούς Χριστός εφανέρωσε σ’ εμάς τον
Θεό Πατέρα ως πανάγαθο και στοργικό Πατέρα, που αγαπά όλους τους ανθρώπους και
αυτούς ακόμη τους αμαρτωλούς και πονηρούς. Μας εφανέρωσε την αξία του ανθρώπου και μας είπε ότι: ούτε όλος ο κόσμος,
ούτε όλα τα σύμπαντα δεν ημπορούν να ισοσταθμίσουν μία μόνη ψυχή. Δίδαξε σ’ εμάς
τον τέλειο ηθικόν Νόμο όπως αυτός φαίνεται
στην επί του Όρους ομιλία, στις παραβολές,
στα θαύματά Του και στην επ’ ευκαιρία προς

άτομα και πλήθη διδασκαλία Του, της οποίας χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αγάπη.
Αγάπη προς τον Θεό, που θα εκδηλώνεται
με πίστη, σεβασμό, αφοσίωση και υπακοή σ’
Αυτόν και αγάπη προς τον άνθρωπο που θα
εκδηλώνεται με καλά έργα, με συγχωρητικότητα και καλοσύνη προς αυτούς ακόμη τους
εχθρούς μας. Όλα δε αυτά τα επικύρωσε με
το αγιότατο παράδειγμά Του. Γι’ αυτό και είχε
‘πει στους μαθητές Του: «Υπόδειγμα γαρ δέδωκα υμίν, ίνα καθώς εγώ εποίησα υμίν, και
υμείς ποιήτε» (Ιωάν. 13:15).
Συγκεφαλαιώνοντας όλο το έργο Του στην
αρχιερατική προσευχή, που απηύθυνε προς
τον Πατέρα είπε μεταξύ των άλλων: «εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις» (Ιωάν.
17:6). Και με τα λόγια αυτά διακήρυξε ο Θεάνθρωπος, ότι εφανέρωσε και αποκάλυψε
στους ανθρώπους όσο χωράει στην ανθρώπινη διάνοιά τους τον Θεό Πατέρα και το θέλημά Του.
Τέτοιους εργάτες του Ευαγγελίου θέλει κατά
το δικό του παράδειγμα διά μέσου των αιώνων. Να είναι φως στους γύρω τους ανθρώπους, αλλά προ παντός και κυρίως με το
παράδειγμά Του. Όταν είχε πει στους μαθητές Του, ότι αυτοί θα ήταν φως του κόσμου,
τόνισε ότι αυτό θα το κατόρθωναν με τα έργα
τους, με το άγιο παράδειγμά τους. Είπε:
«Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν
των ανθρώπων, όπως ίδωσι τα καλά υμών
έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν
τοις ουρανοίς» (Ματθ. 5:14-16).
Ο Απ. Παύλος διδάσκει ότι από τα χείλη των
Χριστιανών πρέπει να βγαίνουν πάντοτε
«όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια,
όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις
αρετή και ει τις έπαινος» (Φιλιπ. 4:8). Ποτέ
να μη λησμονούμε ότι ένας αληθινός και συνεπής Χριστιανός είναι συγχρόνως και ένας
εργάτης του ευαγγελίου. Γι’ αυτό όταν του δίνεται ευκαιρία -μάλλον να δημιουργεί ευκαιρίες- να μεταδίδει «Φως Χριστού».
Μόλις δε είναι ανάγκη να πούμε, ότι όλη η
στάση του, η συμπεριφορά του, τα έργα του
πρέπει να εξαγγέλλουν κάτι από το μεγαλείο
και το θέλημα του Θεού. Πολλοί Χριστιανοί
διδάσκουν τους άλλους και τους εμπνέουν
προς το αγαθόν με την απλή παρουσία τους.
Αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα δε οι εργάτες του
Ευαγγελίου ακτινοβολούν και πρέπει να ακτινοβολούν χάρη Θεού στους γύρω τους. Θα
είναι οι φορείς και οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου με το ενάρετο παράδειγμά τους. «Δείξον
μοι την πίστη σου εκ των έργων σου» παραγγέλλει ο αδελφόθεος Ιάκωβος (β΄18). Αν τα
έργα και το παράδειγμα δεν συμφωνούν με
τη διδασκαλία, τότε ο εργάτης του Ευαγγελίου γίνεται όχι μιμητής του Χριστού αλλά μιμητής των Φαρισαίων. Τα λόγια τους, όσο καλά
και αν είναι θα διαψεύδονται από το παράδειγμά τους και θα γίνονται αυτοί σκάνδαλο
μέσα στην κοινωνία.
Μεγάλη η δωρεά του Θεού, που μας εφώτισε
να γνωρίσουμε το θέλημά Του και μας έβαλε στο δρόμο της σωτηρίας και μας τρέφει
με τη χάρη των Μυστηρίων Του. Επιτακτικό
είναι το καθήκον μας να αξιοποιήσουμε για
τον εαυτό μας τις ανεκτίμητες αυτές δωρεές,
αλλά και συγχρόνως να γινόμαστε με τα λόγια μας και με τα έργα μας «Φως Χριστού»
για τους γύρω μας.
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Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για Τρεις Ιεράρχες και Ελληνικά Γράμματα
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η μνήμη των Τριών
Ιεραρχών και των Γραμμάτων. Στην ομιλία
του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι η σύνδεση της
παιδείας του Γένους με τις εμβληματικές
μορφές των Τριών Ιεραρχών και σπουδαίων θεολόγων, οι οποίοι συνδύασαν στο
πρόσωπό τους την κλασική παιδεία με το
χριστιανικό βίωμα και τη θεολογική σοφία,
ανήκει στα αρχέτυπα της ψυχής και της ταυτότητός μας.
Αναφερόμενος ιδιαιτέρως στους Τρείς Ιεράρχες, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο τον Θεολόγο και Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είπε ότι
«τους θαυμάζομεν διά την απροϋπόθετον
αφιέρωσίν των εις τον Χριστόν και εις την
αγίαν Εκκλησίαν Του, διά την διακονίαν του
λαού του Θεού, διά την ελληνικήν και κατά
Χριστόν παιδείαν των, διά το βάθος της θεολογίας των, διά τον αγώνα των κατά των αιρέσεων και της αλλοτριώσεως του χριστιανικού ήθους, διά την καθοριστικήν εις την
ιστορίαν της Εκκλησίας και του πολιτισμού
σύζευξιν Ελληνισμού και Χριστιανισμού, η
οποία ενεπλούτισε την θεολογίαν και την
φιλοσοφίαν και διηύρυνε την πνευματικήν εμπειρίαν των πιστών, διά το ζωηρόν
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Κάθε χρόνο ο Ελληνισμός, σ' οποιοδήποτε μέρος της γης κι αν βρίσκεται, γιορτάζει
στα τέλη Ιανουαρίου την «Εβδομάδα Ελληνικών Γραμμάτων». Και το κάνει αυτό, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά στις 30
Ιανουαρίου τους αγίους Τρεις Ιεράρχες, τον
Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο
και τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Τρεις οικουμενικούς διδασκάλους, «φωστήρες της τρισηλίου θεότητος», γίγαντες της ανθρώπινης
σοφίας και της γνώσεως του Θεού.
Δίκαια ο νεώτερος Ελληνισμός συνέδεσε το
όνομα των Τριών Ιεραρχών με την ελληνική
παιδεία. Δίκαια θεώρησε τους τρεις αυτούς
Πατέρες της Εκκλησίας σαν προστάτες
των Ελληνικών Γραμμάτων. Δεν υπήρξαν
μόνο σοφοί θεολόγοι και εκκλησιαστικοί
συγγραφείς και ρήτορες περιωπής, αλλά
ήσαν συγχρόνως και βαθείς μελετητές της
ανθρώπινης σοφίας. Γνώστες της Ελληνικής φιλοσοφίας. Χειριστές άφθαστοι της
ελληνικής γλώσσης. Ποιητές, φιλόσοφοι,
επιστήμονες. Με το πλήθος των βιβλίων και
ομιλιών που άφησαν πίσω τους - κληρονομιά πολύτιμη στις μεταγενέστερες γενιέςέγιναν πρόδρομοι του πρώτου ελληνικού
πανεπιστημίου, της περίφημης Σχολής της
Μαγναύρας, που άνθισε αργότερα στην
Κωνσταντινούπολη ιδιαίτερα στα χρόνια

ενδιαφέρον των διά την νεότητα, την
ένθεον αγωγήν και την προκοπήν της».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο
Παναγιώτατος επεσήμανε πως «από
τους Μεγάλους Πατέρας διδασκόμεθα πόσον απαιτητικόν είναι το έργον
της παιδείας, της θύραθεν και της
χριστιανικής, διά τον διδάσκαλον και
τον μαθητήν. Αυτό είναι ιδιαιτέρως
επίκαιρον σήμερον, όταν ο διάχυτος
παιδαγωγικός ουμανιταρισμός θεωρεί
την παιδευτικήν παρέμβασιν, την καθοδήγησιν και την πειθαρχίαν, ως κατάργησιν της ελευθερίας και εμπόδιον
διά την ευτυχίαν των παιδιών. Κυριαρχούν
αι λέξεις αυτοπραγμάτωσις, αυτονομία,
εαυτός, ατομικά δικαιώματα, επιτυχία, ικανοποίησις αναγκών και άλλα παρόμοια,
ενώ απουσιάζουν η ευθύνη, η προσφορά,
το καθήκον, το κοινόν καλόν, η αλληλεγγύη.
Πολύτιμοι παραδόσεις και ανθρωπιστικαί
κατακτήσεις κλονίζονται. Η εκπαίδευσις
φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται διά την ανάπτυξιν της πνευματικής φύσεως του ανθρώπου, δεν τον στρέφει προς τα καίρια και
τα ουσιώδη της ανθρωπίνης ζωής. Εις αυτό
το περιβάλλον, η νεότης δεν θωρακίζεται
απέναντι εις τας συγχρόνους προκλήσεις,

ούτε προετοιμάζεται επαρκώς διά να αναλάβη εν καιρώ τας ευθύνας διά τον αγώνα
της ζωής, διά την υπεράσπισιν της ελευθερίας, διά την προστασίαν της δημιουργίας,
διά την διάσωσιν των παραδόσεων και της
ιδιοπροσωπίας μας.
Ήδη οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι ετόνιζον σοφώτατα, ότι ο πρώτιστος σκοπός της αγωγής δεν είναι να ικανώσωμεν την νεότητα
να αποκτά ό,τι επιθυμεί, αλλά να επιθυμή
αυτό που πρέπει, το δέον, το αγαθόν. Οι
Τρεις Ιεράρχαι είναι κήρυκες μιας δεσμευμένης ελευθερίας ως επιλογής και πράξεως του αγαθού. Προφανέστατα, το ‘Κάνω
ό,τι μου αρέσει’ δεν είναι γνησία ελευθερία,

αλλά ένδειξις πνευματικού και ‘υπαρξιακού
μαρασμού’».
Ο Πατριάρχης επίσης τόνισε πως «η εορτή
μας υπενθυμίζει την προσφοράν της Εκκλησίας εις τα Γράμματα και τον πολιτισμόν,
εις την σύνδεσιν του κατά Χριστόν ζην και
κατά λόγον ζην. Οι τρεις μέγιστοι φωστήρες
της τρισηλίου Θεότητος ενσαρκώνουν και
συμβολίζουν τον άρρηκτον σύνδεσμον Εκκλησίας και παιδείας. Δοξάζομεν τον Θεόν
της αγάπης, τον χαρισάμενον εις την Εκκλησίαν Του τους τρεις ‘ακραιφνεστάτους θεολόγους’, τους ποιήσαντας και διδάξαντας το
άγιον θέλημα και τα ουράνια προστάγματα
του Σωτήρος Χριστού. Τα ιερά λείψανά των
φυλάσσονται και προσκυνούνται τιμητικώς
εις τον ιερόν τούτον Πατριαρχικόν Ναόν, τον
οποίον γεμίζουν με την άφατον χάριν των
και το θεσπέσιον άρωμα της Αναστάσεως
και του Παραδείσου. Είναι και αυτά, με τας
ιεράς εικόνας, τας ακολουθίας και τα συναξάρια, και πρωτίστως με την Θείαν Ευχαριστίαν, τα ‘εσχατολογικά αντισώματα’, τα
οποία σώζουν την Εκκλησίαν από την εκκοσμίκευσιν και παραπέμπουν τον λαόν του
Θεού εις την ‘μέλλουσαν πόλιν’».
Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε
ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ.

Τα Ελληνικά Γράμματα
του ιερού Φωτίου. Έδεσαν σε μια θαυμάσια
ενότητα την αρχαία ελληνική παιδεία με τη
ζωντανή χριστιανική πίστη. Αξιολογώντας
τον ιδεολογικό πλούτο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, δίδαξαν στους χριστιανούς
πώς να ωφελούνται από την υγιή ανθρώπινη σοφία. Η παιδαγωγική μελέτη που
έγραψε ο Μ. Βασίλειος για τους νέους της
εποχής του «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», είναι δείγμα αυτής της ελληνοχριστιανικής πνευματικής ακμής.
Όπως για τους αρχαίους Έλληνες η πραγματική παιδεία είναι στην ουσία αρετή, έτσι
και για τους Τρεις Ιεράρχες. Την ίδια γραμμή
κρατάει, αιώνες τώρα, και όλος ο Ελληνισμός που με την ελληνική παιδεία πασχίζει να μεταδώσει στα παιδιά του, όχι μόνο
μόρφωση του μυαλού, αλλά και ανώτερες
ηθικές ιδέες, βασικά δε πίστη στον Θεό και
στις πνευματικές αξίες.
Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος διακήρυττε,
ότι «πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής,
πανουργία φαίνεται». Δηλαδή, εκπαίδευση
που δεν γνωρίζει πνευματικές αξίες, γίνεται πανουργία και καταλήγει καταστρεπτικό
όπλο στα χέρια εκείνων «που δεν φοβούνται Θεό», καθώς λέει και ο λαός μας.
Ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, με

τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, θεωρεί αναγκαία την εκπαίδευση των παιδιών
κατά Θεόν, «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», για να γίνουν προσωπικότητες ολοκληρωμένες και όχι «μορφωμένα» τέρατα.
Το πρότυπο του πραγματικά μορφωμένου
ανθρώπου που έδωσαν oι Τρεις Ιεράρχες
είναι ο άνθρωπος που έχει αρμονικά συνταιριάξει την προγονική σοφία των Ελλήνων με την καλλιέργεια της χριστιανικής
πίστης. Ένα ιδεώδες ελληνικό και χριστιανικό. Μια ενότητα των πιο όμορφων στοιχείων που μπήκαν ποτέ στη ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας.
ΠΆνω στις δυο αυτές γραμμές χάραξε την
πορεία του το ελληνικό μας έθνος όσον
αφορά την ελληνική παιδεία. Και δεν εκτροχιάσθηκε. Όσοι έγιναν σωστοί δάσκαλοι
του Γένους πότισαν τις γενιές των παιδιών
μας με τη γνήσια προγονική σοφία και με τη
χριστιανική διδασκαλία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πάντοτε θεώρησε σαν ένα από
τα βασικά έργα της την εκπαίδευση των
νέων πάνω σ'αυτές τις γραμμές.
Την ίδια ευθύνη και αποστολή νιώθει η
Εκκλησία μας και σήμερα, ιδιαίτερα τώρα,
που σε ολόκληρους λαούς γκρεμίζονται ή
υπονομεύονται οι πνευματικές αξίες, είτε

από νέους τρόπους υλιστικής ζωής στις καταναλωτικές κοινωνίες, είτε από νέες ιδεολογικές ουτοπιστικές κατευθύνσεις.
Εφέτος δυστυχώς, οι γιορτές των Τριών
Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων
είναι περιορισμένες. Παρά ταύτα πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, γονείς,
δάσκαλοι, κληρικοί, κοινοτάρχες, σύλλογοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, το χρέος
που έχουμε να συνεχίσουμε την πορεία του
Έθνους μας κρατώντας την Παιδεία μας
στις πατρογονικές ελληνικές και χριστιανικές γραμμές.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
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«Περπατώντας με τους Φιλέλληνες»: Ένας ιστορικός
περίπατος σε όλη την Αθήνα χάρη στην τεχνολογία
Έξυπνες πινακίδες σε δρόμους που φέρουν τα ονόματα φιλελλήνων, με στόχο
να υπενθυμίσουν στους Αθηναίους και τις
Αθηναίες, αλλά και να συστήσουν στους
επισκέπτες την σημαντική συνεισφορά
του φιλελληνικού κινήματος στην Ελληνική
Επανάσταση, τοποθετούνται σε όλη την
πόλη, δημιουργώντας έτσι έναν πλούσιο
ιστορικό περίπατο με την απλή χρήση ενός
κινητού τηλεφώνου.
Εκκινώντας από 62 σημεία, με τη συνεισφορά μιας σημαντικής επιστημονικής ομάδας,
ο δήμος Αθηναίων υλοποιεί μια ιδέα που
ξεκίνησε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και
έγινε πραγματικότητα με τη χορηγία των
πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας.
Στην οδό Φιλελλήνων, όπου έγιναν τα
πρώτα αποκαλυπτήρια, ο δήμαρχος
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης κάλεσε τους δημότες και επισκέπτες της
Αθήνας «σε μια βόλτα με τους φιλέλληνες. Είναι μια βόλτα, μια περιήγηση στην
ιστορία της πρωτεύουσας, στην ιστορία
της Ελλάδας. Οι φιλέλληνες έδωσαν ακόμα και το αίμα τους για την Ελλάδα, για
την ελευθερία. Οι φιλέλληνες βοήθησαν
αποφασιστικά να γίνει η Επανάσταση
ένα διεθνές γεγονός, που άλλαξε την πορεία της ιστορίας».
Επί τόπου ο καθηγητής, Θάνος Βερέμης,
ο οποίος συνέταξε τα ιστορικά κείμενα του
περιπάτου μαζί με μια ομάδα επιστημόνων,

•
•
•
•
•
•

ανέτρεξε τιμητικά σε μια σημαντική προσωπικότητα ανά χώρα εξ όσων συμμετέχουν
στη δράση, προκειμένου να αναδείξει την
συμβολή τους στον απελευθερωτικό αγώνα.
Η δράση «Περπατώντας με τους Φιλέλληνες», είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
που υλοποιείται με τη συνεργασία της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
του δήμου Αθηναίων, και προσφέρει μια
εξαιρετική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν σε βάθος,
τόσο τα ιστορικά πρόσωπα, όσο και τα τοπόσημα της Αθήνας, για τα οποία όλοι κάποια στιγμή έχουμε αναρωτηθεί.
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«Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών
από την έναρξη της Επανάστασης, σας
προσκαλούμε να ανακαλύψουμε μαζί τις
άγνωστες πτυχές της ιστορίας των Φιλελλήνων, μέσα από κείμενα και φωτογραφίες έγκριτων ιστορικών, όπως αυτά
αποτυπώνονται σε αρχεία και Ιδρύματα
της χώρας μας. Έχει μεγάλη αξία να τους
γνωρίσουμε, να ακολουθήσουμε νοερά
τα χνάρια τους και, μέσω της εξερεύνησης στην πόλη, να ξανασυστηθούμε με
το παρελθόν μας».
Ο ιστορικός περίπατος στηρίζεται σε μια
ιστοσελίδα με πληροφορίες για κάθε δρόμο
που συνδέεται με τους φιλέλληνες του απελευθερωτικού αγώνα. Όταν ο επισκέπτης
σκανάρει με το κινητό του το QR code της
πινακίδας, μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει
στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά, πολύ πλουσιότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να χωρέσει μια δημόσια επιγραφή. Έτσι η Αθήνα
μετατρέπεται σε ένα ζωντανό μουσείο γεμάτη με διαδρομές μνήμης.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΛΛΕΤ, από όπου ξεκίνησε η ιδέα, Κώστας Σταματόπουλος διάβασε τον χαιρετισμό της προέδρου της ΕΛΛΕΤ,
Λυδίας Καρρά, αναφέροντας μεταξύ άλλων
ότι «η ΕΛΕΤ αγωνίζεται, 50 χρόνια τώρα για
τη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης,
μέσω της διάσωσης της πολύτιμης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της φύσης της χώρας
μας, ως δώρο για τις επόμενες γενιές» και
συμπληρώνοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει «στη διάσωση της μνήμης
αυτών που θυσιάσθηκαν για την ελευθερία
μας. Η ευγνωμοσύνη για τη συμπαράσταση
και την προσφορά τους θα περνάει έτσι από
γενιά σε γενιά. Δε λησμονούμε!».
Τόσο στα αποκαλυπτήρια, όσο και στην
εκδήλωση, παρευρέθηκαν οι πρέσβεις των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζέφρυ Πάιατ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας, Δρ. Έρνστ Ράιχελ, της Ιταλίας,
Πατρίτσια Φαλτσινέλι και της Μ. Βρετανίας,
Μάθιου Λοτζ. «Η πρεσβεία των ΗΠΑ είναι
περήφανη που υποστηρίζει την πρωτοβουλία 'Περπατώντας με τους Φιλέλληνες', μέρος της καμπάνιας μας 'ΗΠΑ και Ελλάδα:
Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας', τιμώντας
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τις κοινές δημοκρατικές αξίες των
χωρών μας.
Εκ μέρους της πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο πρέσβης
Δρ. Έρνστ Ράιχελ στον χαιρετισμό του, είπε
ότι «η έλευση εκατοντάδων Γερμανών στην
Ελλάδα, προκειμένου να υποστηρίξουν την
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Ελληνική Επανάσταση» τον γεμίζει «χαρά
και υπερηφάνεια».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ανέδειξαν οι
ιστορικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση,
η συνεισφορά των Γερμανών φιλελλήνων
ήταν εξαιρετικά σημαντική, καθώς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 των ξένων
υπηκόων που ήρθαν στην Ελλάδα για να
πολεμήσουν και πλήρωσαν ιδιαίτερα βαρύ
φόρο αίματος στον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα.
Η Ιταλίδα πρέσβης, Πατρίτσια Φαλτσινέλι,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «ο Φιλελληνισμός ήταν ένα πολύ ισχυρό και ευρέως
διαδεδομένο ιδεολογικό κίνημα σε όλη την
Ιταλία και η Ελλάδα έγινε μια πολύ σημαντική πηγή έμπνευσης, ένα πραγματικό
πρότυπο προς μίμηση για χιλιάδες συμπατριώτες μου. Πολλοί Ιταλοί αποφάσισαν να
έρθουν αυτοπροσώπως στην Ελλάδα για
να στηρίξουν τον αγώνα της για ελευθερία,
θυσιάζοντας συχνά τη ζωή τους. Το αίσθημα
αδελφοσύνης με τους Έλληνες αγωνιστές,
έκανε τους Ιταλούς να συνειδητοποιήσουν
ολοένα και περισσότερο την δική τους λαχτάρα για ενοποίηση του ιταλικού έθνους,
που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 40
χρόνια αργότερα».
Ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, Μάθιου
Λοτζ, μιλώντας στα ελληνικά, ξεκίνησε με τις
λέξεις του Εμπειρίκου στον Conrad Russel
Rooks: «Mια μέρα που κατέβαινα στην οδόν
των Φιλελλήνων, μαλάκωνε η άσφαλτος
κάτω από τα πόδια και από τα δένδρα της
πλατείας ηκούοντο τζιτζίκια, μες στην καρδιά των Aθηνών, μες στην καρδιά του θέρους». Στον χαιρετισμό του ανέφερε επίσης,
ότι αισθάνεται «μεγάλη τιμή» που εκπροσωπεί τη χώρα του στη συγκεκριμένη εκδήλωση και τόνισε ότι «πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων
και της ΕΛΕΤ, η οποία τιμά με το καλύτερο
τρόπο τη μνήμη των Φιλελλήνων από τόσες
χώρες, που έδρασαν και πολλοί έδωσαν τη
ζωή τους για την Ελλάδα. Παράλληλα φέρνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της
Αθήνας σε επαφή με την ιστορία της πόλης
και της χώρας, με έναν διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο».
Λόρδος Βύρωνας, Σανταρόζα, Γουέμπστερ, Τράιμπερ, Λενορμάν, Χέυδεν,
Μάγερ είναι μεταξύ των συνολικά 29
προσωπικοτήτων στις οποίες ανατρέχουν οι 62 έξυπνες πινακίδες, προς το
παρόν στο πλαίσιο της δράσης.
Η ιστορικός, Μαρία Ευθυμίου, χρησιμοποιώντας τεκμήρια αλλά και πραγματικά παραδείγματα ξένων ονομάτων που διατηρούνται ακόμα και σήμερα σε τοπικές κοινωνίες,
έδειξε πόσο βαθιά επηρέασε η δράση των
φιλελλήνων το ελληνικό κράτος, την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της. Στην επιτροπή που υπογράφει το περιεχόμενο συμμετέχουν, επίσης, οι Αντώνης Κλάψης, Ανδρέας
Κούκος, Μανόλης Κούμας, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Γιώργος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ενώ
το φωτογραφικό αρχείο έχει παραχωρηθεί
από την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη-Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κέντρο Λόγου και
Τέχνης «Διέξοδος» και τη Σχολή Χιλλ. Πέραν της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι
χρήστες μπορούν να περιγηθούν στο περιεχόμενο και από υπολογιστή, στην ιστοσελίδα www.walkingwiththephilhellenes.gr
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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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