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Αγαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό απευθύνομαι σήμερα σε όλους εσάς τους απόδημους
συμπατριώτες μας, σε κάθε γωνιά της γης. Σε όλους εσάς που, μολονότι εγκατασταθήκατε σε
χώρες και περιοχές εκτός των εθνικών μας συνόρων, εξακολουθείτε να διατηρείτε, ατομικά
και συλλογικά, στέρεους πολιτιστικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με την πατρίδα. Όλους
εσάς που ξεκινήσατε το ταξίδι σας προς τον κόσμο έχοντας στις αποσκευές σας τις αξίες του
ελληνικού πολιτισμού και τις αναδείξατε στις χώρες όπου επιλέξατε να ζήσετε. Εσάς, που
σε μια διαδικασία συνεχούς και δυναμικής εξέλιξης, αντιμετωπίσατε την αποδημία σας σαν
πρόκληση. Εργαστήκατε σκληρά, πετύχατε να επουλώσετε το τραύμα του εκπατρισμού με την
υπόσχεση του μέλλοντος, κατορθώσατε να γεφυρώσετε τις αντιθέσεις και συμβάλατε στην
πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών στις οποίες ενταχθήκατε, με την Ελλάδα πάντα στην
καρδιά σας.
Η χρονιά που απέρχεται ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλο τον κόσμο και φυσικά για την
πατρίδα μας. Η πανδημία του κορωνοϊού τραυμάτισε βαθιά τις κοινωνίες. Εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή μ’ έναν οικτρό, μοναχικό θάνατο. Αναρίθμητες
οικογένειες ήρθαν αντιμέτωπες με το πένθος, με την οικονομική ανασφάλεια, με τον ψυχικό
κλονισμό. Ξέρω ότι πολλοί από σας ένιωσαν, τον χρόνο που πέρασε, απογοήτευση και θυμό,
καθώς δεν στάθηκε δυνατό να επισκεφθούν την Ελλάδα, να δουν τους οικείους τους, ίσως
και να τους αποχαιρετήσουν. Ξέρω ότι αρκετοί από σας έζησαν από πρώτο χέρι τη δοκιμασία
της ασθένειας και κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Συγκινούμαι βαθιά κάθε φορά που διαβάζω ένα
ελληνικό όνομα στους καταλόγους των θυμάτων του κόβιντ, τους οποίους δημοσιεύουν ξένες
εφημερίδες. Αλλά παράλληλα αισθάνομαι μεγάλη περηφάνια, βλέποντας τόσους ομογενείς
να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Χαίρομαι την εφευρετικότητα και τον δυναμισμό τους, την αυταπάρνηση, το αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης που τους διακατέχει. Στον αγώνα για την κατίσχυση του ανθρώπου έναντι
του φονικού ιού, είναι οι ήρωες της πρώτης γραμμής.
Η πανδημία, ωστόσο, δεν ήταν η μόνη αντιξοότητα που αντιμετώπισε η πατρίδα μας το
2020. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας,
με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την υπονόμευση, από πλευράς
της γείτονος χώρας, της ασφάλειας και σταθερότητας της περιοχής μας. Ζήσαμε μια περίοδο
μεγάλης έντασης σε σχέση με το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο συχνά χρησιμοποιήθηκε
απροκάλυπτα ως μοχλός διπλωματικής πίεσης για την επίτευξη άλλων σκοπών. Και, ασφαλώς,
βιώνουμε τα αναπόφευκτα προβλήματα που προκαλεί στην οικονομία μας η πρωτοφανής σε
έκταση και διάρκεια πανδημία.
Αλλά δεν πτοούμαστε, δεν ορρωδούμε. Ανυποχώρητοι στα εθνικά μας θέματα, επιζητούμε
έναν αμοιβαία ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς
δικαίου, γιατί μόνον έτσι θα προάγουμε την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή
μας. Προσηλωμένοι στην ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο, ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα σύνορά μας από κάθε επιβουλή.
Ταλαιπωρημένοι από μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης, ανασυντασσόμαστε για να
ανταποκριθούμε στο αίτημα της ανάταξης και της ανάπτυξης της οικονομίας μας, ενισχύοντας
τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και κτίζοντας πάνω στις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν όλοι
οι Έλληνες το προηγούμενο διάστημα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31
Δεκεμβρίου από την τροχιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γυρίζοντας
την πλάτη σε μια θυελλώδη 48χρονη σχέση με το ευρωπαϊκό
σχέδιο για να στραφεί προς το αβέβαιο μέλλον του Brexit, που θα
διαμορφώσει τις τύχες του λαού του για τις επόμενες γενιές.
Και ενώ η χώρα δοκιμάζεται σκληρά από τον covid, μετρώντας
περισσότερους από 73.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας
και χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, βγαίνει και τυπικά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την πρώτη έξοδο κράτους από την
υλοποίηση της αρχικής ιδέας για μία κοινή αγορά το 1957 και την
πρώτη Συνθήκη της Ρώμης.
Ουσιαστικά το Brexit θα λάβει χώρα όταν χτυπήσουν μεσάνυχτα
στις Βρυξέλλες, στις 23:00 ώρα Λονδίνου (01:00 της Πρωτοχρονιάς,
ώρα Ελλάδας), όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από
την ντε φάκτο συμμετοχή του στην ΕΕ, η οποία συνεχίσθηκε αφού
εγκατέλειψε επισήμως την ένωση στις 31 Ιανουαρίου.
Επί πέντε χρόνια, οι φρενήρεις περιστροφές της κρίσης του Brexit
κυριάρχησαν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, στοίχειωσαν τις αγορές
της στερλίνας και αμαύρωσαν τη φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου
ως πεπεισμένου στυλοβάτη της δυτικής οικονομικής και πολιτικής
σταθερότητας.
Ενώ οι υποστηρικτές του το εμφάνισαν ως την αυγή μιας
«παγκόσμιας Βρετανίας» που ανεξαρτητοποιείται, το Brexit εξασθένησε τους δεσμούς που ενώνουν την Αγγλία, την
Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία σε μια οικονομία 3
τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Το Brexit δεν είναι ένα τέλος, αλλά μία αρχή», δήλωσε στο
κοινοβούλιο ο 56χρονος βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον,
λίγες ώρες πριν το σώμα εγκρίνει την εμπορική συμφωνία του με
την ΕΕ. Χαμογελώντας πλατιά, αστειεύτηκε αργότερα με τους
δημοσιογράφους λέγοντας πως έχει διαβάσει τη συμφωνία που
υπέγραψε.
Ο Τζόνσον δήλωσε πως δεν πρόκειται να ριχτούν στην πυρά
ρυθμίσεις για να οικοδομηθεί μια «χαμηλής ποιότητας Ντικενσιανή
Βρετανία» και διαβεβαίωσε την Ευρώπη πως το Ηνωμένο Βασίλειο
θα παραμείνει η «πεμπτουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού».
Ωστόσο δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το τι θέλει να
οικοδομήσει με τη νέα «ανεξαρτησία» του Ηνωμένου Βασιλείου -ούτε το πώς θα το κάνει, τη στιγμή που δανείζεται ποσά ρεκόρ για να
πληρώσει για την κρίση της Covid-19.

Το δημοψήφισμα

Αγαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες
Το 2021 ανατέλλει αναπτερώνοντας τις ελπίδες μας για την αποδρομή της πανδημίας και την
σταδιακή επάνοδο στον ομαλό κοινωνικό βίο. Ταυτόχρονα για μας, τους απανταχού Έλληνες,
είναι φορτισμένο με έναν επιπλέον ισχυρό ιστορικό συμβολισμό. Είναι μια βαθιά τομή στην

(Συνέχεια σελίδα 2)

Στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, 17,4 εκατομμύρια
ψηφοφόροι, το 52%, υποστήριξαν το Brexit ενώ 16,1 εκατομμύρια,
το 48%, υποστήριξαν την παραμονή στην ΕΕ. Λίγοι είναι αυτοί που
από τότε έχουν αλλάξει γνώμη. Η Αγγλία και η Ουαλία ψήφισαν την
αποχώρηση, όμως η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία ψήφισαν υπέρ

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ιστορία μας. Η ελληνική επανάσταση του 1821 άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση από
τον οθωμανικό ζυγό, αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής συγκρότησης της Ελλάδας ως
ανεξάρτητου εθνικού κράτους και συνδέοντας το αίτημα της ελευθερίας με τις προοδευτικές
ιδέες του διαφωτισμού δημιούργησε τις ηθικές και πολιτικές προϋποθέσεις για την κατάργηση
της έννοιας κάθε ζυγού σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας στον 19ο αιώνα το μεγάλο
ιστορικό του νόημα. Σήμερα, η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική παλιγγενεσία
μας δίνει την ευκαιρία για εθνική ενδοσκόπηση και δημιουργικό αναστοχασμό. Μας καλεί
να αναλογιστούμε τι πετύχαμε ως έθνος αυτά τα διακόσια χρόνια, να καλλιεργήσουμε
την συλλογική μας αυτογνωσία, να ανασυνταχθούμε εσωτερικά για να απαντήσουμε στις
σύγχρονες προκλήσεις με γνώμονα τις ακατάλυτες αξίες που μας κληροδότησε ο αγώνας των
προγόνων μας για την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια, το γνωρίζω καλά, συνοδοιπόροι και ενεργοί συμπαραστάτες θα
είστε όλοι εσείς, που με την εργατικότητά σας, τον δυναμισμό σας, τη δημιουργικότητά σας
και την ευελιξία σας στην ενσωμάτωση στις χώρες όπου ζείτε, κατορθώσατε, όχι μόνον να
ενταχθείτε ομαλά στον κοινωνικό ιστό, αλλά και να ξεχωρίσετε, ο καθένας στον τομέα του,
πρωτοπορώντας και καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις ευθύνης στον τόπο όπου οικοδομήσατε
τη νέα σας ζωή. Και ταυτόχρονα κρατήσατε ζωντανή την παράδοση της ελληνικότητας
ως έννοιας που ταυτίζεται με τους ανοιχτούς ορίζοντες, την ανάγκη για επικοινωνία, τον
πολιτισμικό διάλογο, την εξωστρέφεια. Ο δεσμός σας με την Ελλάδα, κράμα ιστορικού
βιώματος, μνήμης και αισθήματος, εκφράστηκε και εκφράζεται έμπρακτα και πολυεπίπεδα
και σας διαβεβαιώ ότι η πατρίδα αναγνωρίζει πάντοτε την προσφορά σας.
Σας εύχομαι από καρδιάς, σε σας και στις οικογένειές σας, καλά Χριστούγεννα και μια
νέα χρονιά αισιόδοξη, ανέφελη και δημιουργική

Consulate General of Greece - Vancouver
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος - Βανκούβερ
Dear All,
Hope this finds you well, not too busy and already engaged in Christmas preparations and festivities...!
This year, Christmas is going to be very different and much more simple than what we are all perhaps
used to, but, as one could say, “the first Christmas was very simple, so there is nothing wrong with
this one being too”, just as long as we spend it with our loved ones, in good health and with plenty of
cheer...!
Please find attached the wishes sent to you by the Greek President, Mrs. Aikaterini Sakellaropoulou, for
Christmas and New Year; please feel free to upload them on your respective sites, if you so wish, and to
forward them to your members...!
Could I also perhaps ask the Editor of the Greek newspaper, dear Mr. Kostas Karatsikis, if he would be
so kind as to include the President’s wishes in the next edition of “Gnomi”?
On this happy note, let me also wish you a Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Hopefully,
next year, with the help of the vaccine, we shall all be able to meet again and enjoy each other’s company...!
All the best to you and your families!
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Αγαθά
Η συμφωνία εγγυάται
ανταλλαγές χωρίς δασμούς,
τελωνειακούς ελέγχους και
ποσοστώσεις για «όλα τα αγαθά
που πληρούν τους κανόνες
προέλευσης». Πρωτοφανές για
εμπορική συμφωνία.

της παραμονής.
Το δημοψήφισμα έδειξε ένα
Ηνωμένο Βασίλειο που είναι
διχασμένο, όχι μόνο όσον
αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά σε πολλά περισσότερα.
Τροφοδότησε μια ενδοσκόπηση
για τα πάντα, από την απόσχιση
και τη μετανάστευση μέχρι τον
καπιταλισμό, την αυτοκρατορία
και το τι σημαίνει να είναι
κάποιος Βρετανός στη σύγχρονη
εποχή.
Η αποχώρηση
από την ΕΕ ήταν
κάποτε το άπιαστο
όνειρο ενός
ετερόκλητου συνόλου
«ευρωσκεπτικιστών»
στις παρυφές της
βρετανικής πολιτικής:
το Ηνωμένο Βασίλειο
εντάχθηκε το 1973
ως «ο ασθενής της
Ευρώπης» και πριν
από δύο δεκαετίες οι βρετανοί
ηγέτες επιχειρηματολογούσαν
για το αν θα συμμετείχαν ή όχι
στο ευρώ.
«Το κατεστημένο του Ηνωμένου
Βασιλείου είχε βασικά χάσει τη
γοητεία του και μπήκαμε σ’ αυτό
που ήταν τότε η κοινή αγορά
στην πραγματικότητα για λόγους
αυτοπροστασίας - πιστεύαμε
πως ήταν το καλύτερο μέλλον
για μας, δεν μπορούσαμε να
δούμε άλλον δρόμο προς τα
εμπρός», δήλωσε ο Τζόνσον.

Μετά από 48 χρόνια
«Βλέπουμε ένα παγκόσμιο
μέλλον για μας», δήλωσε ο
Τζόνσον, ο οποίος κέρδισε την
εξουσία το 2019 και, παρά τα
εμπόδια, συνήψε μια συμφωνία
διαζυγίου για το Brexit και μια
εμπορική συμφωνία, ενώ στις
εκλογές του 2019 συγκέντρωσε
τη μεγαλύτερη πλειοψηφία
του Συντηρητικού Κόμματος
από την εποχή της Μάργκαρετ
Θάτσερ.
Για τους υποστηρικτές του, το
Brexit είναι μια διαφυγή από
ένα καταδικασμένο ευρωπαϊκό
σχέδιο, στο οποίο κυριαρχούν
οι Γερμανοί και το οποίο
έχει μείνει πολύ πίσω από τις
κορυφαίες δυνάμεις στον κόσμο,
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την
Κίνα.
Οι αντίπαλοί του λένε πως
το Brexit είναι μια τρέλα που
θα εξασθενήσει τη Δύση, θα
τορπιλίσει ό,τι έχει απομείνει
από την παγκόσμια επιρροή
της Βρετανίας, θα υπονομεύσει
την οικονομία της και τελικά
το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει
εξαιτίας του μια λιγότερο
κοσμοπολίτικη ομάδα νησιών.

Παντού αλλαγές
Αφού το Ηνωμένο Βασίλειο
εγκαταλείψει σήμερα την Ενιαία
Αγορά και την Τελωνειακή
Ένωση, είναι σχεδόν σίγουρο
ότι θα υπάρξει κάποια

αναστάστωση στα σύνορα.
Περισσότερη γραφειοκρατία
σημαίνει μεγαλύτερο κόστος
γι’ αυτούς που εισάγουν και
εξάγουν αγαθά στα σύνορα ΕΕΗνωμένου Βασιλείου.
Το λιμάνι του Ντόβερ περιμένει
πως η κίνηση θα μειωθεί
στις αρχές Ιανουαρίου. Η πιο
ανησυχητική περίοδος θα είναι
από τα μέσα μέχρι τα τέλη
Ιανουαρίου, όταν η κίνηση

αυξάνεται και πάλι.
Η αποχώρηση από μια ένωση
στην οποία ανήκε επί σχεδόν
μισό αιώνα σημαίνει αλλαγές
στα πάντα, από τα διαβατήρια
για τα ζώα συντροφιάς και
τους κανόνες για να έχουν οι
Βρετανοί άδεια οδήγησης στην
Ευρώπη, μέχρι τους κανόνες για
τα δεδομένα.
Η υποστήριξη στην ανεξαρτησία
της Σκωτίας έχει αυξηθεί, εν
μέρει εξαιτίας του Brexit και
εν μέρει εξαιτίας της Covid-19,
απειλώντας την 300ετή πολιτική
ένωση ανάμεσα στην Αγγλία και
τη Σκωτία.
Η σκωτσέζα ηγέτης Νίκολα
Στέρτζον έχει δηλώσει πως
ένα δημοψήφισμα για την
ανεξαρτησία θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο
μέρος της επόμενης θητείας του
αποκεντρωμένου σκωτσέζικου
κοινοβουλίου, που αρχίζει την
ερχόμενη χρονιά.
Αφού πέτυχε την παραμονή των
Χριστουγέννων μια εμπορική
συμφωνία ώστε να μην υπάρξει
η μεγαλύτερη αναστάτωση
που θα μπορούσε να υπάρξει,
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν επικαλέσθηκε τόσο τον
Ουίλιαμ Σαίξπηρ όσο και τον Τ.
Σ. Έλιοτ.
«Τι γλυκιά θλίψη
ο αποχαιρετισμός», είπε. «Αυτό
που ονομάζουμε αρχή είναι
συχνά το τέλος. Και για να
υπάρξει ένα τέλος πρέπει να
γίνει μια αρχή».

Τι προβλέπει η συμφωνία
με την Ε.Ε.
Η συμφωνία οικονομικής και
εμπορικής σύμπραξης ανάμεσα
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το
Ηνωμένο Βασίλειο, ένα κείμενο
1.246 σελίδων, υπογράφτηκε
χθες και ορίζει το πλαίσιο που
θα διέπει από αύριο τις σχέσεις
τους.

Η συμφωνία αποτρέπει την
διάσπαση των αλυσίδων
παραγωγής και αποφεύγει την
επιβολή δασμών του 10% για
τον τομέα του αυτοκινήτου,
του 25% για τα προϊόντα
μεταποίησης με βάση αλιεύματα
και του 50% για το βόειο κρέας,
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα
πουλερικά, το χοιρινό, το αρνί,
τα δημητριακά, την ζάχαρη και
σειρά μεταποιημένων προϊόντων
διατροφής.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να καταθέτουν
τελωνειακά έγγραφα και
στις δύο κατευθύνσεις και
τα προϊόντα να περνούν από
υγειονομικούς ελέγχους.

Ανταγωνισμός
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Ευρωπαϊκή Ενωση δεσμεύονται
να τηρούν τους όρους ισότιμου
ανταγωνισμού. Το Λονδίνο
αποδέχεται να μην αναθεωρήσει
επί τα χείρω το σύνολο των
κοινωνικών, εργασιακών,
περιβαλλοντικών και κλιματικών
ευρωπαϊκών νόμων και κανόνων
που βρίσκονται σε ισχύ στις
31 Δεκεμβρίου 2020 και να
προσαρμόζεται στην εξέλιξή
τους.
Η συμφωνία προβλέπει
την δυνατότητα εφαρμογής
μονομερών μέτρων
εξισορρόπησης, κυρίως με την
επιβολή δασμών, σε περίπτωση
σημαντικών αποκλίσεων οι
οποίες μπορούν να επιφέρουν
αύξηση του κόστους παραγωγής
και , κατά συνέπεια, μειονεκτική
θέση στον ανταγωνισμό.

Διαφορές
Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ή η
Ευρωπαϊκή Ενωση δεν τηρούν
τους όρους της συμφωνίας, ένας
μηχανισμός επίλυσης διαφορών
θα επιφορτίζεται με την
διευθέτησή τους, όπως ισχύει
στις περισσότερες εμπορικές
συμφωνίες.
Λόγω της αντίθεσης του
Λονδίνου, το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν θα
παρεμβαίνει στην διαδικασία.
Ενα «κοινό Συμβούλιο» θα
εποπτεύει την ερμηνεία και
την εφαρμογή των όρων της
συμφωνίας

Αλιεία
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι
ευρωπαίοι αλιείς διατηρούν
πρόσβαση στα βρετανικά
ύδατα για μεταβατική περίοδο
πεντέμισι ετών, μέχρι το 2026.
Κατά την διάρκεια της περιόδου
αυτής, η Ευρωπαϊκή Ενωση
θα πρέπει προοδευτικά να
μειώσει κατά 25% την αξία των
αλιευμάτων της στα βρετανικά
ύδατα, που αντιστοιχεί σε 650
εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Αν το Ηνωμένο Βασίλειο
περιορίσει την πρόσβαση ή τα
αλιεύματα της ΕΕ, η Ενωση
δύναται να λάβει ανταποδοτικά
μέτρα επιβάλλοντας δασμούς
στα προϊόντα αλιείας και
άλλα βρετανικά αγαθά, μέχρι
και να διακόψει την ισχύ
μεγάλου μέρους της εμπορικής
συμφωνίας διατηρώντας

παράλληλα ανέπαφους τους
κανόνες ισότιμου ανταγωνισμού.

Μεταφορές
Η συμφωνία εγγυάται
διαρκή αεροπορική, οδική,
σιδηροδρομική και θαλάσσια
σύνδεση, αλλά κατά πολύ
λιγότερο προνομιακό τρόπο
σε σχέση με ό,τι θα ίσχυε αν
το Ηνωμένο Βασίλειο είχε
παραμείνει στην ενιαία αγορά.
Η συμφωνία διασφαλίζει
ισότιμο ανταγωνισμό ανάμεσα
στους φορείς των μεταφορών
ώστε να μην διακυβευθούν τα
δικαιώματα των επιβατών, των
εργαζομένων και η ασφάλεια
των μεταφορών».

Προγράμματα
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα
συνεχίσει να συμμετέχει σε
ορισμένα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την
περίοδο 2021-2027, όπως
το πρόγραμμα Ερευνας και
Καινοτομίας Horizon Europe,
υπό τον όρο ότι θα συμβάλλει
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Ομως, το Ηνωμένο Βασίλειο θα
βρεθεί εκτός του προγράμματος
ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

ωφελείται πλέον από τις αρχές
της ελεύθερης κυκλοφορίας
των προσώπων, της ελεύθερης
διάθεσης των υπηρεσιών και της
ελευθερίας εγκατάστασης έδρας.
Τα βρετανικά ιδρύματα θα
χάσουν το αυτόματο δικαίωμα
προσφοράς υπηρεσιών σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ενωση και θα πρέπει να
μεταφερθούν στην ΕΕ για
να συνεχίσουν να ασκούν τις
δραστηριότητές τους.
Δεν θα συμμετέχουν πλέον
στην προσέγγιση της «χώρας
προέλευσης» ή στο σχήμα του
«διαβατηρίου», σύμφωνα με το
οποίο οι άδειες που εκδίδονται
από ένα κράτος μέλος βάσει των
κανόνων της ΕΕ επιτρέπουν την
πρόσβαση στο σύνολο της
ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Πνευματική ιδιοκτησία
Ολες οι προστατευόμενες
γεωγραφικές ονομασίες
που υπάρχουν στην Ενωση
σήμερα θα παραμείνουν
προστατευόμενες και στο
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά
οι Βρυξέλλες δεν έχουν
εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις
προστατευόμενες γεωγραφικές
ονομασίες που θα εγγραφούν
στο μέλλον.

Δικαστική συνεργασία

Προστασία δεδομένων

Η συμφωνία εισάγει ένα
νέο πλαίσιο στον τομέα της
αστυνομικής και δικαστικής
συνεργασίας, «ιδιαίτερα στην
αντιμετώπιση της διασυνοριακής
εγκληματικότητας και της
τρομοκρατίας».

Το Ηνωμένο Βασίλειο
θα παραμείνει εντός του
ρυθμιστικού πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι
αφορά την μεταφορά δεδομένων
για έξι μήνες το πολύ, όσο
χρειάζεται ώστε οι Βρυξέλλες
να ορίσουν εάν το καθεστώς
προστασίας δεδομένων που
προτείνεται από το Λονδίνο
αντιστοιχεί στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο.

Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν
να μοιράζονται στοιχεία DNA,
δακτυλικά αποτυπώματα και
πληροφορίες για τους επιβάτες
και θα συνεργάζονται μέσω της
Europol.
Η συνεργασία αυτή θα μπορεί
να διακόπτεται εάν το Ηνωμένο
Βασίλειο αποχωρήσει από
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή
εγκαταλείψει την εφαρμογή της
σε εθνικό επίπεδο.

Χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες
Από την 1η Ιανουαρίου, το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα

Εποπτεία της συμφωνίας
Η συμφωνία θα εποπτεύεται από
μικτή επιτροπή στην οποία θα
συμμετέχουν και οι δύο πλευρές.
Η σχέση ανάμεσα στην Ενωση
και το Ηνωμένο Βασίλειο θα
μπορεί να τροποποιείται κάθε
πέντε χρόνια. Για μονομερή
έξοδο από την συμφωνία πρέπει
να προηγείται ειδοποίηση ένα
έτος πριν.
Πηγή: zougla.gr
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VAROSHA, η νεκρή πολιτεία, που η Τουρκία νεκρανασταίνει
Γράφει ο Δημήτρης Σούδας, MBA, MA
δίκαιη τότε για την
κατανομή των εδαφών
της καταρρέουσας
οθωμανικής
αυτοκρατορίας
ανάμεσα στις
εθνότητες, οι οποίες
την αποτελούσαν.
Οι απόψεις που εκφράζονται
σε αυτό το κείμενο, είναι
απόψεις ενός Καναδού,
Ελληνικής καταγωγής
, που υπηρετείσαι τον
Καναδά επί 10 χρόνια ως
Κυβερνητικός εκπρόσωπος
του Πρωθυπουργού του
Καναδά, κράτους μέλους των
G7 και του ΝΑΤΟ αλλά και
νυν Επίτιμος Πρόξενος της
Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Τορόντο, επιχειρηματίας
και πρόεδρος διάφορον
διοικητικών συμβουλίων.
Καταρρακτώδης βροχή
υποδέχθηκε το αναθεωρητικό
καθεστώς του Ερντογάν στην
νεκρή πολιτεία της Varosha,
όταν συνοδευόμενος από τον
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων
Ερσίν Τατάρ, πρόσφατα
εκλεγμένο, απευθύνθηκε
στον «λαό» του, οι οποίοι
βέβαια μόνο Τουρκοκύπριοι
δεν είναι πλέον, εφόσον η
συντριπτική τους πλειοψηφία
αποτελείται από εποίκους, που
έχει μεταφέρει το κατοχικό
καθεστώς της Τουρκίας στα
κατεχόμενα.
Άδικα πήγαν όλες αυτές οι
προετοιμασίες που είχαν κάνει,
όταν σφοδροί άνεμοι και
ισχυρή καταιγίδα του χάλασαν
την ομήγυρη. Προωθεί τώρα
στα κατεχόμενα, μέσω των
οργάνων της Άγκυρας, τη
λύση μέσω δύο κρατών,
αλλά και πάλι όμως δεν λέει
όλη την αλήθεια, όπως δεν
έλεγε όλη την αλήθεια και τις
προηγούμενες δεκαετίες.
Σκοπός της Τουρκίας είναι
ο έλεγχος όλης της Κύπρου,
γι’ αυτό καλό θα είναι
κυβέρνηση της Αθήνας και
Λευκωσίας, να πάρουν πολύ
σοβαρά το συγκεκριμένο
θέμα και να ατσαλώσουν
στρατιωτικά τις ένοπλες
δυνάμεις και να φέρουν σε
πλήρη εφαρμογή το ενιαίο
αμυντικό δόγμα ΕλλάδοςΚύπρου, ένα αδιαίρετο
αδιάσπαστο μέτωπο από τον
Έβρο έως την Κύπρο. Την
ώρα, που ο Ταγίπ Ερντογάν
οργανώνει συγκεντρώσεις
στην κατεχόμενη Αμμόχωστο,
το Oruc Reis, κόβει βόλτες
ανατολικά της Ρόδου και
δυτικά του Καστελόριζου και
προκαλεί σε μια προσπάθεια,
όχι να διεξάγει έρευνες, αλλά
να δημιουργήσει τετελεσμένα
η Άγκυρα, σε βάρος του
Ελληνισμού.
Σε crescendo προκλητικών
δηλώσεων, ο τούρκος
υπουργός ενέργειας Fatih
Donmez προκαλεί. Μίλησε για
ενθαρρυντικά για την Τουρκία
δεδομένα λέγοντας, ότι «…
όπως πριν 100 χρόνια σκίσαμε
τη συνθήκη των Σεβρών
έτσι και τώρα σκίζουμε και
τη συνθήκη της Λοζάνης»,
θέλοντας να επιβάλλουν την
Γαλάζια πατρίδα.
Εμείς θα πούμε, να μην
επαναληφθεί αυτό που έγινε
με τη συνθήκη των Σεβρών,
πριν 100 χρόνια. Μια συνθήκη

Κατάφερε η Τουρκία
και ανέτρεψε αυτή την
συνθήκη, καταστρέφοντας
όλες τις εθνότητες,
Έλληνες, Αρμένιους
Κούρδους και λοιπούς,
εκμεταλλευόμενοι το
DNA της φυλής μας, τον
καταστρεπτικό διχασμό.
Με όσα διέπραξε τότε,
την αντικατέστησε με την
συνθήκη της Λοζάνης και
τώρα μας λέει, ότι με τον
ίδιο τρόπο θα υφαρπάξει
και θαλάσσιες ζώνες από
την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ας πάρουμε το μάθημα μας
και να μην περιμένουμε,
όπως τότε, από φίλους
και συμμάχους να μας
βοηθήσουν.
Μέχρι χτες, μιλούσε η
Ευρωπαϊκή Ένωση για
κυρώσεις στην Τουρκία.
Σήμερα «άλλα λόγια ν’
αγαπιόμαστε».
Ο Ελληνισμός πρέπει να
δράσει και όπως είπε ο
μεγάλος Έλληνας πολιτικός
Περικλής, « οι καιροί ου
μενετοί», οι καιροί δεν
περιμένουν. Με δηλώσεις
και ανακοινώσεις δεν
πρόκειται να αναχαιτιστεί
η τουρκική αρπακτικότητα
και επεκτατικότητα.
Προτείνει η αναθεωρητική
και κατοχική Άγκυρα ένα
διάλογο εφ’ όλης της ύλης.
Αυτές είναι προτάσεις προς
ηττημένο και δεν είναι
ηττημένες η Ελλάς και η
Κύπρος, ούτε πρόκειται
να είναι σε περίπτωση
Ελληνοτουρκικής
σύρραξης. Έτσι λοιπόν
η Τουρκία, να παρατήσει
αυτές τις ιταμές προτάσεις,
δεν αφορούν την Ελλάδα
ούτε την Κύπρο, εκείνες
δεν έχουν ηττηθεί σε
κάποιο πόλεμο για να
ζητήσει η Τουρκία διάλογο
εφ’ όλης της ύλης και άνευ
όρων.
Σε κάθε περίπτωση,
προσωπική μου άποψη,
όποτε γίνει κάποιος
διάλογος με την Τουρκία,
θα πρέπει η κατοχική
δύναμη να αποχωρήσει
από την Κύπρο, από τα
κατεχόμενα, να δώσει
αυτονομία στην Ίμβρο
και Τένεδο καθώς και να
σεβαστεί τα δικαιώματα
της Ορθόδοξης εκκλησίας
και τότε, με την Ελλάδα
και την Κύπρο να
συζητήσει την μοναδική
διαφορά, εκείνη της
διευθέτησης της ΑΟΖ
μεταξύ τους, που είναι
και η μόνη διαφορά. Όχι
η Τουρκία να κατέχει την
μισή Κύπρο και να ζητάει
διάλογο.
Τα Βαρόσια δεν είναι
η απαρχή λύσης του
Κυπριακού, αλλά είναι η
αρχή της διχοτόμησης του
νησιού κατά τον Ερντογάν.
Τώρα το ζητούμενο είναι
αν θα το επιτύχει ή όχι.

Δήλωσε ο Ερντογάν στην
ομήγυρη «..σήμερα υπάρχουν
δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο
ξεχωριστές Δημοκρατίες (κατά
τη γνώμη μου μόνο ΜΙΑ, η
Νότια) και δύο ξεχωριστά
κράτη στην Κύπρο (κατά τη
γνώμη μου ΕΝΑ, η Κυπριακή
Δημοκρατία)»
Κοροϊδεύει ο Ερντογάν
λέγοντας «όπως δήλωσε
ο Τατάρ, πρέπει να γίνουν
διαπραγματεύσεις για λύση
δύο κρατών στη βάση της
κυριαρχικής ισότητας»,
απλά διότι ο Τατάρ δεν έχει
δικαίωμα να έχει άποψη
και να δηλώνει. Απλά βάζει
τις δικές του σκέψεις στο
φερέφωνο του τον Τατάρ και
αφού έκανε τις ιταμές του
δηλώσεις, το κερασάκι στην
τούρτα ήταν να κατηγορήσει
τους Ελληνοκύπριους ότι
δυναμιτίζουν την λύση.
Εν τω μεταξύ, 10 ημέρες
πριν την σύνοδο κορυφής
της Ευρωπαϊκή Ένωσης,
η επίθεση φιλίας από την
Άγκυρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεχίζεται κανονικά.
Γνωρίζοντας ότι η απόφαση
απόσυρσης του Oruc Reis δεν
θα μετρήσει για τους εταίρους
στις 11 του Δεκέμβρη, άρχισαν
λοιπόν κάποιοι στην Τουρκία
να βλέπουν και μια άλλη
συνωμοσία της Ελλάδος και
της Κύπρου, προκειμένου
να πείσουν την Ευρώπη να
επιβάλει κυρώσεις.
Σύμφωνα λοιπόν με την
σημερινή εφημερίδα Yeni
Safak, που γνωρίζουμε ότι
απηχεί κυβερνητικές σχέσεις,
το Ελληνικό lobby στην
Ευρώπη προσπαθεί να φέρει
στην ημερήσια διάταξη της
συνόδου κορυφής των ηγετών
της ευρωπαϊκής ένωσης, το
άνοιγμα της κλειστής πόλης
φάντασμα, της Αμμοχώστου,
για να ζητήσει σύμφωνα
με την εφημερίδα την
τιμωρία της Τουρκίας, μέσω
κυρώσεων.
Με άλλα λόγια θεωρούν, ότι το
νέο όπλο της Ελλάδας και της
Κύπρου κατά της Τουρκίας
είναι τα Varosha.
Η Τουρκία δεν έχει εκεί
παραβιάσει τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ, που αν δεν τύχουν
τιμωρίας, τότε δημιουργείται
προηγούμενο και έτσι
δίνεται το πράσινο φως, στον
οποιοδήποτε να παρανομεί,
γράφοντας στα παλαιά των
υποδημάτων του, συνθήκες
και συμφωνίες ατιμωρητί.
Και παρ’ όλο τον καυγά
που έγινε στη σύνοδο των
υπουργών Εξωτερικών
του ΝΑΤΟ, Mike Pompeo
και Mevlut Tsavousoglu, ο
τελευταίος κατηγορεί την
Ελλάδα την Κύπρο, την
EE, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, την Αίγυπτο,
το Ισραήλ, την Σαουδική
Αραβία, την Γαλλία και τις
ΗΠΑ για κακή συμπεριφορά
και σκληρή και άδικη στάση
απέναντι της Τουρκίας, ενώ η
καγκελάριος Merkel αναμένει
την επιστροφή του «Άσωτου
υιού» Ερντογάν, στην αγκαλιά
του ΝΑΤΟ, για να σφαγεί ο
«μόσχος ο σιτευτός», που είναι
ποιος άλλος; Η Ελλάς και η
Κύπρος.

Προσωπικά πιστεύω, ότι
την φορά αυτή Μητσοτάκης
– Αναστασιάδης, Ελλάδα –
Κύπρος είναι αμετάπειστοι,
σε συνεννόηση και σε σωστή
τροχιά και ότι αντί των …
προθύμων συμμάχων μας, που
μερικές φορές αποφασίζουν
πριν από μας για μας, οι ως
άνω δυο ηγέτες θα κάνουν το
αυτονόητο.

Δημήτρης Σούδας, MBA,
MA Επίτιμος Πρόξενος,
Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Τορόντο Αντιπρόεδρος
Groupe Selection
Προέδρος Διοικητικού
Συμβουλίου, Letho Resources (LET: TSX-V)

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Christmas Spiritual Nourishment Part I: Gospel Readings for the Nativity
Two Sundays before the Great Feast of
Christmas, the Church commemorates
the Holy Ancestors of Christ. The assigned Gospel reading — see below —
is from St. Luke the Evangelist (14:1624), one of the most noted parables
describing worldly entanglements and
poor excuses as it relates to accepting
the Kingdom of God. It concludes with
the well-known sentence, “For many
are called, but few are chosen.”
As we approach the celebration of
Christmas, the Archdiocese would like
to offer the faithful across the country spiritual nourishment and encouragement, for this year has been an especially challenging one. The
difficulties that we have encountered, both individually and as a society,
compel us to strengthen our faith in Christ and at the same time to help
our fellow man, which is our responsibility as Christians: “Assuredly, I
say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these My brethren, you did it to Me” (Matthew 25:40).
In the Gospel reading, St. Luke describes a man who “gave a great
banquet” and through the “servant” invited many to partake. God the
Father is the man and Jesus Christ, the Only-begotten Son of God, is the
servant. The invited are first the Jewish people, then all mankind.
What response does the servant receive from those called to come? How
can we apply the lessons learned from this parable to ourselves and
today’s society more broadly?
On the first question, we read three excuses given to avoid attending:
one bought a field; one bought five yoke of oxen; and, one married a
wife. The Fathers of the Church connect these excuses with excessive
devotion to earthly matters, such as those pertaining to the five senses,
as well as pleasures of the flesh more generally.
For the second question, let us perform a self-examination and determine if we approach God’s invitation to His Kingdom, if we approach
the invitation to the Mystical Supper with enthusiasm and a desire to
follow the words of St. Paul, “Imitate me, just as I also imitate Christ” (I
Corinthians 11:1).
This year has presented new excuses to decline this blessed invitation,
but it has simultaneously provided the faithful with reasons to seek out
and find the Kingdom of God.
We have all witnessed the devastating effects of the pandemic. We have
seen the coronavirus kill and make millions of people around the world
sick. We have also seen secondary effects including increased mental
health illnesses, drug addiction, an increase in suicides, depression, and
economic hardship, to name a few examples.
For many of our brothers and sisters, the events of 2020 have instilled a
sense of fear in our everyday lives, which in many cases has led to isolation, loneliness and unfortunately even despair. This in turn has caused
some of us to excuse ourselves from God’s invitation, from Church, and
from fellowship with our brethren.
The need for a pastorally sensitive approach, guided by love, compassion, and patience is more necessary now than in recent history. Our
Holy Archdiocese, its Reverend Fathers, and all of our co-workers stand
ready to help the plenitude of Greek Orthodox Christians in Canada
understand and accept the invitation outlined in the parable by St. Luke.
Christmas, the miracle of the Incarnation of the Word of God, extends to
us a helping hand, a springboard to open our spiritual eyes, to set aside
worldly cares – whether they be material obsession, passions of the
flesh, or preoccupation with the pandemic.
Christmas is a time for us to remove the shackles of this world and to
lift our eyes upward to heaven. Let us with faith and trust in Jesus Christ
turn to Him and through prayer and fasting accept His invitation.
Let us set aside excuses and focus on the Heavenly Kingdom: “Set your
mind on things above, not on things on the earth” (Colossians 3:2). Let
us be among those who are both called and chosen. Amen.
________________________________________
The Gospel According to Luke 14:16-24
The Lord said this parable: “A man once gave a great banquet, and invited many;
and at the time of the banquet he sent his servant to say to those who had been invited, ‘Come; for all is now ready.’ But they all alike began to make excuses. The
first said to him, ‘I have bought a field, and I go out and see it; I pray you, have
me excused.’ And another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I must go
to examine them; I pray you, have me excused.’ And another said, ‘I have married a wife, and therefore I cannot come.’ So the servant came and reported this
to his master. Then the householder in anger said to his servant, ‘Go out quickly
to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and maimed and blind
and lame.’ And the servant said, ‘Sir, what you commanded has been done, and
there is still room.’ And the master said to the servant, ‘Go out to the highways
and hedges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell
you, none of those men who were invited shall taste my banquet. For many are
called, but few are chosen.’”

AHEPA Mourns Passing of
Former U.S. Senator Paul
Sarbanes
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December 7, 2020

WASHINGTON, DC — Supreme President George G. Horiates issued a statement on the passing of former U.S. Senator
Paul S. Sarbanes of Maryland, a recipient of the 1993 AHEPA
Socrates Award and AHEPA Life Member:
“Ahepans mourn profoundly the passing of former U.S. Senator Paul S. Sarbanes, a titan of the American Hellenic community who, as the son of Greek immigrants, learned the values
of hard work and education from his parents and became a
staunch defender of his heritage. He fulfilled the American
Dream by dedicating his life selflessly to public service, including becoming Maryland’s first five-term U.S. senator; and
to championing Hellenic ideals.
“As a member of the U.S. Senate and U.S. House of Representatives, Sarbanes’ strong advocacy for the policy priorities of
the American Hellenic community included the enactment of
the arms embargo on Turkey following Turkey’s invasion of
Cyprus in 1974.
“Our Order is forever grateful to Senator Sarbanes for passing
a concurrent resolution in the 106th U.S. Congress that recognized and honored AHEPA members for their services in the
U.S. Armed Forces and that acknowledged the presentation
of the AHEPA Medal for Military Service to the community’s
veterans (video).
“AHEPA is also honored and thankful that Senator Sarbanes
commemorated the 75th anniversary of AHEPA with an entry
into the Congressional Record of the 105th Congress of the
late Past Supreme President James Scofield’s historically-important piece, “Forgotten History: The Klan vs. Americans of
Hellenic Heritage in an Era of Hate.” The piece details AHEPA’s founding and educated a generation of Greek Americans
about a little-known, yet critical, aspect of the community’s
history.
“Senator Sarbanes was a constant presence at AHEPA Grand
and Congressional Banquets for decades, sharing his wisdom
and passion for Hellenic ideals that united all of us—education, civic duty, philanthropy. Ahepans especially shared with
Brother Sarbanes an appreciation for the value of education
and in meetings and gatherings he always took an interest in
AHEPA’s educational and cultural programs, especially the
Journey to Greece.
“Brother Sarbanes will be missed greatly. Our deepest sympathies and condolences are with the Sarbanes Family. May his
memory be eternal.”
In 1993, AHEPA presented Senator Sarbanes with the Order’s
most distinguished award, The Socrates Award. At the time,
Senator Sarbanes was America’s highest elected official of
Greek descent.
In acceptance, Senator Sarbanes quoted Classicist and Author
Edith Hamilton’s observation on Greeks: “Freedom was a
Greek discovery. The Greeks were the first free nation in the
world. Greece rose because there was in the Greeks the greatest spirit that moves in humanity…the spirit that makes men
free,” and he added, “It is the high standards of AHEPA which
makes this Socratic Award a great honor which I receive with
pride and gratitude and humility. But more importantly which
I accept, in tribute and in honor of that courageous immigrant
generation, my parents, who came to a new land to create
opportunities for their children, in belief that if they gave them
freedom, they would put it to good use.”

Goldie Hawn-Kurt Russell:
Αποκαλύπτουν τον λόγο που
δεν έχουν παντρευτεί μετά
από 37 χρόνια σχέσης!
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
Η Goldie Hawn και ο Kurt
Russell είναι ένα από τα πιο
διάσημα ζευγάρια του Hollywood με τη σχέση τους να
μετρά 37 χρόνια! Ωστόσο το
ζευγάρι δεν έκανε ποτέ το
επόμενο βήμα, δηλαδή να
παντρευτεί.
Το ζευγάρι που πρωταγωνιστεί
στην ταινία «The Christmas
Chronicles 2» εξήγησε το λόγο
που δεν το έχει κάνει.
Μιλώντας στο αμερικανικό
People, ο Kurt Russell
δήλωσε: «Για ανθρώπους σαν
εμάς, το πιστοποιητικό γάμου
δεν επρόκειτο να δημιουργήσει
τίποτα που δεν είχαμε ούτως ή
άλλως»
Η Goldie Hawn με τη σειρά
της πρόσθεσε: «Λοιπόν,
δεν έχουμε φτάσει ακόμα
τα 40 χρόνια. Τα παιδιά μας
παντρεύτηκαν. Θέλω να πως
δεν είναι ότι δεν παντρεύτηκαν. Ο Όλιβερ είναι σε ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο, το ίδιο και
ο Γουάιατ. Η Κέιτ παντρεύτηκε μια φορά και δεν λειτούργησε, αλλά είναι μαζί με αυτόν
τον καταπληκτικό άνθρωπο και δεν ξέρω αν θα παντρευτεί ξανά. Το θέμα είναι πως όλοι
δοκιμάσαμε τον γάμο και μερικές φορές απλώς δεν λειτουργεί»
Η σταρ συνέχισε: «Είναι εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Έχει να κάνει με τα
άτομα και τη σχέση και την θέληση να μείνουν μαζί. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή
αν θέλεις, μπορείς να το έχεις. Πρέπει να εγκαταλείψεις πράγματα αλλά η χαρά και ο
ενθουσιασμός του να είσαι μαζί με κάποιον και να ακουμπάς τα δάχτυλα κάποιου μες στη
νύχτα είναι ένα πανέμορφο συναίσθημα».
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ακόμα και στον μισό χρόνο. Η
μαγειρική σόδα.
Όπως μας λέει το
εμπεριστατωμένο πείραμα του
Serious Eats, το κλειδί εδώ είναι
η μετριοπάθεια.

Ψητό μοσχάρι κατσαρόλας με σάλτσα
από ξερά βύσσιναΜερίδες: 6-8
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Συνταγή: Χριστόφορος Πέσκιας
Το ψητό μοσχάρι με γλυκόξινο βύσσινο είναι μια
συνήθεια της οικογένειας Αλεπουδέλη, γαστρονομική
αναφορά στη Ρωσία, όπου η οικογένεια διατηρούσε
επαγγελματικές δραστηριότητες. Το σέρβιραν συνήθως
με φορμαρισμένο πιλάφι γαρνιρισμένο με μικρές
ντοματούλες γλασέ και με ρώσικη σαλάτα.Το κρέας
πρέπει ιδεωδώς να είναι ψημένο μέτρια και το εσωτερικό
του να είναι ροζέ», συμβουλεύει ο Χριστόφορος Πέσκιας.
Υλικά

•
•
•
•
•

Για το μοσχάρι
•
2 κιλά μοσχαρίσια μπριζόλα κόντρα (όχι
γάλακτος), ζυγισμένη χωρίς κόκαλο, σε ένα ενιαίο
κομμάτι
•
2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα, ολόκληρα
•
3 κλωνάρια σέλερι, χοντροκομμένα
•
2 μέτρια κρεμμύδια, σε μέτρια κομμάτια
•
6 σκελίδες σκόρδο, με τις φλούδες
•
400 ml Ξινόμαυρο
550 ml ζωμός λαχανικών
3 μεγάλα κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο
4-5 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
80 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σάλτσα από ξερά βύσσινα
•
120 γρ. ξέρα βύσσινα (σε ξηροκαρπάδικα)
•
120 ml μπράντι
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Μοσχάρι:
Αλατοπιπερώνουμε
το κρέας. Σε φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το λάδι σε δυνατή
φωτιά και σοτάρουμε
το κρέας για περίπου
10 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές και να
ξεκολλάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από το σκεύος. Το βγάζουμε
σε πιατέλα. Πετάμε το μισό λάδι και στο υπόλοιπο ρίχνουμε το
σέλερι, τα καρότα, το κρεμμύδια και τα σκόρδα και σοτάρουμε
για 1-2 λεπτά. Ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα το κρέας μαζί
με τα ζουμιά του. Προσθέτουμε το κρασί, τον ζωμό και τα
μυρωδικά. Το υγρό πρέπει να μισοσκεπάζει το κρέας και όχι να
το καλύπτει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ψητού-μπρεζέ και
βραστού. Για σωστό ψήσιμο, χρησιμοποιούμε θερμόμετρο. Το
έχουμε, αν γίνεται, μόνιμα μπηγμένο στο κέντρο του κομματιού
και παρακολουθούμε τη θερμοκρασία του. Σκεπάζουμε με το
καπάκι και ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι η θερμοκρασία
στο κέντρο του κρέατος να φτάσει από 57 έως 60°C, για μέτρια
ψημένο. Αν το επιθυμούμε, ψήνουμε περισσότερο, με προσοχή
όμως να μη στεγνώσει. Μόλις είναι έτοιμο, το μεταφέρουμε σε
πιατέλα. Το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε σε
ζεστό μέρος μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Στο διάστημα αυτό,
το κρέας «ξεκουράζεται», αναδιανέμονται οι χυμοί του και γίνεται
ομοιόμορφα ζουμερό.
Σάλτσα: Στερεώνουμε ένα ψιλό σουρωτήρι πάνω από ένα μεγάλο
μπολ και αδειάζουμε εκεί όλο το περιεχόμενο της κατσαρόλας.
Με ένα κουτάλι αρχίζουμε να πιέζουμε επίμονα όλα τα υλικά,
μέχρι να βγάλουν όλο το ζουμί τους και τα σκόρδα την κρεμώδη
σάρκα τους. Βάζουμε στην κατσαρόλα το όλον και βράζουμε σε
χαμηλή φωτιά για 3-4 λεπτά, ξαφρίζοντας περιμετρικά τον πυκνό,
κρεμώδη αφρό που βγαίνει. Προσθέτουμε το μπράντι, τα βύσσινα,
αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε για άλλα 10-15 λεπτά, σε δυνατή
φωτιά. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα και τους χυμούς που έβγαλε το
κρέας όσο ξεκουραζόταν, και μετά από 1 λεπτό αποσύρουμε από τη
φωτιά. Με ένα ραβδομπλέντερ χτυπάμε τη σάλτσα για να δέσει και
να ομογενοποιηθεί. Κόβουμε το κρέας με καλό μαχαίρι σε λεπτές
φέτες. Το βάζουμε σε πιατέλα και σερβίρουμε σε σαλτσιέρα τη
σάλτσα, για να βάλει ο καθένας όση θέλει.
Πηγή:gastronomos.gr

Το κόλπο για να καραμελώνεις κρεμμύδια
στον μισό χρόνο
Με ένα απλό υλικό που έχουμε
πάντα στο ντουλάπι περιορίζεται
δραστικά ο χρόνος ετοιμασίας
Τα καραμελωμένα κρεμμύδια
τα αγαπούν όλοι εκτός από τον
μάγειρα, όπως λέγεται συχνά,
καθώς το καραμέλωμα είναι
μια αργή και βασανιστική
διαδικασία που σε χρειάζεται

μονίμως πάνω από το σκεύος.
Ξεκινάμε με χαμηλή φωτιά
και μέχρι να αποκτήσουν τα
κρεμμύδια αυτή τη βαθιά
απόχρωση σαν μαρμελάδα θα
περάσουν 30-45 λεπτά. Κι αν
μείνουν λίγο περισσότερο από
όσο χρειάζεται, πάει, τα έκαψες!
Υπάρχει όμως ένα κόλπο για
να επιταχυνθεί το καραμέλωμα,

«Την ώρα που μεγάλες
ποσότητες μαγειρικής σόδας
αύξησαν δραματικά τον ρυθμό
καραμελώματος (πάνω από
50%!), περισσότερο από 1/4
από ένα κουταλάκι του γλυκού
ανά μισό κιλό ψιλοκομμένων
κρεμμυδιών αποδείχτηκε
υπερβολικά πολύ».
Το κόλπο με τη μαγειρική σόδα
αφήνει επίσης τα κρεμμύδια
πιο μαλακά. Όπως μας εξηγεί
η ιστοσελίδα, αυτό συμβαίνει
επειδή η πηκτίνη, η δομική
κόλλα που βρίσκεται στα
κυτταρικά τοιχώματα των
φυτών, εξασθενεί όσο ανεβαίνει
επίπεδα το pH.

Καπούσκα – Χοιρινό κοκκινιστό
στην κατσαρόλα με λάχανο τουρσί
Η συνταγή είναι ρωσική (όπως και το όνομά της: «καπούσκι» σημαίνει
«λάχανο») και την έφεραν οι Πόντιοι έμποροι που δραστηριοποιούνταν
στην αχανή ρωσική επικράτεια. Στην ποντιακή κουζίνα, όπου τα στύπα
(τουρσιά) είναι μία από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές συντήρησης των
νωπών λαχανικών, καθιερώθηκε να ετοιμάζεται με λάχανο τουρσί, και
η αλήθεια είναι ότι το πιάτο έτσι αποκτά ιδιαίτερη σπιρτάδα και έξτρα
νοστιμιά. Την καπούσκα συναντάμε επίσης στη Θράκη.

Υλικά
•
700 γρ. λάχανο τουρσί, σπιτικό ή από βάζο (το βρίσκουμε
λεπτοκομμένο ή σε μεγάλα κομμάτια φύλλων μέσα σε άλμη σε βάζο, σε
καταστήματα με ποντιακά και ρώσικα προϊόντα, καθώς και σε σούπερ
μάρκετ)
•
100 γρ. βούτυρο αγελάδας
•
700 γρ. χοιρινό από σπάλα, σε μέτρια κομμάτια
•
2 ξερά κρεμμύδια, σε λεπτές φέτες
•
2 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας, αραιωμένος σε 500 ml ζεστό
νερό
•
1 κουτ. σούπας μπούκοβο (γλυκό ή καυτερό)
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία

Γκαλέτ με ντομάτα
και κασέρι
Συνταγή: Αστέριος Κουστούδης
Φωτογραφία: Θεοδόσης
Γεωργιάδης
Υλικά
• 250
γρ.
αλεύρι
για
όλες τις
χρήσεις
* 180 γρ. βούτυρο αγελάδος,
σε κυβάκια
• 2 κουτ. γλυκού αλάτι
• 1 κουτ. σούπας ξίδι
• 8 ώριμες, σφιχτές ντομάτες, σε
στρογγυλές φέτες πάχους 0,5 εκ.
• 2 σκελίδες σκόρδο, σε λεπτές
φέτες
• 300 γρ. κασέρι, τριμμένο
• 1 αυγό (ελαφρώς χτυπημένο
με το πιρούνι)
• 2 κουτ. σούπας σχοινόπρασο,
ψιλοκομμένο
• το ξύσμα από 1/2 λεμόνι
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρ
Διαδικασία
Σε βαθύ μπολ «τρίβουμε» με τα
δάχτυλα το αλεύρι με το 1 κουτ.
αλάτι και το βούτυρο μέχρι να
γίνει ένα ψιχουλιαστό μείγμα.
Ρίχνουμε το ξίδι και 50 ml κρύο
νερό και ζυμώνουμε γρήγορα
μέχρι να σχηματιστεί μια λεία
ζύμη.
Την πλάθουμε σε μπάλα, την
τυλίγουμε με μεμβράνη και
την αφήνουμε στο ψυγείο για 2
ώρες. Παράλληλα, βάζουμε τις
ντομάτες σε ένα σουρωτήρι, τις
πασπαλίζουμε με τo 2o κουτ.
αλάτι και τις αφήνουμε να
στραγγίξουν. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στoυς 200°C.
Λαδώνουμε μια ταρτιέρα
διαμ. 24-26 εκ. Ανοίγουμε με
τον πλάστη τη ζύμη σε φύλλο
διαμέτρου περίπου 35 εκ. και
την απλώνουμε στην ταρτιέρα,
έτσι ώστε να καλύψει τον
πάτο και τα τοιχώματα και οι
άκρες να προεξέχουν αρκετά.
Απλώνουμε το τυρί και από
πάνω τακτοποιούμε τις ντομάτες
και τα σκόρδα.
Αλατοπιπερώνουμε και
τυλίγουμε τις άκρες της ζύμης
προς τα μέσα, μισοκαλύπτοντας
τη γέμιση. Αλείφουμε όλη την
επιφάνεια (ζύμη + γέμιση) με το
αυγό και ψήνουμε για περίπου 1
ώρα. Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε
να κρυώσει, σκορπίζουμε το
σχοινόπρασο και το ξύσμα
λεμονιού και σερβίρουμε.
Πηγή:gast

Λάχανο: Αδειάζουμε
το λάχανο τουρσί σε
ένα λεπτό σουρωτήρι,
ξεπλένουμε με λίγο κρύο
νερό και το αφήνουμε
να στραγγίξει καλά
όση ώρα ετοιμάζεται
το κρέας. Αν έχουμε
προμηθευτεί λάχανο
τουρσί σε κομμάτια και
όχι λεπτοκομμένο, το κόβουμε κατά το γούστο μας.
Χοιρινό: Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια. Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μια
φαρδιά κατσαρόλα, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να λιώσει, αλλά να
μην κάψει, και σοτάρουμε το χοιρινό για 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει απαλά
από όλες τις μεριές. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και σοτάρουμε για άλλα
3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε το νερό με τον αραιωμένο
πελτέ – θα πρέπει απλώς να καλύψει τα κομμάτια του χοιρινού. Αφήνουμε
να πάρει μία βράση, χαμηλώνουμε καλά τη φωτιά, αλατοπιπερώνουμε,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 1½ ώρα,
μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας. Ρίχνουμε το λάχανο τουρσί στην
κατσαρόλα μαζί με το μπούκοβο. Μαγειρεύουμε για άλλα 10-15 λεπτά,
μέχρι το λάχανο να απορροφήσει και αυτό λίγη σάλτσα. Σερβίρουμε το
φαγητό ζεστό, με ψωμί.
Πηγή:kontranews.gr

Συνταγή της ημέρας: Panettone - Πώς να
φτιάξετε το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό
των Χριστουγέννων
Σήμερα σας προτείνουμε να μπείτε στην κουζίνα και να φτιάξετε το panettone που είναι ίσως το πιο κλασικό χριστουγεννιάτικο γλυκό των Ιταλών και
πλέον μια αγαπημένη μας επιλογή για το γιορτινό τραπέζι.

Υλικά

350 γρ. αλεύρι δυνατό
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
3 κουταλιές της σούπας νερό (χλιαρό)
1 κύβος φρέσκια μαγιά
70 γρ. ζάχαρη άχνη
2 αυγά (ολόκληρα)
Κρόκοι αυγών
Ξύσμα λεμονιού
120γρ. μείγματος κύβων γλασέ πορτοκάλι, σταφίδας και ξύσματος λεμονιού
ή πορτοκαλιού
40 γρ. κονιάκ ή ρούμι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε 300 γρ. αλεύρι με το αλάτι. Τρίβουμε τη μαγιά, τη διαλύουμε
στο νερό προσθέτοντας τη στο αλεύρι μαζί με τη ζάχαρη και τα χτυπημένα
αυγά.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά, προσθέτοντας και το υπόλοιπο αλεύρι.
Αφήνουμε το ζυμάρι να διογκωθεί για 45 λεπτά σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος μέσα σε μια πλαστική σακούλα.
Προσθέτουμε τους κρόκους αυγών, το κονιάκ και τους κύβους γλασέ
πορτοκάλι, τις σταφίδες και το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε το βούτυρο. Πρέπει το ζυμάρι μας να είναι μαλακό και
κολλώδες. Ζυμώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο το ζυμάρι μας για 10 περίπου
λεπτά και το τοποθετούμε σε δοχείο όταν δεν κολλάει πια στα χέρια
και στον πάγκο. Σκεπάζουμε το δοχείο με πλαστικά ή με υγρό πανί και
αφήνουμε το ζυμάρι μας να ξεκουραστεί και να διπλασιάσει τον όγκο του
για 2 ώρες.
Πιέζουμε το ζυμάρι με τις γροθιές μας, το ξανασκεπάζουμε και το
αφήνουμε για άλλη μια ώρα. Πιέζουμε πάλι το ζυμάρι με τις γροθιές μας.
Το αναποδογυρίζουμε πάνω στον αλευρωμένο πάγκο μας. Ανακατεύουμε
τις σταφίδες και τα ψιλοκομμένα κομμάτια φλούδας πορτοκαλιού με λίγο
αλεύρι για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και τα προσθέτουμε στο ζυμάρι
μας. Ζυμώνουμε και πάλι για 2-3 λεπτά με αλευρωμένα χέρια.
Σφαιροποιούμε το ζυμάρι μας και το τοποθετούμε σε φόρμα πανετόνε ή
σε στρογγυλή βουτυρωμένη φόρμα. Με κοφτερό μαχαίρι σταυρώνουμε το
ζυμάρι μας, το σκεπάζουμε με υγρό πανί ή με πλαστικό και το αφήνουμε να
διπλασιάσει τον όγκο του. Προσοχή γιατί το πανί ή το πλαστικό δεν πρέπει
να ακουμπήσει το ζυμάρι.
Θερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε λίγο βούτυρο
και αλείφουμε την επιφάνεια του ζυμαριού. Στο κέντρο του σταυρού,
βάζουμε ένα μικρό κομμάτι βούτυρο και ψήνουμε για 10-12 λεπτά. Όταν το
πανετόνε αρχίσει να ξανθαίνει, το αλείφουμε και πάλι με λιωμένο βούτυρο.
Χαμηλώνουμε το φούρνο στους 180 ˚C και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά.
Βγάζουμε το panettοne απ’ το φούρνο και το αφήνουμε να σταθεροποιηθεί
για 5 λεπτά. Κατόπιν το βγάζουμε προσεκτικά από τη φόρμα του. Το
αφήνουμε να κρυώσει γερμένο στα πλάγια πάνω σε σχάρα.
Πηγή;kontranews.gr

DR. ALBERT BOURLA: THE GREEK
CEO OF PFIZER THAT MAY SAVE THE
WORLD
Pfizer has announced a
new Coronavirus vaccine, which the company
claims has a 90 percent
effectiveness. This has
proven to be the biggest,
most optimistic news
this year which has been
drowned in non stop bad
news. The much-anticipated discovery brought
to the limelight the name
of the pharmaceutical
company’s Chairman and
CEO, Albert Bourla.
“It is a great day for science. It is a great day for humanity when you realize your vaccine has
90% effectiveness. That’s overwhelming. You understand that the hopes of billions of people
and millions of businesses and hundreds of governments that were felt on our shoulders.
Now…I think we can see light at the end of the tunnel.” – Dr. Albert Bourla told CNBC
Dr. Bourla is a Thessaloniki native who left Greece at the age of 34 to pursue a career in
the pharmaceuticals industry. Born on October 21, 1961, he is part of the long history of the
Sephardic Jews of Thessaloniki.
The Bourla family arrived in Thessaloniki from Spain about six centuries ago. As jewelers,
they created and sold diamonds, jewelry and watches throughout the Balkans, and built
two important buildings in the city, one of which is the Moroccan Mansion. Albert Bourla is a
descendant of the few survivors of the Jewish community of the city which was almost completely wiped out by the Nazis during World War II.
After graduating from high school Bourla went on to study at the Aristotle University of Thessaloniki. He graduated with a PhD in veterinary medicine and worked as a veterinarian for a
time. He joined Pfizer in 1993, first serving as a doctor of veterinary medicine and technical
director for the company’s animal health division in Greece.

Lesvos petrified forest yields
more surprises
A fossilized tree trunk is unearthed on the eastern Aegean
island of Lesvos, in a photograph released on Friday.

Statement by the Prime Minister
on Christmas
December 24, 2020
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the
following statement on Christmas:
“Merry Christmas, Canada! Today, our family joins
Christians across the country and around the world to
celebrate the birth of Christ.
“This time of year is full of joy, light, and traditions. As
a family, we usually get together to eat too much food,
share laughs and stories, watch cheesy holiday movies,
give each other gifts, and most importantly, spend quality
time together.
“This year, as we continue to deal with the impacts of the
global COVID-19 pandemic, Christmas traditions will be
different. Families aren’t getting together for big dinners
and friends aren’t stopping by for cookies and eggnog,
but we can, and should, give thanks for everything that
unites us. Today is a time to recognize all the good that we
have in our lives. It’s a time to celebrate Christ’s message
of compassion and show people we love them – and right
now, that message is more important than ever before.
“2020 has been a difficult year for all of us, but through it
we’ve seen Canadians meet these challenging times with
generosity, kindness, and hope. Neighbours are helping
neighbours, kids are giving up play dates and birthday
parties, and businesses are retooling their operations, all
to help in the fight against COVID-19. We’ve seen this
leadership and dedication from our front line workers,
who have put themselves at risk to keep all of us safe and
healthy and our families fed. And we also recognize the
work of our Canadian Armed Forces members, both at
home and abroad, and thank them for their sacrifice and
service to our country.
“This year everyone has done their part, because as Canadians we show up for one another. And today, as many
spend this holiday away from the ones they love, we need
to continue to support and reach out to friends, neighbours, and those in need in our communities. As a country, we will come out of this challenging year stronger
and more united, and we will continue to stand together
– both today and into the New Year.

Archaeologists excavating the
eastern Aegean island’s petrified
forest on Thursday discovered
50 new tree trunks that had
been buried for thousands of
years under volcanic ash and
debris.

“From our family to yours, Hadrien, Ella-Grace, Xavier,
Sophie, and I wish you joy, health, and love this holiday
season. Merry Christmas, everyone.”

[Stratis Balaskas/ANA-MPA]
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O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, βεράντες, μπαλκόνια και φράχτες και αυτόματες πόρτες .
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.
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CALL: Steve Schismenos
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Η βοηθός προπονητή των Σαν
Αντόνιο Σπερς, Μπέκι Χάμον,
έγραψε ιστορία την Τετάρτη,
καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα
head coach σε ομάδα του ΝΒΑ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Βαθμολογία
UEFA:
Σε ιστορικό
χαμηλό
η Ελλάδα Υποχώρησε
στην 18η
θέση!

Οριστικό τέλος για την Alfa Romeo
Giulietta

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

TANEA Team 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Χάμον
ανέλαβε τα
ηνία της
ομάδας μετά
την αποβολή
του Γκρεγκ
Πόποβιτς
στην ήττα του
Σαν Αντόνιο
από τους Λος
Αντζελες Λέικερς με 121-107. «Δεν μπήκα στην αρένα
πιστεύοντας ότι γινόμουν head coach απόψε.
Ο Γκρεγκ με έδειξε, αυτό ήταν μόνο. Μου είπε
«αναλαμβάνεις εσύ τώρα». Έτσι είναι ο Ποπ. Είμαι στο
Σαν Αντόνιο εδώ και περίπου 13 χρόνια και αποτελώ
μέλος του οργανισμού αυτού. Έχω αφιερώσει πολύ
χρόνο στην ομάδα, όπως και αυτή σε μένα κάνοντάς με
καλύτερη.
Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τη μεγάλη εικόνα, γιατί
μπορεί να σε συνεπάρει. Θα ήθελα να είχε συνδυαστεί
αυτή η στιγμή με μια νίκη» τόνισε μετά την αναμέτρηση
η Χάμον. Η 43χρονη Χάμον, είναι βοηθός προπονητή
των Σπερς από τον Αύγουστο του 2014, και είναι η
πρώτη γυναίκα που πληρώθηκε για τη συγκεκριμένη
εργασία. Έπαιξε 16 χρόνια στο WNBA με Νιου Γιορκ
Λίμπερτι (1999-2006) και Σαν Αντόνιο Σταρς (2007-14)
που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς.
«Προφανώς είναι μια μεγάλη υπόθεση, μια σημαντική
στιγμή», δήλωσε η Χάμον και συνέχισε: «Είμαι μέλος
αυτού του οργανισμού. Ήρθα εδώ το 2007, οπότε είμαι
μέρος της ομάδας των Σπερς εδώ και 13 χρόνια. Έχω
επενδύσει πολύ χρόνο στην ομάδα, αλλά και
η ομάδα σε μένα».

Πάλη: «Χρυσή» στο Παγκόσμιο
Κύπελλο η Πρεβολαράκη
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Από το κακό στο χειρότερο
οδεύει η Ελλάδα στο
UEFA Ranking, με τη
χώρα μας να υποχωρεί
μετά την ολοκλήρωση των
ομίλων του Champions
League και του Europa
League στη 18η θέση με
25.200 βαθμούς.
Πρόκειται για τη χειρότερη
θέση που είχε το ελληνικό
ποδόσφαιρο στην
ιστορία του στα Κύπελλα
Ευρώπης!
Η Ελβετία προσπέρασε
την χωρα μας και ανέβηκε
17η (25.255 βαθμοί),
ενώ πλέον ακολουθεί σε
απόσταση μίας... ισοπαλίας
η 19η Τσεχία (25.000
βαθμοί) η οποία συνεχίζει
στην Ευρώπη με τη Σλάβια
Πράγας.
Τέλος στην 20η θέση είναι
η Κροατία (24.875 βαθμοί)
που έχει στην επόμενη
φάση του Europa League
τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ
(πιθανή αντίπαλος του
Ολυμπιακού στους «32»).
Τι σημαίνει πρακτικά
η 18η θέση (μέχρι και
την 28η θέση) για τη σεζόν
2022/23:
-Ο πρωταθλητής στον 1ο
προκριματικό γύρο του
Champions League
-Ο δεύτερος, ο τρίτος και
ο Κυπελλούχος στον 2ο
προκριματικό γύρο του
Europa Conference League
-Δεν θα έχουμε υπάρχει
πέμπτη ομάδα στην
Ευρώπη και δεν θα
υπάρχει ελληνική ομάδα
στο Europa League.

Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Πάλης που διεξάγεται στη Σερβία στα 53κ.
Γυναικών κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαράκη. Η
Κυρία της Ελληνικής Πάλης επικράτησε με 5-1
της Ζάσινα (Πολωνία) κι ανέβηκε στο υψηλότερο
σκαλί του βάθρου.

Είναι πλέον επίσημο: Η Alfa Romeo Giulietta σταματά την παραγωγή της χωρίς
αντικαταστάτη. Το μικρό SUV Tonale θα
την αντικαταστήσει έμμεσα, αλλά το
2022.
Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020
Η Giulietta φιγουράρει ήδη στον κατάλογο της Alfa Romeo εδώ
και δέκα χρόνια. Μια οριακά αποδεχτή διάρκεια γενιάς για τα
σύγχρονα δεδομένα, παρά τη μάλλον διακριτική εμπορική πορεία
της. Ύστερα από κάμποσα χρόνια αναμονής, η μιλανέζικη φίρμα
αποφάσισε τελικά να σταματήσει την παραγωγή του κόμπακτ
χάτσμπακ, χωρίς να έχει προβλέψει άμεσο αντικαταστάτη του.
Αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου 2021, η έξοδος
του τελευταίου αντιγράφου της Giulietta από τη γραμμή
παραγωγής επισπεύστηκε σύμφωνα με ιταλικές πηγές. Το ιταλικό
ClubAlfa ανακοινώνει ότι η παραγωγή σταμάτησε στις 22
Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με εσωτερικές πηγές στο εργοστάσιο
του Cassino. Ωστόσο, η ιταλική φίρμα δεν έχει επιβεβαιώσει το
δημοσίευμα.
Η Giulietta, μαζί με τη σουπερμίνι MiΤo, βοήθησαν στο να
διατηρηθεί η Alfa Romeo ζωντανή παρά τα πέτρινα χρόνια και μια
ολοένα συρρικνούμενη γκάμα. Η πρώιμη καριέρα του ιταλικού
κόμπακτ χάτσμπακ φαινόταν ενθαρρυντική, με 78.911 αυτοκίνητα
να παράγονται στην πρώτη ολοκληρωμένη χρονιά του μοντέλου
στην αγορά. Ωστόσο, από το 2012, η κάμψη ξεκίνησε με την
άνοδο των SUV.
Οι δύο ανανεώσεις το 2013 και το 2016 δεν μπόρεσαν να αλλάξουν
τα πράγματα. Και η Μιλανέζα επέζησε χάρη σε σπέσιαλ εκδόσεις,
με την παραγωγή της να γίνεται ολοένα και πιο οριακή. Το 2019, η
Giulietta μόλις που ξεπέρασε τις 15.000 μονάδες παγκοσμίως παρά
την εισαγωγή μερικών νέων χαρακτηριστικών για το MY19.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ Μεταχειρισμένο: Alfa Romeo Giulietta,
2010-σήμερα
Με τη
διακοπή
της Giulietta, η Alfa
Romeo
αποχαιρετά
την
κατηγορία
των
κόμπακτ
χάτσμπακ,
καθώς
δεν έχει
προγραμματιστεί κανένα τέτοιο μοντέλο από την εταιρεία. Η
γέννηση του Ομίλου Stellantis, που προέκυψε από τη συγχώνευση
του Groupe PSA και της ιταλο-αμερικανικής οντότητας της
FCA, οδήγησε – κατά κάποιους- στην ελπίδα ότι θα δούμε την
επιστροφή μιας μπερλίνας Alfa με βάση μια πλατφόρμα του
Groupe PSA.
Στο άμεσο μέλλον, η κατηγορία C θα εκπροσωπηθεί στην
Alfa Romeo από την Tonale, το μελλοντικό κόμπακτ SUV της
εταιρείας. Το αυτοκίνητο, που εμφανίστηκε ως κόνσεπτ το 2019,
θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2021 και η παραγωγή έχει
προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Στην
γκάμα της Tonale θα υπάρχουν και υβριδικές εκδόσεις, χάρη στην
πλατφόρμα που δανείστηκε από τον ξάδελφό της, το Jeep Compass. Το εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου έχει προγραμματιστεί
για την άνοιξη του 2022.
Πηγή:drive.gr

Η θεία δίκη εναντίον της ηλιθιότητας
02.10.2020 Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης

Στις κοινωνίες υπάρχει αναπτυγμένη η αντίληψη
της αίσθησης της θείας δίκης. Πρόκειται για ένα αίσθημα
που δεν σχετίζεται με την εκδίκηση ή την μνησικακία.
Άπλα, έρχεται ή ακριβέστερα εκλαμβάνεται ως ένα
άνωθεν σημάδι λύτρωσης. Κυρίως, η θεία δίκη μας
έρχεται στο νου ή μας εκφράζει περισσότερο όταν
απονέμεται στους ισχυρούς, στους «υπεράνω»
των ανθρώπινων νόμων. Το κακό τέλος του Χίτλερ,
για παράδειγμα, μπορεί να αποδοθεί παραδοσιακά,
εκτός από τους Σύμμαχους, και στη θεία δίκη που σκηνοθέτησε ένα τραγικό τέλος, πολύ πιο δραματικό από
το αναμενόμενο.
Στην πρωτόγνωρη για τον σύγχρονο κόσμο, εξέλιξη
της τρέχουσας πανδημίας, η διεθνής κοινότητα βρέθηκε
αντιμέτωπη με μια κατάσταση που υπερέβαινε τις δυνατότητές της. Κάθε μέτρο αντιμετώπισής της ήταν κι
ένα στοίχημα, ένας πειραματισμός, καθώς δεν υπήρχε
ανάλογη προηγούμενη εμπειρία.
Όσο περισσότερα μαθαίναμε για τον περίφημο Covid-19
τόσο μεγάλωνε ο φόβος μας - και ταυτόχρονα και
οι αντιδράσεις μας μπροστά στο φόβο. Κάπως έτσι
μπήκαμε όλοι σε ένα φαύλο κύκλο. Η ζωή άλλαξε
απότομα. Τα απολύτως αυτονόητα τέθηκαν σε αμφισβήτηση. Δεν ήταν μόνο τα μέτρα που ανέσυραν μια
σειρά ενστικτωδών αντιδράσεών μας ανατρέποντας εκ
θεμελίων όλα τα δεδομένα της ζωής μας, ήταν και το
ότι ο «εχθρός» δεν έχει πρόσωπο, είναι αόρατος και
πανταχού παρών.
Κανένας άνθρωπος σε αυτό τον πλανήτη δεν ήταν
έτοιμος να δεχτεί αυτή την εξέλιξη της πραγματικότητας.
Υπό αυτή την έννοια, οι αντιδράσεις αυτών που αντιμετωπίζουν τον Covid-19 με έντονες δόσεις ηλιθιότητας
(επειδή πιστεύουν πως η ηλιθιότητα είναι ανίκητη),
εντάσσονται και αυτές στο πλαίσιο της πρόσληψής
του. Ανάμεσα στο δημοφιλές κίνημα των ηλιθίων, στις
πρώτες θέσεις, βρέθηκαν διάφοροι παγκόσμιοι ηγέτες,
όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Μπορεί να ακούγεται ως ανέκδοτο, ως αδιανόητη
υπερβολή, ως κάτι εξωφρενικό, αλλά ο πρόεδρος
της πιο ισχυρής και προηγμένης χώρας στον πλανήτη,
αφού εξάντλησε όλη την γκάμα των πιο ακραίων ηλιθιοτήτων, πρότεινε στην Αμερική και κατά συνέπεια σε
ολόκληρο τον πλανήτη να πίνουν χλωρίνη για να βρουν
την υγειά τους.
Επίσης, αδιανόητη υπήρξε και η στάση του Τζόνσσν,
του Άγγλου πρωθυπουργού, ανθρώπου σαφώς εξυπνότερου και απείρως πιο καλλιεργημένου από
τον Τραμπ, ο οποίος τον συναγωνίστηκε αντάξια σε
ηλιθιότητα. Μιλάμε για τον πρωθυπουργό της Αγγλίας
όπου το πολιτισμικό εκτόπισμα είναι άλλου επιπέδου.
Μετά από αυτές τις δυο περιπτώσεις, η περίπτωση του
Βραζιλιάνου πρόεδρου μπορεί να καταγραφεί
στα γραφικά χρονικά. Αυτοί οι τρεις, με την απύθμενη
ανευθυνότητα που έδειξαν, πήραν στο λαιμό τους
εκατομμύρια ανθρώπους.
Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάθηκαν εξ αιτίας
της εγκληματικής ηλιθιότητας που επέδειξαν μόνοι τους
αυτοί οι τρεις ανόητοι ηγέτες. Αν δεν καλύπτονταν από
την ισχύ τους, θα μπορούσαν να προσαχθούν
ως εγκληματίες κατά της ανθρωπότητας.
Εδώ έρχεται η θεία δίκη, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία νέα, ο Αμερικανός πρόεδρος προσεβλήθη από τον
ιό. Οι τρεις αυτοί ανεύθυνοι άνθρωποι παίρνουν ένα
συμβολικό μάθημα αλλά αρκετό για να μεταφέρει και σε
μας το μήνυμα ότι ακόμα και οι ισχυρότεροι του κόσμου
αυτού δεν είναι αλώβητοι ούτε και η ηλιθιότητα είναι
ανίκητη.
Πηγή:to pontiki.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Μέσα στο αεροπλάνο κάθονται
δίπλα δίπλα ένας κύριος με μια
γοητευτική κυρία .
Ο κύριος θέλοντας να ανοίξει
κουβέντα την ρωτάει τι δουλειά
κάνει .
Η κυρία του απαντάει ότι είναι
καθηγήτρια Σεξολογίας και
εξετάζει τις διαφορές που έχουν
οι λαοί ανατομικά .
Ο κύριος της ζητάει να του
δώσει ένα παράδειγμα .
Η κυρία του λέει :
“ Οι Αιγύπτιοι την έχουν μεγάλη
στο μήκος ενώ οι Κρητικοί
χοντρή . . “
Και τότε ο κύριος λέει :
“ Επιτρέψτε μου να συστηθώ .
ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ . “
***
Μια φορά κολυμπούσαν σε μια
πισίνα δύο άντρες και σε μια
στιγμή βλέπουν μια πανέμορφη
κοπέλα και λέει ο ένας:
- “Πω πω μια γκόμενα!”
- “Ναι, λέει ο άλλος πρέπει να
είναι Γερμανίδα.”
- “Όχι ρε τι λες Ελληνίδα είναι.”
- “Τι λες ρε έχει τέτοιες κοπέλες
η Ελλάδα;”
Εκεί που μάλωναν βλέπουν τη
γκόμενα να μπαίνει στην πισίνα
και να λέει:
- “Χανς, χανς.”
- “Βλέπεις ρε Γερμανίδα είναι
λέει ο άλλος.”
- “Έχεις δίκιο τελικά.”
Και μετά από λίγο πριν
τελειώσουν την κουβέντα
ακούνε:
- “Χανς Μήτσο μ’, Χανς το νερό
είνι ζιστό.”
***
Πηγαίνει ο Αχμέτ για πρώτη
φορά στο Λονδίνο. Εκεί
στον έλεγχο του κάνουν τις
καθιερωμένες ερωτήσεις.
- Όνομα; Αχμέτ
- Επίθετο; Χουσεΐν.
- Εθνικότητα; Αραβική.
- Σεξ; (φύλο, στα αγγλικά) Α, 7
ή 8 φορές την εβδομάδα.
- Όχι, δεν καταλάβατε, άνδρας ή
γυναίκα;
- Ότι να ναι, δε με νοιάζει.
Γιάντα..
Παίρνει ένας παπάς εντολή να
πάει στην Κρήτη να ασκήσει τα
καθήκοντά του.
Μετά από δυο χρόνια,
απελπισμένος γυρίζει στην
Αθήνα. Μπουχτισμένος από
τους Κρητικούς, μιλάει αρνητικά
για αυτούς όπου σταθεί και όπου
βρεθεί.
Έρχεται λοιπόν η Κυριακή και
μετά το εκκλησίασμα μιλάει
στους πιστούς του για την
εντολή “ου κλέψεις”:
“Ο Θεός τέκνα μου, δίδαξε να
μην κλέβουμε, όχι σαν τους
Κρητικούς που κλέβουν ο ένας
τα ζώα του άλλου...”
Γίνονται παράπονα και ο
Δεσπότης του ζητάει να μην
επαναληφθεί το συμβάν.
Την επόμενη Κυριακή, όταν
έφτασε η ώρα του κηρύγματος
αρχίζει να τους μιλάει για την
εντολή “ου φονεύσεις”:
“Ο Θεός δίδαξε να μην
σκοτώνουμε. Όχι σαν τους
Κρητικούς που σκοτώνουν ο
ένας τον άλλο με τις βεντέτες
τους...”
Γίνονται περισσότερα παράπονα
και ο Δεσπότης τον απειλεί ότι
αν το ξανακάνει θα είναι και
η τελευταία του φορά... Αυτός
συμφωνεί.
Την επόμενη λοιπόν Κυριακή,
μετά την λειτουργία αρχίζει
να τους μιλά για τον Μυστικό
Δείπνο...
“Εκεί που κάθονταν γύρω από
το τραπέζι, ο Χριστός με τους

μαθητές του, τους αποκαλύπτει:
- Ένας από εσάς θα με προδώσει
σήμερα!
Και τότε πετάγεται ο Ιούδας και
λέει:
- Και γιάντα ξανοίγεις εμένα,
μπρε σύντεκνε;;;”
10 Εντολές
Δύο παπάδες συναντιούνται
κάθε πρωί με τα ποδήλατά τους
καθώς πηγαίνουν να κάνουν
λειτουργία στις εκκλησίες τους.
Μια μέρα ενώ ο ένας πήγαινε με
το ποδήλατο συναντά τον άλλο
που πήγαινε με τα πόδια.
- Τι έγινε αδελφέ; τον ρωτάει.
Τι έγινε; που είναι το ποδήλατό
σου;
- Άσε...μου το κλέψανε αδελφέ!
του απαντάει ο άλλος ο παπάς,
και τώρα δεν ξέρω τί να κάνω...
- Άκου να σου πω λέει ο άλλος:
Την Κυριακή στην εκκλησία,
που θα είναι πολλοί, στο
κήρυγμα θα αρχίσεις να λες τις
10 εντολές. Όταν θα φτάσεις
στο ου κλέψεις, θα δεις ποιος
θα ταραχτεί από κάτω, και θα
καταλάβεις ποιος στο πήρε.
Πράγματι, έτσι κι έκανε. Tη
Δευτέρα το πρωί συναντιούνται
πάλι, κι ο πάπας είχε βρει το
ποδήλατό του.
Τι έγινε; τον ρωτάει ο άλλος,
πως το βρήκες;
- Έκανα ότι μου είπες, λέει ο
παπάς. Στο κήρυγμα, άρχισα
να λέω τις 10 εντολές. Φτάνω
στο ου κλέψεις, κοιτάω να
δω αν κουνήθηκε κανένας,
αν ταράχτηκε... τίποτα. Όταν
όμως έφτασα στην εντολή ου
μοιχεύσεις, θυμήθηκα που το
είχα αφήσει!!
Η πορεία
Κάποιος, πηγαίνοντας στη
δουλειά του βλέπει ένα πλήθος
ανθρώπων να περπατάει.
Κοιτάζοντας στην “κεφαλή” της
πορείας, βλέπει ένα φέρετρο,
από πίσω έναν κύριο με ένα
σκυλάκι και ακολουθεί το
πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και
τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η
πεθερά μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν
επιτρέπεται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το
δανείσεις για απόψε;
- Μπες στην ουρά!
2 Πόντιοι στο κλαμπ
Λέει ο ένας πόντιος στον άλλο
μέσα στο club:
- Ρε συ τι είναι αυτό εκεί;
- Ηχείο απαντάει.
- Σιγά μην είναι και η Μυτιλήνη,
λέει ο άλλος.
Αμέρικα
- Γιατί οι Πόντιοι γράφουν στα
αυτοκίνητά τους “Αμέρικα”;
- Γιατί οι Αμερικάνοι γράφουν
“Πόντιακ”!
Η Μονοκατοικία
Γυρνάει μια μέρα ένας πόντιος
από την δουλειά του και βλέπει
τη γυναίκα του στο κρεβάτι με
έναν άλλο.
-Τι γίνεται εδώ??!!
-Να... κάναμε party στον πάνω
όροφο,μου έπεσε το παντελόνι
και ήρθα να το πάρω
-Γυναικα έτσι είναι?
-Ναι αγάπη μου έτσι είναι.
Φεύγει ο γκόμενος τρέχοντας
από το σπίτι και ο πόντιος με
την γυναικα του ξαπλώνουν στο
κρεβάτι και κοιμούνται. Στις 3 η
ώρα το βραδυ ξυπνάει η γυναικα
και βλέπει τον άνδρα της να
χτυπάει το κεφάλι του στον

τοίχο.
-τι έπαθες άνδρα μου?
-Τώρα θυμήθηκα ότι μένουμε σε
μονοκατοικία!!!
Στις δύο , η μία δώρο !
Ένας πόντιος τηλεφωνεί σε
μια πιτσαρία στις δύο η ώρα τη
νύχτα για να κάνει παραγγελία
...
“ Μα ..” του λένε “ δεν
μπορούμε να κάνουμε διανομή
τέτοια ώρα! “
Και εκνευρισμένος ο πόντιος
απαντά :
“ Με δουλεύετε ; Και τότε γιατί
στα διαφημιστικά που μοιράζετε
γράφετε ότι στις δυο δίνετε μία
πίτσα δώρο
Το αρχαιότερο επάγγελμα
Σε μια συγκέντρωση βρέθηκαν,
ένας αρχιτέκτονας, ένας
χειρουργός και ένας πολιτικός.
- Το επάγγελμά μου, λέει
ο αρχιτέκτονας, είναι το
αρχαιότερο και τούτο γιατί ο
θεός υπήρξε ο αρχιτέκτων του
σύμπαντος.
- Μάλλον το δικό μου είναι
το αρχαιότερο, παρατηρεί ο
χειρούργος.
Μην ξεχνάτε ότι για να φτιάξει
ο θεός τη γυναίκα χρειάστηκε να
πάρει πλευρά από τον Αδάμ.
- Είστε λάθος και οι δύο, λέει ο
πολιτικός. Διότι πριν από κάθε
άλλο πράγμα υπήρξε το χάος!!!
Ζαχαροπλαστείο
Μπαίνει μια ξανθιά σ’ ένα
ζαχαροπλαστείο και ρωτάει για
τα γλυκά.
- Τι είναι αυτό; ρωτάει το
ζαχαροπλάστη.
- Αυτό είναι τουλούμπα, της
απαντά.
- Α, αν δεν έρθει να το πάρει ο
Λούμπας, να το πάρω εγώ;
2 φορές sex
Πάει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων
στο γιατρό για τσεκάπ. Αφού ο
γιατρός εξετάζει τον άνδρα τον
ρωτάει:
- Πώς πάμε από sex;
- Μια χαρά γιατρέ. Δύο 2 φορές
μόνο που την δεύτερη φορά
ιδρώνω.
- Καλά ,απαντάει ο γιατρός, δεν
είναι πρόβλημα αυτό.
Βγαίνει ο σύζυγος και μπαίνει η
σύζυγος στο γραφείο.
- Πως πάμε από σεξ;
- Χάλια γιατρέ!
- Τι χάλια; Ο σύζυγος μου είπε
ότι το κάνετε δύο φορές, και
μάλιστα μόνο την δεύτερη
ιδρώνει.
- Ναι, λέει η σύζυγος, αλλά
αυτό είναι γιατί η πρώτη είναι
τον χειμώνα και η δεύτερη του
καλοκαίρι!
Αλάσκα
Μπαίνουν δύο φίλοι σε ένα
μπαρ στην Αλάσκα και ρωτάνε
τον μπάρμαν:
- Ρε φίλε, άσπρες γυναίκες έχετε
εδώ;
- Φυσικά και έχουμε.
- Μαύρες γυναίκες έχετε;
- Και βέβαια.
- Ασπρόμαυρες γυναίκες έχετε;
- Ασπρόμαυρες; Όχι,
ασπρόμαυρες δεν έχουμε!
Γυρνάει αυτός που ρώτησε και
λέει στον φίλο του:
- Στο είπα, ρε μ#λ#κα, πιγκουίνο
γ#μήσ#με χτες το βράδυ...

Ο πλανήτης γιόρτασε ήσυχα και ιδιωτικά την έλευση του νέου έτους
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Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Ένα πλήθος με μάσκες στην Ουχάν, αλλά άδειες παραλίες στο Ρίο ντε Ζανέιρο: πολλές χώρες σε όλο τον
κόσμο περιόρισαν τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία
ανάγκασε δισεκατομμύρια ανθρώπους να γιορτάσουν ιδιωτικά στο σπίτι τους την αλλαγή του χρόνου.
Έπειτα από πολύμηνους περιορισμούς και lockdown εξαιτίας της covid-19, που έχει προκαλέσει
τουλάχιστον 1,8 εκατομμύριο θανάτους στον κόσμο, τα νέα επιδημικά κύματα υποχρεώνουν την
πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς από
τον καναπέ τους.
Το μικρό αρχιπέλαγος του Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό υποδέχθηκαν πρώτα στον
πλανήτη, στις 12.00 ώρα Ελλάδος χθες Πέμπτη, το 2021, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαν και Μπέικερ
θα περιμένουν άλλες 26 ώρες.
Η Νέα Ζηλανδία, γιόρτασε με μία ώρα διαφορά το 2021. Μεγάλα πλήθη υποδέχθηκαν το νέο έτος στο
Όκλαντ με γιορτή πυροτεχνημάτων.
Στο Σίδνεϊ, την μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, η περίφημη γιορτή των πυροτεχνημάτων φώτισε στις
15.00 ώρα Ελλάδος χθες τον ουρανό επάνω από το λιμάνι χωρίς σχεδόν καθόλου θεατές, έπειτα από την
εμφάνιση νέας εστίας της επιδημίας στην πόλη αυτή όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κρούσματα covid-19.
Ματαιώθηκε ακόμη και το σχέδιο να επιτραπεί σε 5.000 εργαζομένους στην πρώτη γραμμή να παραστούν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι περισσότεροι κάτοικοι θα αρκεσθούν
σε οικογενειακές συγκεντρώσεις των πέντε ατόμων.
“Όλοι αναμένουν το 2021 ως μια νέα αρχή”, δήλωσε η Κάρεν Ρόμπερτς, από τους λίγους θεατές που βρισκόταν σε ένα μπαρ κοντά στη διάσημη όπερα του Σίδνεϊ.
“I will survive”
Στη Νέα Υόρκη, όπου συνήθως η Times Square είναι γεμάτη ενθουσιασμένους ανθρώπους που
γιορτάζουν υπό βροχή κομφετί, η συνοικία του Μανχάταν ήταν αποκλεισμένη και οι αρχές ζήτησαν από
τους κατοίκους της πόλης να παρακολουθήσουν την αντίστροφη μέτρηση ως την έλευση του νέου έτους
στις τηλεοράσεις τους. Η διάσημη τραγουδίστρια της ντίσκο Γκλόρια Γκέινορ, 77 ετών, τραγούδησε το
γνωστό τραγούδι της “ I will survive”.
Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους
περισσότερους νεκρούς λόγω
της covid-19 και στις ευχές του
για το νέο έτος ο δήμαρχος της
Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο
αναφέρθηκε στο 2020 ως “
αναμφισβήτητα την πιο σκληρή
χρονιά στην ιστορία της Νέας
Υόρκης”. “ Τον Ιανουάριο θα
εμβολιάσουμε ένα εκατομμύριο
Νεοϋορκέζους”, δεσμεύθηκε.
Στη Βραζιλία, τη δεύτερη χώρα
παγκοσμίως με τους περισσότερους νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας, φέτος ακυρώθηκαν οι εορταστικές
εκδηλώσεις στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου πραγματοποιείται μια από τις μεγαλύτερες γιορτές για την
Πρωτοχρονιά. Η διάσημη παραλία Κοπακαμπάνα ήταν σχεδόν άδεια τα μεσάνυκτα, ενώ η αστυνομία
απαγόρευσε τη ρίψη πυροτεχνημάτων.
Ωστόσο στην άλλη πλευρά της πόλης οι Βραζιλιάνοι φώτισαν τον ουρανό με δικά τους πυροτεχνήματα
και διαδηλωτές φώναξαν “ Μπολσονάρου φύγε!” από τα παράθυρά τους στο Ρίο και το Σάο Πάολο, για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία ο
Βραζιλιάνος πρόεδρος.
Χιλιάδες άνθρωποι στην Ουχάν
Στην Κίνα χιλιάδες κάτοικοι της Ουχάν γιόρτασαν την έλευση του
2021, ένα χρόνο αφού εντοπίστηκαν στην πόλη τα πρώτα κρούσματα
του κορωνοϊού. “ Είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε να ξεχάσουμε
ποτέ”, δήλωσε μία κάτοικος της πόλης. “ Μείναμε κλεισμένοι μέσα για
μήνες (...) όμως επιβιώσαμε”.
Στις ευχές του προς τους Κινέζους ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε
ότι έγραψαν “ την εποποιία τους” με τη μάχη κατά της covid-19. Στο
Χονγκ Κονγκ, παρά τα περιοριστικά μέτρα, κάποιοι πήγαν ως το λιμάνι
της Βικτόρια για να βγάλουν selfies.

Και στο Τόκιο, όπου οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο
κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά τον αριθμό-ρεκόρ νέων
κρουσμάτων που καταγράφηκε χθες, έκαναν ουρά, με καλυμμένα τα
πρόσωπα, για να προσευχηθούν για το νέο έτος.
Στη Ρωσία, στην ομιλία του για το νέο έτος ο πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν παραδέχθηκε ότι ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας πλήττει
τη χώρα. “Δυστυχώς η επιδημία δεν έχει τελειώσει. Η μάχη κατά
της επιδημίας δεν σταματά λεπτό”, τόνισε. Λίγο νωρίτερα περίπου
10 άνθρωποι είχαν κολυμπήσει, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, στα
παγωμένα νερά της λίμνης Βαϊκάλης, στη Σιβηρία.
Συμπεριφερθείτε σαν να την έχετε
Το Λονδίνο, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την covid-19, οι εορτασμοί
ήταν περιορισμένοι, ενώ η κυβέρνηση έχει καλέσει τους πολίτες να
παραμένουν στα σπίτια τους προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση
της επιδημίας, με σύνθημα “Συμπεριφερθείτε σαν να την έχετε”.
Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ έδωσε συναυλία μέσω
livestream στη μνήμη των μελών του προσωπικού του Εθνικού

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής
Η Ελληνίδα
Οδοντίατρος Δρ.Κέιτι
Αναγνώστουμε την
εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας
συμβουλεύσει και με
την εργασία της να
αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
V5C 2J9
Tel: 604-320-7321

burnaby_ dental @hotmail.com
www.burnabydental.ca

The Greek Dentist
Katy Anagnostou,
will be very happy
to meet you, advise
you and
use her experience
to help you achieve
a beautiful and
healthy smile.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

Εμφυτεύματα - Implants (surgery + crowns)
Μακρά εμπειρία στις οδοντοστοιχίες
24 years of dental experience

Λεύκανση δοντιών - Chairside + home

bleaching systems

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-teeth straightening invisalign,

604-377-9444

fast braces

MAKELEIO 15-12-20 Τον “θάνατο” της ελληνικής γλώσσας καταγγέλει αναγνώστης μας, βλέποντας τα click away και τα delivery να κάνουν… πάρτι στους διαλόγους των
Ελλήνων. Διαβάστε τι γράφει:“Τι είναι κλικ αγουέι, τι είναι τα λάιβ, τι είναι τα νιουζ στις ειδήσεις, τι είναι χάλοουιν, τι είναι χάνουκες κλτ; Ντροπή σε όσους ξεφτιλίζουν την
ελληνική μας γλώσσα! Ο Μπαμπινιώτης τους πήρε και τους σήκωσε πάλι…Σχολιάζοντας τον όρο «click away» σε ανάρτησή του στο Facebook, o Καθηγητής Γλωσσολογίας
έγραψε με νόημα: «Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους
πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν….».Το lockdown μπορεί να μετατραπεί
σε «απαγορευτικό», το delivery σε «διανομή κατ’ οίκον» ή ακόμα και «τροφοδιανομή», ενώ το takeaway «για το σπίτι». Καμία άλλη χώρα δεν κάνει αυτές τις βλακείες με τη
γλώσσα της, εκτός αν πρόκειται για κρατίδια παράσιτα χωρίς πολιτισμό“.
ποιος μπορεί παρακαλώ να βρει ολη την δήλωση ΜΠΑΜΠΙΝΙΏΤΗ? Ευχαριστώ πολύ -ο ανίκανος για δύσκολα στο δίκτυο ΣΤAYΡΟΣ.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Δημήτρης Κρητικός προς Αντώνη
Καμπουράκη για τον προϋπολογισμό του
2021: «Εύχομαι να μας διαψεύσετε και εμείς
έχουμε τον πολιτικό πολιτισμό να σας το
αναγνωρίσουμε».

Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Δωρεά της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά στην έδρα
Thomas C. Zachos για την Έρευνα Μιτοχονδριακών
παθήσεων
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά πρoσέφερε χίλια δολάρια ($1000) για την υποστήριξη της έδρας
Thomas C. Zachos στην έρευνα των παθήσεων των Μιτοχονδρίων. Η δωρεά αυτή θα διατεθεί στην
πρώτη έδρα για την έρευνα των μιτοχονδρίων στο Τμήμα Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του
Πανεπιστημίου Τορόντο.
Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος εμπνεύστηκε να γίνει αυτή η δωρεά μετά τη συνάντησή του με
τον Αθανάσιο (Thomas) Ζάχο στην Αρχιεπισκοπή τον περασμένο μήνα. Ο Αθανάσιος (Thomas)
είναι ένας νέος που έχει προσβληθεί από αυτή την σοβαρή ασθένεια και είναι ο εμπνευστής της
ίδρυσης της εν λόγω ερευνητικής έδρας στο Πανεπιστήμιο Τορόντο, επικεφαλής της οποίας είναι η
καθηγήτρια Ana Andreazza.
Παρά τις καθημερινές προκλήσεις, ο Αθανάσιος (Thomas), εγγονός της πρώην προέδρου του
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, κας Βασιλικής Ζαχαροπούλου,
ζει και συμπεριφέρεται με τον πιο υποδειγματικό τρόπο. Η υπομονή, η ταπεινότητα, η
αποφασιστικότητα και η εμπιστοσύνη και πίστη του στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι
παράδειγμα για όλους. Δεν έχει επιτρέψει η ασθένειά του να τον καθορίζει. Αντίθετα, με
την υποστήριξη της οικογένειάς του, ξεκίνησε με ενθουσιασμό να προωθήσει τις τελευταίες
ερευνητικές ανακαλύψεις που στόχο έχουν τη θεραπεία, ακόμη και την πρόληψη αυτής της
ασθένειας στο μέλλον.
Εκτός από τη συνεισφορά της Αρχιεπισκοπής, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά έχει απευθυνθεί σε όλα τα Φιλόπτωχα Τμήματα των Κοινοτήτων μας για να
υποστηρίξουν την έδρα Thomas C. Zachos στη Μιτοχονδριακή Έρευνα. Καθώς βρισκόμαστε λίγες
ημέρες πριν τον εορτασμό της Γέννησης του Ιησού Χριστού, ας σκεφθούμε να κάνουμε κι εμείς
μια δωρεά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και να βοηθήσουμε τον Θωμά σ’αυτή την αξιόλογη
πρωτοβουλία του. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την προσφορά σας μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα: https://donate.utoronto.ca/give/show/548
Μαζί με την οικονομική μας υποστήριξη, ας προσευχηθούμε και για τον Θωμά, αλλά και για
όλα τα άτομα που πάσχουν από μιτοχονδριακές παθήσεις. Ας εμπνευστούμε από τον Θωμά. Από
την αφοσίωση και την υπόσχεσή του να βοηθήσει τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουμε
μιμητές της Παροιμίας του Σολομώντα: «Ένας αδελφός που βοηθάται από τον αδελφό του
είναι σαν μια ισχυρή και οχυρωμένη πόλη …» (Παρ 18:19). Ευχαριστούμε τον Θωμά που έγινε
εμπνευστής μας, ώστε να
βάζουμε πάντα τις ανάγκες
των άλλων πάνω από τις
δικές μας. Ο Απόστολος
Παύλος γράφει στην προς
Φιλιππησίους επιστολή του:
“Να ενδιαφέρεται ο καθένας
σας, όχι μόνο για τα δικά του
συμφέροντα, αλλά και για τα
συμφέροντα των άλλων” (Φιλ.
2: 4).
Καλά και Ευλογημένα
Χριστούγεννα σε όλους!

Archdiocese Supports the Thomas C. Zachos Chair in Mitochondrial Research
The Greek Orthodox Archdiocese of Canada has made a gift in support of the Thomas C. Zachos
Chair in Mitochondrial Research. The $1,000.00 contribution will go towards the first named chair
to support mitochondrial research at the University of Toronto’s Department of Pharmacology and
Toxicology.
His Eminence Archbishop Sotirios was inspired to make this donation after meeting with Athanasios (Thomas) Zachos at the Archdiocese last month. Thomas is a young man who lives his life with
this terrible disease and who has spearheaded the creation of this research chair held by Professor
Ana Andreazza.
Despite his daily challenges, Thomas, who is the grandson of the former president of the National
Philoptochos, Mrs. Vasiliki Zacharopoulos, conducts himself in a most exemplary manner. His
patience, humility, dedication to persevere, and his trust and faith in Our Lord Jesus Christ, is an
example for all. He has not allowed his condition to define him; on the contrary, with the support
of his family, he has embarked with enthusiasm to transform the latest research discoveries with
the goal of treating and even preventing this disease in the future.
In addition to its own contribution, the Archdiocese and the National Philoptochos have written
to all community chapters to support the Thomas C. Zachos Chair in Mitochondrial Research. As
we find ourselves days away from joyously celebrating the Nativity of Jesus Christ, let us consider making a donation to the University of Toronto to help Thomas and this worthy initiative.
Additional information and donation details can be found here: https://donate.utoronto.ca/give/
show/548
Together with our financial support, let us also pray for Thomas, and for all individuals who suffer
from mitochondrial disease. Let us be inspired by Thomas, by his dedication and commitment to
help others. In this fashion, we will imitate the words from the Proverbs of Solomon: “A brother
aided by his brother is like a strong and fortified city…” (Pr 18:19). Thank you to Thomas for
providing us with the inspiration to always put the needs of others above our own, like St. Paul
wrote to the Philippians: “Let each of you look out not only for his own interests, but also for the
interests of others” (Php 2:4).
A blessed and merry Christmas to all!

Η παράταξη «Ρόδος Αξιών» και ο επικεφαλής της
Δημήτρης Κρητικός, καταψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2021 που έφερε
προς έγκριση η δημοτική αρχή στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Ρόδου την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου.
Προηγήθηκε η ψήφιση από την παράταξη του τεχνικού προγράμματος κατά
την προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος.
Όπως επισήμανε ο κ. Κρητικός κατά την τοποθέτησή του στο δημοτικό
συμβούλιο, ο προϋπολογισμός της δημοτικής αρχής είναι ένας λογιστικός
προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ρουτίνας, που δεν αφουγκράζεται
τις ανάγκες των κοινοτήτων.
Αποτελεί μια αντιγραφή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με
μηδενικό αναπτυξιακό και επενδυτικό χαρακτήρα, μηδενική ενίσχυση μέσω
προγραμμάτων για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, και τους εποχικά
εργαζόμενους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, για
τους μακροχρόνια άνεργους, για τον πολιτισμό.
Ο κ. Κρητικός υπογράμμισε επίσης κατά την τοποθέτησή του, την έλλειψη
μεγάλων έργων πνοής του Δήμου, την έλλειψη πολιτικών προάσπισης
της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης και του
αθλητισμού ενώ κατέληξε λέγοντας ότι στερείται οράματος, στρατηγικής,
οργάνωσης και ενεργειών ώστε να πάει την πόλη και τους πολίτες της πιο
μπροστά στο μέλλον και να την ανατάξει στην τουριστική αγορά.
( επισυνάπτεται η τοποθέτηση του κ. Κρητικού )
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021.
Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της σημερινής συνεδρίασης, της
κορυφαίας διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και
με αίσθημα ευθύνης θέτω υπόψη σας τα παρακάτω:
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού διέπεται από την αρχή της ετήσιας
διάρκειας, της ενότητας, της καθολικότητας, της ειδίκευσης καθώς και της
ειδικότητας των πιστώσεων. Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη
της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και
των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική
κατάσταση του Δήμου μας καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των
συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι!
Το ύψος του υπό ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 φθάνει
στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όφειλε μεταξύ άλλων να ακολουθείται για την
πληρέστερη αντίληψη από έκθεση που να περιλαμβάνει:
• την αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων
για τα τελευταία δύο χρόνια,
• επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για το επόμενο
οικονομικό έτος και επεξήγηση των βασικών παραδοχών και μεθοδολογιών
που χρησιμοποιούνται για τις μακροοικονομικές προβλέψεις,
• μεσοπρόθεσμους στόχους,
• σχέδιο διορθωτικών και διαρθρωτικών ενεργειών,
• περιγραφή οικονομικής και δημοσιονομικής στρατηγικής του Δήμου ,
• σχέδιο δράσης και οδικό χάρτη ενεργειών κ.α.
Kε Δήμαρχε,
Τίποτα από τα παραπάνω το σχέδιο προϋπολογισμού, δεν έχει. Στερείται
οράματος, στρατηγικής, οργάνωσης και ενεργειών ώστε να πάει την πόλη
το νησί και τους πολίτες του, πιο μπροστά στο μέλλον και να βελτιώσει το
επίπεδο ζωής τόσο των κατοίκων όσον και των επισκεπτών του.
Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της παράταξής σας. Δεν είναι τυπικά
ο πρώτος, αλλά είναι ουσιαστικά ο πρώτος.
Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος, κάτω από άλλες συνθήκες θα
σηματοδοτούσε την αλλαγή που η παράταξή σας, φέρνει στον Δήμο.
Αυτός θα ήταν ο προϋπολογισμός ο οποίος θα άνοιγε μια νέα σελίδα;
Θα ήθελα να μου πει κάποιος, αν μπορεί να αναγνωρίσει σ’ αυτόν τον
προϋπολογισμό μια νέα σελίδα.
Αν μπορεί κάποιος να μου πει, ποια είναι αυτή η μεγάλη αλλαγή, η οποία
έχει επέλθει στον Δήμο, την οποία υποσχεθήκατε με την προεκλογική
εκστρατεία.
Ποια λάθη διορθώνει;
Ποιες νέες πρωτοβουλίες παίρνει;
Και τι θα κόψει για να πάρει αυτές τις νέες πρωτοβουλίες;
Είναι κατά κύριο λόγο, ένας λογιστικός προϋπολογισμός. Ένας
προϋπολογισμός ρουτίνας, σαν να μη συμβαίνει τίποτα γύρω μας, σαν μην
αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει στη πόλη και τα χωριά μας.
Πέρσι η παράταξη της οποίας ηγούμαι ψήφισε υπέρ του προϋπολογισμού
του 2020, στο πλαίσιο τόσο του πολιτικού πολιτισμού όσο και του πολιτικού
χρόνου για να δείξετε το έργο σας.
Έχοντας εμπειρία της διακυβέρνησης σας, δεν θα συμβεί το ίδιο και φέτος.
Πετυχημένος προϋπολογισμός είναι αυτός που αφουγκράζεται τις ανάγκες
των κοινοτήτων. Συντάσσεται από κάτω προς τα πάνω και λαμβάνει υπόψη
του τις προτάσεις των παρατάξεων.
Περίμενα να ζητήσετε την γνώμη μας και τις προτάσεις μας.
Έχετε την ευτυχία να έχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια Αντιπολίτευση
χωρίς αγκυλώσεις που επιθυμεί να βοηθήσει για τη βελτίωση της
κατάστασης στην πόλη, για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών
μας. Παρατάξεις που προσπαθούν να κάνουν ουσιαστική και γόνιμη
αντιπολίτευση. Κι εσείς δεν το αξιοποιείτε.
Παραβλέπετε το γεγονός ότι το 2020 η χώρα μας θα έχει μια από τις
βαθύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, περίπου 10%. Οι μειωμένες παρεμβάσεις
του Προϋπολογισμού που προβλέπονται για τις συνέπειες της πανδημίας
προμηνύουν τη συνέχιση της πολιτικής χωρίς αίσθημα για την προστασία
της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής πολιτικής, της στήριξης της παιδείας,
των εργαζομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Αποτελεί μια αντιγραφή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020! Στο
α εξάμηνο θα έπρεπε να προβείτε σε μια επισκόπηση δαπανών (spending review) να μειώσετε λειτουργικά κόστη υπέρ των αναπτυξιακών και
κοινωνικών πολιτικών.
Δεν θα τον βαφτίσω “μνημείο κοινωνικής απαξίας», ωστόσο η μέχρι σήμερα
διαχείριση της πανδημικής και οικονομικής κρίσης δεν ήταν αποτέλεσμα
μόνο μη γνώσης, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις στρατηγικές
επιλογές του Δήμου. Κατά το πλείστον είναι προϋπολογισμός με δαπάνες

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Χριστούγεννα 1942: Η πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας
{From Leonidas Koumakis}

Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.
George Santayana, (1863-1952)

Χριστούγεννα 1942.
Η Ελλάδα γονατισμένη κάτω
από την ναζιστική κατοχή
βιώνει τον χειρότερο λιμό από
την εποχή της αρχαιότητας, με
χιλιάδες νεκρούς από πείνα στα
μεγάλα αστικά κέντρα.

μιας νέας γενοκτονίας, δεν
επέτρεψε την εν ψυχρώ
εκτέλεση των επιστρατευμένων,
έτσι η επιστράτευση
μετατράπηκε σε εκτέλεση
καταναγκαστικών έργων.

Η Τουρκία από τον Ιούνιο
του 1941 είχε υπογράψει
«σύμφωνο φιλίας» με την
ναζιστική Γερμανία και ένα
χρόνο αργότερα (Ιούνιος 1942)
εμπορική συμφωνία για την
τροφοδοσία των ναζιστικών
δυνάμεων με τα απαραίτητα για
την κατασκευή όπλων μέταλλα
– ιδίως χρώμιο.
Όσοι παρακολουθούν
διαχρονικά την πορεία της
Τουρκίας από το κίνημα των
νεότουρκων (1908) μέχρι
σήμερα, θεωρούν πως όλες
ανεξαιρέτως οι διαχρονικές,
αποφασιστικές ενέργειες της
Τουρκίας διαθέτουν κάποια
ιδιαίτερα, κοινά χαρακτηριστικά:
Είναι ύπουλες (πισώπλατες),
μεθοδευμένες, θρασύτατες
και γίνονται συνήθως εκ του
ασφαλούς μέσα σε ένα ήδη
διαμορφωμένο πλαίσιο το
οποίο θεωρούν ότι παρέχει
την «κατάλληλη ευκαιρία».
Αν αποτύχουν, δεν έχουν
κανένα απολύτως πρόβλημα να
κάνουν «στροφή 180 μοιρών».
Δηλαδή, ότι ακριβώς συνέβη
μόλις κατέστη βέβαιη η ήττα
των Γερμανών στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και η
Τουρκία έσπευσε αμέσως «να
κηρύξει τον πόλεμο στην
Γερμανία» (23 Φεβρουαρίου
1945)!

Ο Πρόεδρος Ισμέτ Ινονού
όμως δεν ήταν καθόλου
ευχαριστημένος. Κάλεσε
τον πρωθυπουργό Σουκρού
Σαράτσογλου και του ανέθεσε
το έργο της εξόντωσης,
φυσικής ή οικονομικής, των μη
μουσουλμανικών πληθυσμών
της Τουρκίας με «όπλο» ένα
έκτακτο φόρο περιουσίας. Ο
φόρος αυτός θα ήταν τόσο
εξωφρενικός ώστε πρώτα οι
«υπόχρεοι» θα αδυνατούσαν
να τον πληρώσουν και στην
συνέχεια θα τους δινόταν η
«μεγαλόψυχη» ευκαιρία να τον
εξοφλήσουν με καταναγκαστική
εργασία κάτω από πολύ σκληρές
και απάνθρωπες συνθήκες,
οι οποίες θα οδηγούσαν
στην φυσική τους εξόντωση.
Υπολογίζεται ότι για την
εξόφληση του φόρου που
επιβλήθηκε σε κάθε Έλληνα,
Αρμένη ή Εβραίο αλλά δεν
κατέστη δυνατό να πληρωθεί,
απαιτείτο καταναγκαστική
εργασία διακοσίων έως
τριακοσίων ετών προκειμένου
να εξοφληθεί!

Ο Ισμέτ Ινονού, διάδοχος
του Μουσταφά Κεμάλ στην
Προεδρία της Τουρκικής
Δημοκρατίας, μόλις ξεκίνησε
η Γερμανική εισβολή στην
Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941,
μυρίστηκε την «κατάλληλη
ευκαιρία» προκειμένου να
εξοντώσει όσους Έλληνες,
Αρμένιους και Εβραίους είχαν
καταφέρει να επιβιώσουν
στην Κωνσταντινούπολη και
ζούσαν ακόμα στην Τουρκία,
όπως ακριβώς ένας καρχαρίας
μυρίζεται το ανθρώπινο αίμα
από κάποιο ναυάγιο.
Ολόκληρος ο πλανήτης ήταν
απασχολημένος με τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα,
βαριά πληγωμένη αιμορραγούσε
στον πλευρό των συμμάχων
για τα ιδανικά της ελευθερίας
και της Δημοκρατίας. Η
Τουρκία, κρυμμένη πίσω από
την επιτήδεια ουδετερότητα και
το «σύμφωνο φιλίας» με την
ναζιστική Γερμανία, είχε λυμένα
τα χέρια της. Άρα, υπήρχε η
«κατάλληλη ευκαιρία».
Έτσι τον Μάιο του 1941,
λίγες μόλις βδομάδες μετά την
Γερμανική εισβολή, η Τουρκία
κήρυξε γενική επιστράτευση
των μη μουσουλμάνων νέων
ηλικίας από 20 έως 45 ετών.
Όλος ο ανθός, η αφρόκρεμα της
χριστιανικής κυρίως νεολαίας
της Κωνσταντινούπολης
οδηγήθηκε στα βάθη της
Ανατολής με στόχο την φυσική
της εξόντωση. Η οξύτατη
διαφωνία του δίδυμου ΙνονούΣαράτσογλου με τον στρατάρχη
Φεβζί Τσακμάκ ο οποίος
φοβόταν τις πιθανές συνέπειες

Ο Τούρκος πρωθυπουργός
δεν έχασε χρόνο. Σχεδίασε
προσεκτικά τα βήματα που
έπρεπε να γίνουν ένα προς ένα:
Πρώτον έπρεπε να
προετοιμαστεί το κατάλληλο
κλίμα στο εσωτερικό της
Τουρκίας. Ο τουρκικός τύπος
άρχισε σταδιακά να εξαπολύει
μια εκστρατεία μίσους και
φανατισμού εναντίον των μη
μουσουλμάνων – Ελλήνων,
Αρμενίων, Εβραίων. Όλα
τα δεινά της Τουρκίας
φορτώνονταν στις πλάτες
των μειονοτήτων και στην
οικονομική ευημερία που
απολάμβαναν.
Δεύτερον, ανασύρθηκε ένας
νόμος που είχαν ετοιμάσει
το 1914 οι νεότουρκοι
για την «ανάπτυξη της
Τουρκικής οικονομίας» με
πλιάτσικο όλων των μεγάλων
χριστιανικών περιουσιών της
Τουρκίας. Ξεσκονίστηκε,
καθαρογράφτηκε,
συμπληρώθηκε και
παρουσιάστηκε από τον
υφυπουργό οικονομικών Εσαάτ
Τεκελί στον πρωθυπουργό
Σουκρού Σαράτσογλου. Ο
τελευταίος ζήτησε από τον
σεσημασμένο για σφαγές
άμαχων Ελλήνων Fuat Agrali, την δημιουργία ενός
μικρού διευθυντηρίου που θα
εφάρμοζε τον νόμο. Μέλη του
ορίστηκαν οι Faik Ökte, (έφορος
Κωνσταντινούπολης) και Mumtaz Tarham τους οποίους ο Fuat
Agrali παρουσίασε στον Τούρκο
πρωθυπουργό με τα εξής λόγια:
«Αυτά τα δύο παλληκάρια θα
εφαρμόσουν τον νόμο μας στην
Kωνσταντινούπολη και στη
Σμύρνη».
Το επόμενο βήμα ήταν η
μυστική συνεδρίαση του
κυβερνώντος λαϊκού κόμματος
κατά την διάρκεια της οποίας
ο Τούρκος πρωθυπουργός

έδωσε εγγυήσεις πως το
βαρλίκι, ο νέος νόμος με τον
έκτακτο φόρο περιουσίας, στην
πράξη θα εφαρμοστεί μόνο
στις μειονότητες. Εξήγησε
ότι έπρεπε, για τα μάτια, να
υπάρχει και ένας φόρος για
Τούρκους αλλά θα ήταν μικρός
και συμβολικός, έτσι για να
τηρηθούν στοιχειωδώς τα
προσχήματα. Αμέσως μετά, η
Τουρκική βουλή ψήφισε σε μια
συνεδρίαση τον νόμο 4305 με
17 άρθρα, στις 12 Νοεμβρίου
1942.
Ο νόμος 4305 διαχώρισε με
επίσημο, ρατσιστικό τρόπο τους
φορολογούμενους σε τέσσερις
κατηγορίες: Μουσουλμάνους,
Γκιαούρηδες (Έλληνες,
Αρμένιους, Εβραίους), όσους
άλλαξαν την πίστη τους και
έγιναν μουσουλμάνοι (Donme)
και τέλος όλους τους ξένους
υπηκόους.
Καθορίστηκαν επιτροπές με
έξη μέλη που όριζαν αυθαίρετα
το ποσό του φόρου για κάθε
φορολογούμενο ξεχωριστά
(Δύο εφοριακοί, δύο μέλη
τοπικής αυτοδιοίκησης που
ήταν φανατισμένα μέλη του
λαϊκού κόμματος και δύο
μουσουλμάνοι – μέλη του
εμπορικού επιμελητηρίου της
Κωνσταντινούπολης).
Στο βιβλίο «Η συμφορά
του φόρου Βαρλίκι» (Varlık
Vergisi Faciası) ο έφορος
Κωνσταντινούπολης Faik
Ökte μας περιγράφει με ποιο
τρόπο οριζόταν το ποσό του
φόρου, αφού πρώτα εξεταζόταν
ο φάκελος του θύματος και
βεβαιώνονταν το θρήσκευμα και
η εθνικότητα του:
Πόσο θα πληρώσει αυτός;
500.000 λίρες πρότεινε ένα
μέλος της επιτροπής.
Όχι, όχι 1.000.000 λίρες
αντιπρότεινε ένα άλλο.
Πείτε ένα ενδιάμεσο ποσό να
τελειώνουμε, επενέβαινε ένας
τρίτος.
Αν σε ένα χριστιανό
φορολογούμενο επιβαλλόταν
5.000 λίρες φόρος για ένα μικρό
κατάστημα, στον μουσουλμάνο
του διπλανού ακριβώς
καταστήματος επιβαλλόταν
φόρος μόνο 5 λιρών!
Το αυθαίρετο ποσό του

φόρου που επιβαλλόταν ήταν
οριστικό και αμετάκλητο – δεν
επιδέχονταν καμιά έφεση.
H προθεσμία πληρωμής
ορίστηκε σε 15 ημέρες. Τυχόν
καθυστέρηση πληρωμής για
την μεν πρώτη εβδομάδα
σήμαινε πρόστιμο 1%, για
την δεύτερη 2% κ.ο.κ.ε. Μετά
την παρέλευση ενός μηνός
ακολουθούσε κατάσχεση της
ακίνητης περιουσίας, σύλληψη
και εκτόπιση του «οφειλέτη» σε
στρατόπεδα καταναγκαστικής
εργασίας με ημερήσια
«αμοιβή» 2 λιρών η οποία
«συμψηφιζόταν» με τον φόρο
που είχε επιβληθεί.
Οι φορολογικοί κατάλογοι
δημοσιεύτηκαν από τις
Τουρκικές αρχές τις παραμονές
των Χριστουγέννων του 1942.
Ο πανικός απλώθηκε στην
έντρομη μειονότητα που γέμισε
όλες τις εφημερίδες με αγγελίες
πώλησης ακινήτων Ελλήνων,
Αρμενίων και Εβραίων.
Σύμφωνα με όσα καταγράφει
στο βιβλίο του ο έφορος της
Κωνσταντούπολης Faik Ökte,
στο τέλος του 1942 αγοραστή
έψαχναν απεγνωσμένα μέσα
από εφημερίδες 8 εργοστάσια,
7 στοές σε κεντρικά σημεία, 80
πολυκατοικίες, 230 σπίτια, 97
μαγαζιά και 190 οικόπεδα!
Όπως ήταν φυσικό, οι τιμές
κατρακύλησαν αμέσως με
αποτέλεσμα να ξεπουλιούνται
ολόκληρες περιουσίες για ένα
κομμάτι ψωμί.
Όσοι δεν κατάφεραν να
εξοφλήσουν τον φόρο που τους
επέβαλαν οι Τουρκικές αρχές
άρχισαν να βλέπουν, μετά
την 7η Ιανουαρίου 1943, τα
ονόματα τους στις εφημερίδες.
Η περιουσία τους κατάσχονταν
και οι «υπόχρεοι» οδηγούντο σε
καθημερινά, καταναγκαστικά
έργα από τις 5 το πρωί έως τις
7 το απόγευμα στο Άσκαλε,
την περιοχή που θεωρείται η
Σιβηρία της Ανατολής.
Τον Σεπτέμβριο του 1943 η
Αμερικανική εφημερίδα New
York Times δημοσίευσε ένα
άρθρο για την πισώπλατη
μαχαιριά της Τουρκίας και
η Τουρκική εθνοσυνέλευση,
χωρίς καθυστέρηση, αποφάσισε
την άμεση διαγραφή των
φόρων που δεν είχαν
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εισπραχθεί ακόμα. Τρείς μήνες
αργότερα (Δεκέμβριος 1943)
αποφασίστηκε η διάλυση
των ταγμάτων εργασίας και η
επιστροφή των «οφειλετών»
στα σπίτια τους. Όσοι άντεξαν
τις κακουχίες και κατάφεραν να
επιστρέψουν, ήταν κυριολεκτικά
αγνώριστοι. Από τους 1.229
πλούσιους μειονοτικούς που
δεν μπόρεσαν να πληρώσουν
τον υπερβολικό φόρο που τους
επιβλήθηκε και βρέθηκαν στα
τάγματα εργασίας, ένας στους
τρεις δεν κατάφερε να γυρίσει
πίσω. Πλήθος μαρτυριών
καταγράφει συγκλονιστικές
λεπτομέρειες μιας ακόμα
μαύρης σελίδας στην ιστορία
της σύγχρονης Τουρκίας.
Ο νόμος 4305 καταργήθηκε
οριστικά στις 15 Μαρτίου
1944, όταν ο Ρωσικός στρατός
έφθασε νικητής στα σύνορα
της Ρουμανίας και η Τουρκία
προσπάθησε να εξαφανίσει
τα ίχνη του αποτρόπαιου
εγκλήματος που διέπραξε.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α:
Η μελέτη και η πλήρης γνώση
των ιστορικών γεγονότων που
σημάδεψαν και σημαδεύουν την
σύγχρονη πορεία Ελλάδος και
Τουρκίας, σε καμιά περίπτωση
δεν αποτελεί κήρυγμα μίσους
προς την απέναντι όχθη του
Αιγαίου. Αντίθετα, ένα χέρι
φιλίας μόνιμα απλωμένο,
με ειλικρίνεια και αμοιβαίο
σεβασμό, δίνει ελπίδα στις
επόμενες γενιές να πετύχουν
κάποτε αυτό που οι παλαιότερες
δεν κατάφεραν.

Η μελέτη όμως και η πλήρης
ιστορική γνώση, αποτελεί
εθνική υποχρέωση γιατί η λήθη
του κακού είναι η άδεια για
την επανάληψη του**. Και η
Τουρκία στις μέρες μας, με
εξωπραγματικές νέο-οθωμανικές
φαντασιώσεις, αποτελεί
ένα μεγάλο κίνδυνο για την
σταθερότητα, την ασφάλεια και
την ειρήνη σε ολόκληρη την
Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια.
Σε ότι πάντως μας αφορά, δεν
υπάρχει πιο καταλυτικό, πιο
ισχυρό όπλο των Ελλήνων
εναντίον των προβληματικών
μας γειτόνων, από την πλήρη
γνώση της ιστορίας μας!***
*Από το βιβλίο του έφορου
Κωνσταντινούπολης Faik Ökte
«Varlık Vergisi Faciası».
** Επιγραφή πάνω στην
ελληνική στήλη του
στρατοπέδου συγκέντρωσης στο
Μαουτχάουζεν της Γερμανίας.
***Ρήση του ανάπηρου
δασκάλου Κυρίου Κλεόπα –
από το διαχρονικό βιβλίο του
Λεωνίδα Κουμάκη «Το Θαύμα –
Μια πραγματική ιστορία».

Vetral Ltd

Antonios Lentzakis

E-Mail: euroimports604@gmail.com

TEL: 604-600-5331

Shower Doors
Glass backsplash
Glass Railing
Patio Doors glass-Pak
r
Table Tops
tio Tabletops
Wo
m
o
t
s
Mirros
Cu
Fireplace Glass

Repairs and Replacement: Broken glass-Foggy glass
Tiles Installations (Wall-Floors bathrooms)
Προσφέρουμε εγγυημένη και ταχύτατη
εξυπηρέτηση
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μπαράζ αρνητικών δημοσιευμάτων
για Ερντογάν: Δικτάτορες ξεπερνούν
σε πονηριά μια θανάσιμα διχασμένη
Δύση
ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΓΚΟΥΜΑ
23/12/2020

Από το Hellasjournal.com

Το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian αναφέρεται
στην καταδίκη σε 27 χρόνια κάθειρξη του Can Dündar, πρώην
αρχισυντάκτη της Cumhuriet και επικριτή του τούρκου προέδρου
Erdogan, κάνοντας εκτενη αναδρομή στην όλη υπόθεση. Οι
συνήγοροί του έκαναν λόγο για «προαποφασισμένη, πολιτική
απόφαση».
Ο Dündar έχει καταφύγει στη Γερμανία και η Τουρκία ζητά την
έκδοσή του, γράφει η Bethan McKernan, ανταποκρίτρια Τουρκίας
και Μέσης Ανατολής της εφημερίδας.
Στον τίτλο σημειώνεται: Η Τουρκία καταδικάζει τον Can Dündar σε
27 χρόνια φυλάκιση. (Turkey sentences journalist Can Dündar
to 27 years in jail)
«Ερήμην καταδίκη του πρώην αρχισυντάκτη της εφημερίδας
Cumhuriet με κατηγορίες που περιγράφονται ως πολιτικά
υποκινούμενες», σημειώνεται στον υπότιτλο.
Σημειώνεται ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία
των Δημοσιογράφων, που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη
εβδομάδα, κατατάσσει την Τουρκία δεύτερη – μετά την Κίναμεταξύ των χωρών που έχουν τους περισσότερους φυλακισμένους
δημοσιογράφους. Το 2020 συνελήφθησαν 37 δημοσιογράφοι στην
Τουρκία.
Σε άλλο δημοσίευμα, η Guardian γράφει στον τίτλο: Δικαστήριο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητά από την Τουρκία να αποφυλακίσει
κούρδο πολιτικό. (Human rights court orders Turkey to free Kurdish politician). Το δημοσίευμα υπογράφει η Bethan McKernan,
ανταποκρίτρια Τουρκίας και Μέσης Ανατολής.
Σημειώνει:
«Η κράτηση του Selahattin Demirtaş αντίκειται ‘στην ίδια την
έννοια της δημοκρατικής κοινωνίας’» αναφέρεται στον υπότιτλο
δημοσιεύματος σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που δικαιώνει τον κούρδο
πολιτικό Selahattin Demirtaş.
Γίνεται εκτενής αναφορά στην απόφαση, στο πλήγμα που υπέστη
το κόμμα του Erdogan, ΑKP, από το φιλοκουρδικό HDP το 2015 και
στη φυλάκιση του Demirtas.
Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες υψηλόβαθμα στελέχη του
AKP έχουν υποσχεθεί δικαστικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ο τούρκος
πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι οι όποιες αλλαγές δε θα επηρεάσουν
την υπόθεση Demirtas, τον οποίο χαρακτηρίζει «τρομοκράτη».
Δεκάδες πολιτικοί και μέλη του HDP έχουν φυλακιστεί την
τελευταία πενταετία. Παρόλο που το κόμμα κέρδισε 53 δήμους
σε όλη τη χώρα στις εκλογές του 2019, μόνο τρεις δήμαρχοι
παραμένουν στη θέση τους – οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν ή
φυλακίστηκαν και αντικαταστάθηκαν με διορισμένους από την
κυβέρνηση δημάρχους.
Από την πλευρά της, η εφημερίδα Telegraph σημειώνει: Δικτάτορες
ξεπερνούν σε πονηριά μια θανάσιμα διχασμένη Δύση. (Dictators are
outwitting a fatally divided West).
Το άρθρο γνώμης υπογράφει ο Con Coughlin, αρχισυντάκτης
θεμάτων άμυνας και αρθρογράφος για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Γράφει σχετικά:
«Αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποίησαν την πανδημία για να
προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν θα είναι εύκολο να
χαλιναγωγηθούν», σημειώνεται στον υπότιτλο άρθρου που ασκεί
κριτική στην πολιτική της Ρωσίας, της Κίνας και της Τουρκίας.
Όσον αφορά την Τουρκία, σημειώνεται ότι «το ισλαμιστικό
καθεστώς του προέδρου Recep Tayyip Erdogan έχει εντείνει την
καταπίεση σε βάρος ομάδων της κοσμικής αντιπολίτευσης» και
έχει εκμεταλλευτεί την πανδημία, για να κάνει επίδειξη ισχύος
στον νότιο Καύκασο και στην ανατολική Μεσόγειο, όπου «οι
προκλητικές εξορυκτικές δραστηριότητες της Τουρκίας ανοιχτά της
Κύπρου έχουν προκαλέσει τo μένος της ΕΕ.»
Το άρθρο υποστηρίζει ότι ο διχασμός της δυτικής συμμαχίας δε
βοηθά στην αντιμετώπιση του αυταρχισμού. Κι ενώ πολλές εντάσεις
αποδίδονται στο ύφος του Trump, είναι εμφανείς και σημαντικές
διαφορές μεταξύ ευρωπαίων ηγετών, όπως έδειξε και η θλιβερή
αντίδραση των ηγετών της ΕΕ στο νέο στέλεχος του κορωνοϊού στη
Βρετανία.
Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο αρθρογράφος έναντι του γάλλου
προέδρου Macron και της «προθυμίας του να επιβάλει επιπλέον
δυσκολίες στον βρετανικό λαό, που δοκιμάζεται ήδη από τα
περιοριστικά μέτρα.»
ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Guardian, Εφημερίδα Telegraph, Guardian

Η Γερουσία ανέτρεψε το βέτο Τραμπ
στον αμυντικό προϋπολογισμό
01.01.2021

Υπερ της αναίρεσης του βέτο
του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος
του αμυντικού προϋπολογισμού
(NDAA), ενός νομοσχεδίου για
την εθνική ασφάλεια ύψους 740
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ψήφισε
την Πρωτοχρονιά η αμερικανική
Γερουσία.
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω
νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ
άλλων και την επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία για την απόκτηση του
ρωσικού συστήματος S-400.
Το Σώμα, που ελέγχεται από τους
Ρεπουμπλικανούς, υιοθέτησε με τα 2/3 και πλέον των ψήφων τον προϋπολογισμό παρά τις «ενστάσεις
του προέδρου».
Η ψηφοφορία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ακύρωση βέτο της προεδρίας του Τραμπ και θεωρείται
ευρέως ως μια οξεία κριτική σε βάρος του, τις τελευταίες ημέρες της θητείας του.
Καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, έκανε το ίδιο τη Δευτέρα, το
κείμενο υιοθετείται οριστικά.
Το «χαστούκι» έλαβε χώρα την ώρα που στελέχη του κόμματός του αναγνωρίζουν, ένας μετά τον
άλλο, την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, μια ήττα που ο ίδιος συνεχίζει να μην
αποδέχεται.
Ο Τραμπ είχε καταγγείλει, στις αρχές της εβδομάδας, μια «ρεπουμπλικανική ηγεσία αδύναμη και
κουρασμένη».
Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών Μιτς Μακόνελ δεν υποχώρησε, καλώντας
τους γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ του προϋπολογισμού του 2021 για την Άμυνα. «Πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στον αγώνα μπροστά από τους ανταγωνιστές μας όπως η Ρωσία
και η Κίνα», δήλωσε σήμερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. «Είναι επίσης μια ευκαιρία να
υπενθυμίσουμε στους στρατιώτες μας και τις οικογένειές τους ότι έχουν τη στήριξή μας», συμπλήρωσε.
Καρπός μακρών διαπραγματεύσεων, το κείμενο προβλέπει μεταξύ άλλων μια αύξηση 3% των μισθών
του προσωπικού στον τομέα της Άμυνας.
Όπως συνηθίζεται εδώ και μισό αιώνα, είχε υιοθετηθεί, στις αρχές Δεκεμβρίου, με συντριπτική
πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί και τη Γερουσία, που
ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι.
Όμως, στις 23 Δεκεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα ασκήσει βέτο, προκαλώντας
κατάπληξη ακόμα και εντός του κόμματός του.
Είχε κρίνει πως το κείμενο είναι υπερβολικά θετικά διακείμενο προς την Κίνα και είχε αντιδράσει
στο ενδεχόμενο να μετονομαστούν στρατιωτικές βάσεις που έφεραν ονόματα στρατηγών της
Συνομοσπονδίας, που πολέμησαν υπέρ της δουλείας.
Κατήγγειλε επίσης ότι δεν περιλάμβανε την κατάργηση ενός νόμου, που προστατεύει το νομικό
καθεστώς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κατηγορεί ότι μεροληπτούν σε βάρος του.
Πηγή: Reuters, AFP, DPA, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΟΥ: Θα κάνουμε τα πάντα για να μάθουμε
την προέλευση του κορωνοϊού
30.11.2020
Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέτρεψε σήμερα όλες τις χώρες να μην
πολιτικοποιούν τις έρευνες για την προέλευση του νέου κορωνοϊού, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε
εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας.
Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη, είπε
ότι θα κάνει τα πάντα για να γίνει γνωστή η προέλευση του SARS-CoV-2, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι
ο ΠΟΥ είναι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Κίνα. «Θέλουμε να μάθουμε την προέλευση και θα κάνουμε
τα πάντα για να την μάθουμε» είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ. Ο Οργανισμός ελπίζει ότι σύντομα θα σταλεί μια
διεθνής επιστημονική ομάδα στην Κίνα για να ερευνήσει το θέμα.
«Θέλουμε να μάθουμε την προέλευση του ιού επειδή μπορεί να μας βοηθήσει να αποτρέψουμε μελλοντικές
επιδημίες. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», τόνισε.
Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα ότι ο ιός κυκλοφορούσε στο εξωτερικό πριν
ανακαλυφθεί στην πόλη Γουχάν της κεντρικής Κίνας, επικαλούμενα τον εντοπισμό του σε εισαγόμενα,
κατεψυγμένα προϊόντα αλλά και επιστημονικές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες κυκλοφορούσε από πέρσι
στην Ευρώπη.
Αναφορικά με τις χειμερινές διακοπές, ο ΠΟΥ προέτρεψε όλες τις χώρες να επανεξετάσουν προσεκτικά τα
σχέδιά τους για την επερχόμενη σεζόν του σκι, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που απορρέουν
από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε μικρές περιοχές. Ο Οργανισμός ωστόσο απέφυγε να
κάνει συγκεκριμένες συστάσεις στις κυβερνήσεις που αναρωτιούνται αν θα πρέπει ή όχι να ανοίξουν φέτος το
χειμώνα τα χιονοδρομικά κέντρα.
Ο Τέντρος έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά στη Βραζιλία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη χώρα αυτή
είναι «πολύ, πολύ ανησυχητική».
«Πιστεύω ότι η Βραζιλία θα πρέπει να το πάρει πολύ στα σοβαρά», προειδοποίησε, την ώρα που ο
ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας αυτή, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, αρνείται τη σοβαρότητα της ασθένειας και
γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστεί για την Covid-19.
Η Βραζιλία έχει τον χειρότερο απολογισμό θυμάτων της Covid-19, μετά τις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 6,3
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό και σχεδόν 173.000 από αυτούς πέθαναν,
σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters, AFP

Τι θα κομίσει η Φλορανς Παρλί για το Πολεμικό
Ναυτικό; Οι φρεγάτες Fremm και La Fayette
γυρίζουν στο προσκήνιο…
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Στιγμιότυπο από την Ελληνική
αρμάδα που παρακολουθούσε όλους
τους μήνες της Ελληνοτουρκικής
κρίσης, το σεισμογραφικό Oruc
Reis. Ανάμεσά τους φρεγάτες 40
και πλέον ετών αλλά και νεότερες
ΜΕΚΟ. Το Πολεμικό Ναυτικό
για να συνεχίσει να έχει ισχυρή
και αποτρεπτική παρουσία στο
Αιγαίο και τη Μεσόγειο χρειάζεται
απαραιτήτως νέες φρεγάτες ικανές
να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις
του Επιτελείου. Πηγή εικόνας:
Hellas Journal

02/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ.Σ., HELLAS JOURNAL
Η νέα χρονιά ήρθε, αλλά σίγουρα οι «μάγοι με τα δώρα» ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί για το
Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο επί πέντε μήνες απέδειξε μεν την αξία του και την Ελληνική
ναυτοσύνη που αποκτάται μέσα από την επίπονη εκπαίδευση, αλλά στον αντίποδα του δε,
χρειάζεται η τελική απόφαση για το επόμενο πολεμικό πλοίο.

GREEK OLIVE OIL IS THE BEST IN THE WORLD

Εντός του μήνα αναμένεται στην Αθήνα η Φλοράνς Παρλί, η οποία πιθανά θα κομίσει στον
υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο την Γαλλική πρόταση και για το Πολεμικό
Ναυτικό.
Τέσσερις φρεγάτες Belh@ra, πλοία ενδιάμεσης λύσης και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών
τύπου ΜΕΚΟ.
•
Και μπορεί το Παρίσι να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τον συνδυασμό που ενδέχεται
να επιλέξει, αλλά στο Πολεμικό Ναυτικό δεν κρύβουν ότι ως ενδιάμεση λύση επιλέγουν τις
φρεγάτες Fremm.
Οι πληροφορίες ωστόσο που έχουν ακουστεί λίγες ημέρες πριν ρίξει αυλαία το 2020 είναι ότι
το Γαλλικό Επιτελείο σχεδιάζει την ταχύρρυθμη αναβάθμιση δυο φρεγατών τύπου La Fayette
οι οποίες θα προορίζονται για να υψώσουν τη Γαλανόλευκη, αν βεβαίως δεχτεί το Ελληνικό
Επιτελείο αυτή την πρόταση.
Από το Γαλλικό Επιτελείο φέρονται να σημειώνουν ότι φρεγάτες τύπου Fremm εκτός του ότι
τους είναι απαραίτητες και σε μικρό σχετικά αριθμό, δεν θα μπορούσαν ν’ αποδεσμευτούν ως
πλοία ενδιάμεσης λύσης κυρίως εκείνα που προσφέρουν άμυνα περιοχής.
Παράλληλα ο αριθμός του στόλου των φρεγατών La Fayette, επιτρέπει στο Γαλλικό ναυτικό να
παραχωρήσει δυο από αυτά τα πλοία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού.
Πάντως σ’ αυτές τις δυο περιπτώσεις δεν μπορούμε να παραλείψουμε το οξύμωρο των
γεγονότων καθώς οι Γάλλοι από το 2009 είχαν προτείνει στο Πολεμικό Ναυτικό τις φρεγάτες
Fremm, ως το πλοίο που θα εντάσσονταν στον Ελληνικό στόλο, όμως τότε τα πλοία εκείνα είχαν
απορριφθεί.
•
Μάλιστα οι Ελληνικές παρατηρήσεις για εκείνες τις Fremm είχαν δώσει στους Γάλλους
την εξαιρετική ιδέα της σχεδίασης νέου πλοίου, με μικρότερο εκτόπισμα και βαρύ οπλισμό. Τότε
«γεννήθηκε» στα χαρτιά η φρεγάτα Belh@ra και είχαν προχωρήσει πολύ οι Ελληνογαλλικές
συζητήσεις.
Το δεύτερο οξύμωρο είναι ότι και οι φρεγάτες La Fayette είχαν προταθεί αλλά είχαν απορριφθεί
από το Πολεμικό Ναυτικό.
Τα δυο αυτά πλοία, έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα και μάλιστα με αξιώσεις να βρεθούν
με υψωμένη την Ελληνική σημαία, έστω κι αν είναι- θεωρητικά- για μικρό χρονικό διάστημα,
μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός μέσης ζωής των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ.
Πάντως στην περίπτωση που είχαν προχωρήσει από το 2009 οι φρεγάτες Fremm, σήμερα το
Πολεμικό Ναυτικό σίγουρα δεν θα έψαχνε εναγωνίως τον τύπο της φρεγάτας με τον οποίο θα
πορευτεί τα επόμενα χρόνια καθώς θα διέθετε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πολεμικό σκαρί το οποίο
ήδη έχει δώσει εξετάσεις εν πλω και σε ένα εύρος ναυτικών επιχειρήσεων.
•

Η LOR δεν έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ…

Επιτελείς από το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και στελέχη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
επισημαίνουν ότι η απόκτηση νέων πολεμικών πλοίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ιδίως
για την Ελλάδα που έχει πολλές απαιτήσεις για τα πλοία που θα ενταχθούν στον στόλο και που
καλούνται ν’ ανταπεξέλθουν σε ακραίες συνθήκες.
Σ’ ότι αφορά το αίτημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις φρεγάτες MMSC και την
προσφερόμενη ενδιάμεση λύση από την Ουάσιγκτον, αυτό δεν έχει περάσει τον Ατλαντικό.
Αξιόπιστες πηγές σημείωναν ότι αυτό αν τελικά γίνει, θα είναι μετά τις συζητήσεις με την κα.
Παρλί.
Πάντως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε επισημάνει προς τον Αμερικανό πρεσβευτή ότι οι ΗΠΑ
θα πρέπει να κάνουν μια τέτοια πρόταση στην Ελλάδα που εκτός από ευχάριστη έκπληξη δεν θα
μπορεί η Αθήνα ν’ αρνηθεί.
Βεβαίως όσο οι ελπίδες για τα αντιτορπιλικά Arleigh Burke απομακρύνονται- παρά την επιμονή
της Αθήνας- έρχεται ξανά η φήμη για τα καταδρομικά και πολύ παλαιότερα σε κατασκευή
Ticonderonga.
Σε κάθε περίπτωση το Πολεμικό Ναυτικό και οι Επιτελείς του επισημαίνουν ότι με την
ενδιάμεση λύση θέλουν να λύσουν προβλήματα που υπάρχουν κι όχι να προστεθούν ακόμη
περισσότερα.
Ανώτατοι Αξιωματικοί σημειώνουν διαρκώς ότι είναι επιτακτική η ανάγκη τα πάντα που
αφορούν το επόμενο πλοίο να τελειώσουν το πολύ έως την άνοιξη, μήπως και έως το τέλος
του χρόνου ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες με την σύνταξη της σύμβασης.

Olive oil, the “Golden Liquid” as Homer called it,
has been part of Greek history since antiquity. It was
regarded a basic and irreplaceable nutritional component of Greeks, helping to protect health and aiding a
person’s longevity.
Since the first olive tree was planted in Crete around
3500 BC in the Early Minoan times, olive oil became
synonymous with the Greek nutrition through centuries.

Happy Holidays from the Stavros
Niarchos Foundation Centre for
Hellenic Studies!
The holiday season affords us the opportunity to rest and
reflect. Despite the many challenges and uncertainties of this
past year, the SNF Centre for Hellenic Studies continued its
mission to study and teach all aspects of Hellenism and the
Hellenic experience both at home and abroad.
We are extremely grateful to our loyal communities, both near
and far, for your continued support. Without you, our work
would not be possible. We hope you enjoyed our (mostly digitally delivered) activities of the past year, and we look forward
to seeing you, in-person, in the very near future.
In a year of challenges, active struggle, but also self-reflection
and reconsideration of all manner of priorities and life-goals,
we thus write to you with our best wishes for this festive season. May 2021 find all of us healthy and strong in a new era of
optimism, creativity, and growth.
Dimitris Krallis, Director of the SNF Centre for Hellenic
Studies
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ΠΟΙΗΜΑ
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ...

Απ’ το βορινό μπαλκόνι
Φαίνεται το πρώτο χιόνι
Στις πλαγιές του Βελουχιού
Του ψηλότερου βουνού
Από τ’ άλλο του βοριά
Άλλα δυό ψηλά βουνά
Χιονισμένα στην κορφή
Φαίνονται απ’ το πρωϊ
Καλλιακούδα,Χελιδόνα
Έχουνε τα πρώτα χιόνια
Και τρομάζουν τη βροχή
Μη τα λιώσει την αυγή
Τ’ άλλα τα μικρά βουνά
Τα ζηλεύουν τα τρανά
Που φορέσαν γιορτινά
Απ’ τη χθεσινή βραδιά

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
/ Ποίημα μου από το βιβλίο μου
“ Οι λέξεις πινελιές....Οι στίχοι
ζωγραφιές...”/

ΠΟΙΗΜΑ
Καλή Χρονιά σε όλους τους
έλληνες του Καναδά!!
Εύχομαι υγεία , υπομονή κ αγάπη
!!!!
Το 2021 να σας φέρει όλα τα
καλούδια!!!

ΑΝΕΜΟΣ
Ένας όμορφος άνεμος
τη ζωή μου την σκόρπισε.
Ξαφνικά με παρέσυρε
και ποτέ δεν με ρώτησε.
Της ψυχής μου τα πέταλα
μονομιάς τα χαράμισε.
Σε γιορτή ξεχασμένη
σε μιαν άκρη με άφησε.

The Untold Story
of Elvis Presley’s
Heartbreaking
Health Struggles
Traverse City, MI, December 29,
2020 — Elvis Presley should be
turning 86 years old on January
8, but instead, the world lost him
on August 16, 1977, when he
was just 42 years old. Following
his untimely death, news reports
painted him as bloated and unconscious on his bathroom floor,
leaving devastated fans with a
graphic, tarnished final image
of their shiny idol from Tupelo.
Toxicology reports confirmed
that he was overloaded with
prescription medications — just
another cliché, a rock star who
popped one too many pills.
Historian and author Sally
Hoedel, however, doesn’t see
Elvis as a cautionary tale of
self-destruction. Instead, she
sees a man who struggled, every
day, to survive.
In her compelling, thought-provoking new release, Elvis:
Destined to Die Young, Hoedel
offers factual and scientific data,
plus never-before-published
information she gained by interviewing people who personally
knew Elvis, to dive deep into his
struggles with multiple chronic
health conditions.
Hoedel examines Elvis Presley
— devoted son, husband, father
and friend — while plowing
through the negative hype and
legendary myths surrounding the
man. Elvis’ downward spiral of
health struggles is intertwined
with his life story, and for the
first time, it is revealed that he
suffered from disease in nine of
eleven bodily systems. Five of
those disease processes, Hoedel
finds, were present from birth.
She expertly puts all of this into
historical context, pointing out
differences in medical treatments
and protocols for the time.
Hoedel’s extensive research
provides answers to lingering
questions about his death and
dispels the long-held theory that
abuse of prescription drugs is
what killed Elvis. Readers may
be surprised to learn that, based
on Elvis Presley’s family history
and the genes he was dealt, nothing could have saved the King
of Rock ‘n’ Roll. The result is a
totally fresh, unique, humanizing
approach to Elvis.
“I wrote this book because I
genuinely believe this is a story
that Elvis would want known,”
Hoedel says. “He needed to be
a strong American male while
he was alive, and he hid his pain
and his body’s weaknesses. Yet,
he always knew he was just like
everyone else: human. I believe
he would be OK with everyone
now understanding just how
human he was. He struggled but
he tried. My only hope for this
labor of love is that it makes
someone stop and think about
Elvis just a little bit differently.
He deserves it.”

Δεν μισώ τους ανέμους.
Φταίει μόνο αυτός.
Που στο διάβα του είναι
πάντα τόσο καυτός.

Sally A. Hoedel, a lifelong Elvis
fan and historian, has a journalism degree from Michigan
State University and is co-owner of Character Development
and Leadership, a curriculum
business. She lives in Northern
Michigan with her husband and
their four daughters.

Δεν μισώ την αγάπη.
Όμως ξέρω καλά...
Σαν τον άνεμο ίσως
Θα σου πάρει φτερά...

For more information, please
visit www.ElvisAuthor.
com, or follow the author on
Facebook at www.facebook.
com/Elvis-Destined-To-DieYoung-101511875099858.

Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada
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The Greek Food Trucks Taking
Over the Streets of New York
By Anna Wichmann
Dec 12, 2020

Any visitor to New York City has probably noticed the many food
trucks offering inexpensive, tasty fare to New Yorkers looking for a
quick bite on their lunch breaks or while exploring the city. While
these food trucks offer tasty cuisine from all over the world, Greeks
have been dominating the field with their delicious, authentic plates
for years.
New York’s rich immigrant history, from the millions who entered
the country through Ellis Island in the nineteenth century to the
more recent waves of arrivals from Asia, Africa, and Latin America, has contributed to a vibrant food culture in the city.
New York City’s culinary diversity reflects its own international
population, which represents nearly every country in the world.
Visitors to the city, an international culinary capital, can easily find
traditional dishes from around the world on every corner, either at
high-end restaurants or diners — or even food trucks.
Serving up classic Greek dishes ranging from gyros to authentic
pitas, Greek food trucks have long been a staple at the corners of
the busiest streets in the city.
Residents of New York City, known for their discerning palates,
understandably love Greek food trucks. They gush over the benefits
of the Mediterranean diet and the delicious, reasonably priced food
served at the trucks, seemingly dotted along every major street in
the city.
That’s why they are so successful in a city where it is notoriously
difficult to “make it” — they serve some of the best food in New
York, at a price that is hard to beat in one of the world’s most
expensive cities.
“Americans love Greek food. They recognize the patience and love
we put in our food,” said Antonis Tsampas, who runs the King Souvlaki food truck in Astoria, Queens. King Souvlaki started when
Tsampas’ grandfather, Lefteris, sold meat skewers from a cart in
the neighborhood. The tiny business grew into what is now one of
the most popular Greek street food business in the area.
Nicko Karagiorgos, operator of Uncle Gussy‘s food truck in Midtown Manhattan, argues that the quality of the food is most important — “we have to make sure everything’s clean, everything’s high
quality… we’re Greeks, that’s what we do!”
Uncle Gussy’s is a favorite of officers belonging to the NYPD and
the many businessmen in New York’s bustling midtown, the country’s largest commercial, entertainment, and media center.
Greek-born and Greek-American food truck owners contend that,
although it is a difficult job, serving delicious Greek food to hungry
residents is worth the long hours and often taxing working conditions.
Elpida Vasiliadis, known as “The Souvlaki Lady,” has operated her
food truck, a staple in Astoria, for over 30 years. Speaking to Greek
Reporter, she stated that, although New York summers are brutally
hot and the winters unbearably cold, the relationship she has built
with the community makes the job worthwhile.
Throughout New York City’s history, food has long been used as a
way of cross-cultural communication and understanding. Sharing
your favorite traditional meal from your home country is a sign of
love and familiarity, while trying the dish of a neighbor can lead
to a deeper understanding of where they come from and the values
they hold dear.
Greek food truck drivers do the same thing when they serve their
food to the public, offering elements from their ancestral homeland to New Yorkers, forming tight bonds with the community and
showing the world what it means to be Greek — to be hardworking, generous, and kind.
Greeks have long been a significant immigrant community in New
York City, most notably in Astoria, where immigrants from mainland Greece flooded in the middle of the twentieth century.
The Greek atmosphere in Astoria can be felt throughout the neighborhood, where Greek is heard all around and Greek bakeries,
cafes, stores, and restaurants line the streets.
Greece’s recent economic crisis also led to a sharp increase in
Greek immigrants in New York seeking more job opportunities.
Currently, Greeks and Greek-Americans are successful across
many sectors, especially business, medicine, and, of course, the
restaurant industry.

Άρθρο-καταπέλτης Γερμανού αρθρογράφου
εκτός της γραμμής της κ. Μέρκελ: Κυρώσεις
στην Τουρκία, τώρα!
12/12/2020
Για πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή
Ένωση του επέτρεπε να κάνει
τα πάντα. Κατάπινε τα λόγια του
Ταγίπ Ερντογάν χωρίς να πει
λέξη.
Ο Τούρκος Πρόεδρος
αποκάλεσε πρόσφατα τους
αρχηγούς κυβερνήσεων της
Ε.Ε. «κρίκους στην αλυσίδα
του εθνικοσοσιαλισμού» και
κατηγόρησε την Ευρώπη για
παρόμοια με τους Εβραίους πριν
από ογδόντα χρόνια μεταχείριση
των μουσουλμάνων.
Ο Erdoğan γεμίζει την γειτονιά
της Τουρκίας με μισθοφόρους,
drones και επεμβάσεις -βλέπε
Συρία, Λιβύη και ΝαγκόρνοΚαραμπάχ. Απειλεί την Κύπρο
και την Ελλάδα με πόλεμο και
σταθμεύει ρωσικούς πυραύλους
στη χώρα του. Πρέπει να πούμε
κι άλλα;
Τα παραπάνω γράφει σε σχόλιο
του ο ανταποκριτής Εξωτερικών
Θεμάτων της εφημερίδας ZEIT
Online, Michael Thumann στην
καθημερινή στήλη «Οκτώ παρά
πέντε».
Τίτλος: «Τουρκία και Ευρώπη:
Κυρώσεις στην Τουρκία –
τώρα!».
Υπότιτλος: «Ο Erdoğan
απειλεί με πόλεμο, προσβάλλει
αρχηγούς κυβερνήσεων, στέλνει
μισθοφόρους στο εξωτερικό και
σταθμεύει ρωσικούς πυραύλους
στη χώρα του: Είναι καιρός
για αλλαγή πολιτικής στην
Ευρώπη».

Αναφέρει σχετικά:
Αρκετά, λένε οι Ευρωπαίοι στον
εαυτό τους, είναι καιρός για μια
ευρωπαϊκή αλλαγή πολιτικής
έναντι της Τουρκίας. Χθες
το βράδυ, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων της Ε.Ε.
αποφάσισαν να τιμωρήσουν
με ευρωπαϊκές κυρώσεις
υπαλλήλους και μάνατζερ
που είναι υπεύθυνοι για τις
επιθετικές γεωτρήσεις προς
αναζήτηση φυσικού αερίου
στη Μεσόγειο. Αλλά και τα
ισχύοντα μέτρα είναι επίσης
πολύ προσεκτικά και δείχνουν
σε μεγάλο βαθμό επιείκεια προς
το τουρκικό καθεστώς.
Τι συγκρατεί την ΕΕ; Η
γεωστρατηγική θέση της
Τουρκίας! Η πολιτική για τους
πρόσφυγες στη Μεσόγειο! Η
Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ!
Αυτά είναι τα επιχειρήματα, για
τα οποία η Ε.Ε. θα πρέπει να
αποδεχθεί ό,τι κάνει ο Erdogan. Φαίνονται όμως αδύναμα,
καθώς η ίδια η Τουρκία
περικόπτει τους δεσμούς της με
την Ευρώπη. Ήρθε η ώρα για
μια ευρωπαϊκή αντίδραση που
θα πονέσει τον Erdoğan και τους
συνεργούς του. Τώρα.
Ο Erdoğan αγνόησε όλες τις
παρακλήσεις, τις προτάσεις και
τις προειδοποιήσεις. Εδώ και
χρόνια η ΕΕ καλεί την Άγκυρα
να αναγνωρίσει το δικαίωμα της
Κύπρου στην ΑΟΖ της και να
διαπραγματευτεί με την Αθήνα
και τη Λευκωσία.
Ο Erdoğan δεν συμμορφώνεται
με το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας, στέλνει γεωτρητικά
πλοία σε κυπριακά και ελληνικά
ύδατα συνοδευόμενα από
πολεμικά πλοία. Ο Erdoğan
αμφισβητεί τα σύνορα της

Ελλάδας και διεκδικεί νησιά
του Αιγαίου για την Τουρκία. Η
χώρα εξοπλίζεται όπως σχεδόν
καμία άλλη χώρα στον κόσμο.
Πρόσφατα επισκέφτηκε
προκλητικά παραλίες κοντά στα
σύνορα της Κύπρου μαζί με
υπερεθνικιστές συνεργάτες του
στον κυβερνητικό συνασπισμό.
Ο Erdoğan προφανώς εξαρτάται
πολύ περισσότερο από αυτούς
τους σκοτεινούς τύπους απ’
ό,τι παραδέχεται . Και από την
Ρωσία, με την οποία μοιράζεται
τα λάφυρα στη Συρία και τον
Καύκασο.
Η χρονική στιγμή για αλλαγή
της ευρωπαϊκής πολιτικής προς
τον Erdoğan είναι καλή. Ο
Donald Trump καταψηφίστηκε,
ο εθνικιστής πρόεδρος των
ΗΠΑ προστάτευε τον Erdoğan,
τις συμφωνίες του με τον Putin
και τους ανθρώπους του που
είναι ύποπτοι για λαθρεμπορία
χρυσού και συναλλάγματος.
Η πρώτη ενέργεια του Joe
Biden με την ανάληψη των
καθηκόντων του θα είναι η
αντίδραση στον οπλισμό των
ρωσικών πυραύλων S-400 στην
Τουρκία. Το Κογκρέσο έχει
ήδη αποφασίσει τις σχετικές
κυρώσεις. Η εφαρμογή
τους είναι θέμα μόνο λίγων
εβδομάδων.
Τα κράτη της Ε.Ε. θα πρέπει
να συντονιστούν στενά με τη
νέα κυβέρνηση Biden και να
προετοιμάσουν από την πλευρά
τους κυρώσεις. Τα μέτρα
που ελήφθησαν στη Σύνοδο
Κορυφής της Ε.Ε. σε βάρος των
Τούρκων υπευθύνων για τις
γεωτρήσεις πρέπει να είναι μόνο
η αρχή.
Η αναστολή των μελλοντικών
πωλήσεων όπλων στην Τουρκία
συγκαταλέγεται στις αναγκαίες
κυρώσεις, και αυτό πλήττει
κυρίως την Ιταλία και την
Ισπανία, αλλά και την Γερμανία.
Εάν η Τουρκία δεν υποχωρήσει
σε πολλά ζητήματα, στα οποία
υπάρχει αντιδικία, οι ΗΠΑ και
η Ε.Ε. θα μπορούσαν επίσης να
περιορίσουν την πρόσβαση της
Τουρκίας στις διεθνείς πιστώσεις

ή στις αγορές της Δύσης.
Αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν
ψευδαισθήσεις: Τέτοια μέτρα
δεν θα μεταβάλουν γρήγορα την
πορεία της Τουρκίας, ο Erdoğan
θα παραμείνει ο Erdoğan. Θα
ήταν πολύ περισσότερο μια
πράξη αυτοσεβασμού προς την
Ευρώπη και θα καταδείκνυαν
την ενότητα της ΕΕ ενάντια
σε μια χώρα, της οποίας ο
αρχηγός του κράτους θεωρεί
ότι βρίσκεται σε συνεχή μάχη
ενάντια σε κάθε τι δυτικό.
Οι κυρώσεις θα στρέφονται
εναντίον του Erdoğan και όχι
εναντίον των Τούρκων. Θα
πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς
τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και
η άρση τους δεν θα πρέπει να
υπόκειται στην έγκριση και των
27 μελών. Αυτό είναι σημαντικό,
διότι διαφορετικά η Κύπρος
θα τα παρεξηγούσε ως λύση
διαρκείας.
Θα χάσουμε με αυτόν τον τρόπο
την Τουρκία; Σίγουρα όχι. Ο
Erdoğan θα είχε αποχωρήσει
προ πολλού από το ΝΑΤΟ, αν
το ήθελε. Δεν έχει παραιτηθεί
καν των κατεστραμμένων
ενταξιακών συνομιλιών με
την Ε.Ε., επειδή θέλει πάντοτε
να έχει κάποια ελευθερία
κινήσεων έναντι του Putin. Τον
εξοργιστικό προσφυγικό του
πόλεμο εναντίον της Ελλάδας
την άνοιξη του 2020 τον έχασε.
Παρεμπιπτόντως: Πού θα
στραφεί μετά η Τουρκία; Προς
τη Ρωσία; Κάτι περισσότερο
είναι σχεδόν αδύνατο -και
παρόλα αυτά ο Erdoğan και ο
Putin διαρκώς διαφωνούν. Προς
την Κίνα; Είναι πολύ μακριά.
Προς τη Μέση Ανατολή; Όλοι
μισούν τον Erdoğan, εκτός από
τη Hamas και το Κατάρ.
Το μόνο που μπορεί να χάσει η
Τουρκία είναι ο Recep Tayyip
Erdoğan με το συρρικνούμενο
κόμμα του, το οποίο εδώ
και καιρό δεν διαθέτει την
πλειοψηφία στη χώρα.
ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ZEIT Online, Michael Thumann

Το γνωρίζατε; - Γιατί σπάμε ρόδι την Πρωτοχρονιά;
Ένα από τα παλαιότερα γιορτινά έθιμα είναι να σπάμε ένα ρόδι
την Πρωτοχρονιά. Ένα έθιμο το οποίο, συναντάτε αρχικά στην
Πελοπόννησο, αλλά και στις Σέρρες, και αργότερα διαδίδεται σε
όλη την Ελλάδα.
Ένα από τα παλαιότερα γιορτινά έθιμα είναι να σπάμε ένα ρόδι
την Πρωτοχρονιά. Ένα έθιμο το οποίο, συναντάτε αρχικά στην
Πελοπόννησο, αλλά και στις Σέρρες, και αργότερα διαδίδεται σε
όλη την Ελλάδα.
Το ρόδι εννοιολογικά σημαίνει ροή και δύναμη, είναι ο καρπός
της ζωής και της καλοτυχίας, ενώ αναζητώντας κανείς τις ρίζες
του θα φτάσει μέχρι την αρχαία Ελλάδα, όπου θεωρούσαν
ότι οι κόκκοι του συμβολίζαν την αφθονία, ίσως και λόγω της
ποσοτητάς τους, τη γονιμότητα, την αιωνιότητα, αλλά και την
καλή τύχη.
Η παράδοση θέλει την Πρωτοχρονιά την οικογένεια να βάζει τα
καλά της και να πηγαίνει στην Εκκλησία να παρακολουθήσει τη
Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και να υποδεχθεί το νέο
έτος.
Ο νοικοκύρης παίρνει μαζί του στην Εκκλησία το ρόδι για να
«ευλογηθεί» κι αυτό και όταν όλοι επιστρέφουν σπίτι, εκείνος
πρέπει να χτυπήσει την πόρτα για να του ανοίξουν, ώστε να είναι
ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι τη νέα χρονιά. Τη στιγμή εκείνη
σπάει το ρόδι και εύχεται να πλημμυρίσει το σπίτι υγεία, ευτυχία
και χαρά, όσες είναι οι είναι και οι ρώγες του ροδιού.

17

Ο πλανήτης γιόρτασε ήσυχα και ιδιωτικά
την έλευση του νέου έτους
(Συνέχεια από σελίδα 10)

Συστήματος Υγείας που υπέκυψαν στην ασθένεια. Η μετάδοσή
της από γιγάντια οθόνη στο Πικαντίλι Σέρκους ακυρώθηκε την
τελευταία στιγμή και τελικά οι οπαδοί της μπόρεσαν να την
παρακολουθήσουν μόνο μέσω YouTube.
Έρημη η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων
Στο
Παρίσι, η
λεωφόρος
των
Ηλυσίων
Πεδίων
ήταν
έρημη.
Μερικοί
αστυνομικοί
σταματούσαν
τα λίγα
οχήματα που περνούσαν για να βεβαιωθούν ότι είχαν
την απαραίτητη άδεια μετακίνησης.
Στη Γαλλία ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας, την τήρηση
της οποίας εποπτεύουν 100.000 αστυνομικοί: απαγορεύεται
οποιαδήποτε μετακίνηση μεταξύ 22.00 και 06.00 παρά μόνο για
επαγγελματικούς λόγους επί ποινή προστίμου. Επίσης σε πολλές
περιοχές στη βόρεια και δυτική Γαλλία έχει απαγορευθεί η πώληση
και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους.
Στη Μαδρίτη, μία από τις πλέον πληγείσες πόλεις της Ευρώπης από
την πανδημία, η διάσημη πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, που συνήθως
είναι γεμάτη ως τα μεσάνυκτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
ήταν άδεια. Μόνο ένα πρώην μέλος του συγκροτήματος Mecano, ο
Νάτσο Κάνο, βρισκόταν εκεί για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι στο
πιάνο, προς τιμή των θυμάτων της covid-19.
Χωρίς πυροτεχνήματα η Ρώμη
Οι κάτοικοι της Ρώμης παρακολούθησαν από τον καναπέ τους,
τους εορτασμούς στο Circus Maximus, το αρχαιότερο στάδιο της
πόλης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο ώρες θεάματος και τον
εορταστικό φωτισμό των εμβληματικών μνημείων της Ρώμης. Ο
δήμος απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα.

Στην Ιταλία έχει επιβληθεί lockdown έως τις 7 Ιανουαρίου και
ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 22.00.
Στο Ντουμπάι χιλιάδες άνθρωποι επρόκειτο να παρακολουθήσουν
θέαμα με πυροτεχνήματα και λέιζερ στο Μπουρτζ Χαλίφα, τον
υψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο, παρά την πανδημία. Όλοι
όσοι βρεθούν εκεί ήταν υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα και να
εγγραφούν χρησιμοποιώντας κωδικό QR.
Στη Βηρυτό, η οποία παραμένει υπό το σοκ της τεράστιας έκρηξης
της 4ης Αυγούστου που προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στην
πόλη, οι αρχές χαλάρωσαν τα μέτρα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας
ίσχυε μετά τις 3 το πρωί. Μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα
άνοιξαν ξανά και προγραμμάτιζαν μεγάλες γιορτές για την
πρωτοχρονιά.
Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν εστιατόρια και κλαμπ γεμάτα,
οδήγησαν τις αρχές του Λιβάνου να εξετάζουν το ενδεχόμενο
επιβολής νέου lockdown μετά την πρωτοχρονιά.
Σε όλο τον κόσμο, το αύριο προκαλεί ανησυχία.
Πηγή: ΑΠΕ

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021
Η προηγούμενη χρονιά πέρασε δύσκολα με πρωτόγνωρες
καταστάσεις. Ευχόμαστε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη για
όλους και προπαντώς να έχουμε την υγεία μας, το υπέρτατο αγαθό.
Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να ξεκίνησε πανέμορφα σε όλους
και να είχατε κατακλυσθεί από τις υπέροχες ευχές από συγγενικά και
φιλικά πρόσωπα, εισπράττοντας την αγάπη τους πέρνωντας δύναμη
γιατί έχετε κοντά σας ανθρώπους να νοιάζονται και να σας αγαπάνε
να συνεχίσετε τη ζωή σας. Ξεπερνώνας όλοι μας τα προβλήματα που
ζήσαμε πέρυση εύχομαι νάχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε από
κοντά, να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία
και ταλαιπωρία που ζήσαμε το 2020, έφυγε για να μην ξαναγυρίσει.

Κώστας Καρατσίκης
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Η διατροφή της μαμάς: Γιατί το πρωινό είναι απαραίτητο
ΜΑΜΑ | 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | 07:00 | ΕΛΙΑΝΝΑ ΚΩΦΟΥ

Είτε προσπαθείτε να χάσετε βάρος είτε να έχετε μια ισορροπημένη
διατροφή, το πρωινό είναι απαραίτητο
Δεν είναι τυχαίο ότι το πρωινό
θεωρείται ένα από τα πιο
σημαντικά γεύματα στην
καθημερινή μας διατροφή. Μετά
από 8 ώρες ύπνου ο οργανισμός
σας χρειάζεται «καύσιμα»
προκειμένου να βρει ενέργεια
και να λειτουργήσει εύρυθμα.
Ουσιαστικά, το πρωινό είναι
αυτό που θέτει τις βάσεις για μια
καλύτερη διατροφική ισορροπία
και λειτουργία του οργανισμού
μέσα στην ημέρα.

Γιατί πρέπει να τρώτε
πρωινό
Παρέχει στον οργανισμό σας
την απαραίτητη ενέργεια για τις
πνευματικές και σωματικές σας
δραστηριότητες
Προάγει την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος
Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που τρώνε πρωινό έχουν 2-5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να
καλύψουν τα 2/3 των συνιστώμενων ημερήσιων προσλήψεων στις περισσότερες βιταμίνες και μέταλλα
Η κατανάλωση πρωινού μπορεί να μειώσει την πείνα σας αργότερα μέσα στην ημέρα, γεγονός που
μπορεί να αποτρέψει την υπερκατανάλωση τροφής και κατ’ επέκταση να ενισχύσει το αδυνάτισμα.
Επιπλέον, η κατανάλωση πρωινού φαίνεται να μειώνει τις λιγούρες, ειδικά για γλυκά και λιπαρά
τρόφιμα.

Κανόνες για ισορροπημένα πρωινά
Φυσικά σημασία δεν έχει μόνο να τρώτε πρωινό, αλλά και η ποιότητά του. Ένα ισορροπημένο πρωινό
σε γενικές γραμμές πρέπει να περιέχει πρωτεΐνες, «καλά» λιπαρά, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες.
Ορίστε λοιπόν τι πρέπει να συμπεριλάβετε στο πρωινό σας:

*Πρωτεΐνες
- Οι πρωτεΐνες σάς βοηθούν να κρατάτε υπό έλεγχο το σάκχαρο στο αίμα σας και να πεινάτε λιγότερο,
κρατούν τον μεταβολισμό σας ενεργοποιημένο και έχουν λίγες θερμίδες. Τα αυγά, τα μανιτάρια,
η βρώμη αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί, το γάλα ή το γιαούρτι είναι μερικές
πρωτεΐνούχες τροφές που δεν πρέπει να λείπουν από το πρωινό σας.

*Φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες ενισχύουν την καλή λειτουργία του εντέρου και της καρδιάς, ενώ είναι ευεργετικές και
για τη σιλουέτα σας, αφού σας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα. Η βρώμη, τα δημητριακά
ολικής άλεσης, το πολύσπορο ψωμί, η κινόα και οι μπανάνες είναι μερικές καλές επιλογές σε
υδατάνθρακες για το πρωινό σας. Επίσης, τα φρούτα θα σας χαρίσουν φυτικές ίνες, υδατοδιαλυτές
βιταμίνες (όπως η βιταμίνη C) και όλον τον διατροφικό θησαυρό που περιέχει ένα φρούτο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αποξηραμένα φρούτα όπως σταφίδες, βερίκοκα, δαμάσκηνα κ.ά.

* «Καλά» λιπαρά
Οι ξηροί καρποί αποτελούν επίσης μια πολύ θρεπτική προσθήκη. Περιέχουν πολλά αμινοξέα αλλά
και καλής ποιότητας λιπαρά (μονοακόρεστα και πολυακόρεστα που σχετίζονται με την καλή υγεία
της καρδιάς, του εγκεφάλου και πολλών άλλων συστημάτων). Επίσης, οι ξηροί καρποί περιέχουν και
σημαντική ποσότητα φυτικών ινών αλλά και πολλών βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων.
Πηγή: TO BHMA

Έλληνας ερευνητής στις ΗΠΑ:
Το εμβόλιο σηματοδοτεί
την αρχή του τέλους της πανδημίας

«Τα εμβόλια είναι από τα πιο καλά εμβόλια που μπορούμε να έχουμε»

Για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μίλησε Έλληνας γιατρός-ερευνητής που εργάζεται στις ΗΠΑ.
«Το εμβόλιο σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας», ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του
MEGA ο κ. Γιώργος Παυλάκης, σημειώνοντας ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται άρδην
και εκτίμησε ότι σταδιακά οι όποιοι φόβοι «θα καταλαγιάσουν».
«Τα εμβόλια είναι από τα πιο καλά εμβόλια που μπορούμε να έχουμε» είπε ο κ. Παυλάκης
συμπληρώνοντας πως «δεν φοβάμαι την καινούρια τεχνολογία γιατί εμείς την εφαρμόζουμε
περισσότερο από είκοσι χρόνια».
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορέσουν να το κάνουν, σημείωσε ο ίδιος. «Στις ΗΠΑ οι σοβαρές
παρενέργειες είναι ελάχιστες και είναι αντιμετωπίσιμες» υπογράμμισε ο κ. Παυλάκης. Το εμβόλιο δεν
θα χορηγείται σε εγκύους διότι δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές μελέτες, ενώ δεν ενδείκνυται για όσους
έχουν σοβαρές αλλεργίες.
Απευθυνόμενος σε όσους είναι δύσπιστοι τους προέτρεψε να έχουν ανοιχτό μυαλό και να
ενημερώνονται για τα επιστημονικά δεδομένα. «Θα κάνω το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά μου»
κατέληξε ο γιατρός.

Μπρόκολο: Σε πόσα λεπτά
μαγειρέματος χάνει την
αντικαρκινική του δράση
20/12/2020
Η περιεκτικότητα του μπρόκολου σε βιταμίνες και θρεπτικά
συστατικά το καθιστούν ιδανικό για αντικαρκινική προστασία,
γνωρίζετε όμως πώς να το μαγειρέψετε σωστά;
Όταν μιλάμε για προστασία από τον καρκίνο, το σημαντικό δεν
είναι μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πώς το μαγειρεύουμε! Το
2013, το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Έρευνα του Καρκίνου
δημοσίευσε μερικές πρακτικές συμβουλές μαγειρικής για να
επωφελούμαστε στο έπακρο από τα υγιεινά μας γεύματα.

Μπρόκολο
Το μαγείρεμα στον
ατμό για πέντε λεπτά
είναι ο καλύτερος
τρόπος για να
διατηρούμε το ένζυμο
μυροσινάση που
υπάρχει στο μπρόκολο
και είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό της αντικαρκινικής
ουσίας σουλφοραφάνη. Το μπρόκολο μαγειρεμένο στον ατμό
για πάνω από πέντε λεπτά, το ψήσιμο, στα μικροκύματα ή
άλλη μέθοδος μαγειρέματος, όπως το βράσιμο ή το ψήσιμο
στον φούρνο, καταστρέφει αυτό το ένζυμο, καθώς και τις
αντικαρκινικές ιδιότητες αυτού του λαχανικού.
Πηγή: ygeiamou.gr

Statement by the Prime Minister
to mark the New Year
Ottawa, Ontario-December 31, 2020
The Prime Minister, Justin Trudeau, issued the following statement to mark the New
Year:
“Tonight, across the country, Canadians will count down to midnight to welcome a
new year, and reflect on the one that has passed.
“This year has been challenging for many of us. We have experienced a global pandemic that has threatened our health, our economy, and our very way of life. We have
seen acts of senseless violence that have devastating impacts on our communities.
And, we have heard heartbreaking stories and calls for justice from racialized Canadians and Indigenous peoples, demanding that we act now to address racism, discrimination, and injustices in our country.
“Through the mental, physical, and financial toll of these past 12 months, we have also
seen Canadians show strength, resilience, and a willingness to work together. Communities have taken steps to support their most vulnerable, families and businesses
have made sacrifices to keep others safe, and people from coast to coast to coast have
fought for a better, fairer future for everyone. These actions should inspire us all as we
move into the next year.
“In 2021, we will continue our fight against COVID-19 with a renewed sense of
hope. Canadians have already started to receive doses of safe and effective vaccines.
We have the most diverse vaccine portfolio of any country, and we continue to work
with provinces and territories, and Indigenous communities and partners, to ensure
that all Canadians will have free access to vaccines as soon as possible. We will also
keep doing what it takes, for as long as it takes, to support people and businesses
through the crisis.
“Businesses, entrepreneurs, workers, and all Canadians have shown incredible resilience and resolve throughout the many challenges they have faced this year. And we
have taken action to have people’s backs every step of the way. We created measures
like the Canada Emergency Wage Subsidy, the Canada Emergency Business Account,
and the new Canada Emergency Rent Subsidy to help hundreds of thousands of businesses, charities, and non-profits pay their bills and keep their workers on the payroll.
We have also supported Canadians who have lost their income due to the pandemic –
including the 8.9 million Canadians who received the Canada Emergency Response
Benefit this year – and are continuing to provide income support through new recovery
benefits and changes to Employment Insurance.
“The challenges we have faced this year have shown how important it is to build
back better. As we recover from this crisis, we must take every opportunity to make
our country stronger, more sustainable, and more just for everyone. That means building a more inclusive economy, and working with our partners to address the systemic
barriers that discriminate against too many Canadians, making it harder for them to
succeed. It means taking further climate action, and investing in clean energy and
technologies. And it means taking action to ensure all Canadians are safe, involved,
and supported in their communities.
“In this past year alone, we have already taken some major steps toward these goals.
We introduced a strengthened climate plan so we can meet and exceed our international climate commitments, reduce pollution, create jobs and new opportunities for
businesses, and build a healthier, cleaner, more resilient future for all Canadians. We
also launched our country’s first Black Entrepreneurship Program to support Black
entrepreneurs and business owners in partnership with Canadian financial institutions,
and introduced legislation to allow for the implementation of the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. In addition, we took action to protect
our communities from gun violence by banning over 1,500 models and variants of
assault-style firearms and some of their components.
“As we wrap up this year and move into a new one, I invite Canadians to reflect on
all that we have learned about ourselves – our perseverance, our ingenuity, and our
compassion for others. I also express my gratitude to those working on the front lines
of the pandemic, who put the interests of their neighbours, their communities, and
their country ahead of their own every day. The pandemic has shown us what we can
accomplish and overcome when we all work together toward shared goals and values.
Now, as we look to the opportunities that await us in 2021, let us all continue to build
a Canada that is stronger, fairer, and more equitable for everyone.”

Ερείκουσας: Το Ακριτικό νησάκι με 2 μαθητές

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021.
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(Συνέχεια από σελίδα 12)
μισθοδοσίας γενικότερα, δαπάνες τρίτων για υπηρεσίες με συμβάσεις έργου,
δαπάνες αγαθών, υπηρεσιών με απ ευθείας αναθέσεις, υψηλά λειτουργικά
κόστη, σε περίοδο covid, συνέδρια εκδηλώσεις, ανισότητες στην άσκηση
κοινωνικής πολιτικής.
Και εν κατακλείδι,
Μηδενικό αναπτυξιακό και επενδυτικό χαρακτήρα, Μηδενική ενίσχυση
μέσω προγραμμάτων για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, των εποχικών
εργαζομένων, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, για
τους μακροχρόνια άνεργους, για τον πολιτισμό.

Το Δημοτικό Σχολείο της *Ερείκουσας χτίστηκε το 1902 και ήταν δωρεά του Ανδρέα Συγγρού, ο
οποίος ήταν Έλληνας τραπεζίτης, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του
πραγματοποίησε σημαντικές δωρεές σε ευαγή ιδρύματα, ενώ με τη διαθήκη του κληροδότησε μεγάλο
μέρος της περιουσίας του στο ελληνικό κράτος για την κατασκευή νοσοκομείων , σχολείων και σε
εθνικά ιδρύματα.
Από τότε ξεκινά η εκπαίδευση στο νησί της Ερείκουσας , καθώς εγγράφεται κάθε χρόνο πλήθος
μαθητών όλων των ηλικιών στην Α’ και Β’ Δημοτικού. Σύμφωνα με τα αρχεία του σχολείου, ο μέγιστος
αριθμός εγγραφέντων μαθητών ήταν το 1934, όπου φοίτησαν ακριβώς 100 μαθητές. Ενώ σύμφωνα
με τις μαρτυρίεςτων γηραιότερων εν ζωή και ενός ανθρώπου που δε ζει πια του Μάνεση που ήταν
Ερεικουσιώτης και υπηρέτησε στο νησί από το 1936 συνέχεια, το 1956-1960 το σχολείο είχε 69
μαθητές (44 άρρενα και 25 θήλεα).
Το σχολείο λειτουργούσε για
κάποιο χρονικό διάστημα σε
διαφορετικό χώρο από αυτόν
στον οποίο λειτουργεί τώρα.
Το πρώτο κτίριο ήταν αποθήκη
που ανήκε στην οικογένεια
των Κατέχη-Πιστόλη ,
λειτουργούσε με δύο βάρδιες ,
πρωί και απόγευμα, με την ίδια
/ο δασκάλα/ο, καθώς υπάρχει
μία μόνο αίθουσα διδασκαλίας.
Το σημερινό κτίριο είναι ένα
μικρό κτίριο, νεοκλασικού
χαρακτήρα με ιδιαίτερη
δόμηση , μικτό , διτάξιο και λειτουργεί ως μονοθέσιο (ανήκει στη Β’ περιφέρεια της Κέρκυρας).
Το κτίριο είναι χωρισμένο στα δύο, καθώς υπάρχει και ο χώρος φιλοξενίας για το γραφείο και τη
βιβλιοθήκη του ή της εκπαιδευτικού. Παλαιότερα, η επικοινωνία των αιθουσών γινόταν με ενδιάμεση
πόρτα. Εκατέρωθεν της πόρτας υπήρχαν δύο μεγάλα εσωτερικά παράθυρα. Με μια ανακαίνιση που
έγινε μερικά χρόνια πριν τειχοποιήθηκαν τα παράθυρα και η πόρτα. Οπότε οι δύο αίθουσες έχουν μόνο
εξωτερική επικοινωνία.

Έλλειψη μεγάλων έργων πνοής του Δήμου
Έλλειψη πολιτικών προάσπισης της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής
πολιτικής και αλληλεγγύης και του αθλητισμού
Καμία πρόβλεψη και ούτε 1 ευρώ για Δημοτική Αστυνομία
Μείζον ζήτημα αποτελούν οι ανείσπρακτες οφειλές που ανέρχονται σε 80
εκατομμύρια ευρώ.
Ο προϋπολογισμός είναι μια δυναμική διαδικασία που μεταφράζεται σε
πολιτικές. Στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό γίνεται μια απλή διαχείριση,
χωρίς προοπτική για τον τόπο μας.
Kε Δήμαρχε,
Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει το υπό ψήφιση σχέδιο. Στερείται
οράματος, στρατηγικής, οργάνωσης και ενεργειών ώστε να πάει την πόλη
και τους πολίτες της πιο μπροστά στο μέλλον και να την ανατάξει στην
τουριστική αγορά.
Και σας καλώ να αλλάξετε ρότα
Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους λόγους τους οποίους εκτενώς ανέφερα
εγώ προσωπικά και η Παράταξη «Ρόδος Αξιών», καταψηφίζει τον
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, με εξαίρεση δαπάνες τεχνικού
προγράμματος που ψηφίστηκαν από τους συμβούλους μας στην
προηγούμενη συνεδρίαση, απόντος εμού, λόγω κωλύματος.
Βεβαίως εσείς και οι συνεργάτες σας θα ισχυριστείτε το αντίθετο.
Εύχομαι να μας διαψεύσετε και εμείς έχουμε τον πολιτικό πολιτισμό να σας
το αναγνωρίσουμε.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα , Χρόνια Πολλά με
ΥΓΕΙΑ
Μετά τιμής
Δημήτρης Γ. Κρητικός
πνευμονολόγος
επικεφαλής παράταξης ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ
πρώην Δήμαρχος ΚΑΜΕΙΡΟΥ

Ίδια κτίρια, επίσης δωρεά του Α. Συγγρού κτίστηκαν την ίδια εποχή στο Σκριπερό Κέρκυρας και
στο γειτονικό νησί των Οθωνών. Η λειτουργία του σχολείου συνεχίστηκε και την εποχή της Ιταλικής
κατοχής του νησιού. Το σχολείο είχε τη συνδρομή των ομογενών σε όλη τη διάρκεια των ετών αυτών.
Το κτίριο όλα αυτά τα χρόνια δεν άλλαξε καθόλου μόνο εξωτερικά υπήρχε μια μάντρα η οποία
οριοθετούσε την αυλή.
Εξαίρετοι διδάσκαλοι δίδαξαν στο σχολείο της Ερείκουσας όπως οι: Δαμασκής, Αυγούστης, Μάνεσης,
Τσούκας Όμηρος, Γιάννης Καφετζής, Χρήστος Πρέτζας, Χρήστος Παπαθεοδώρου, Νίκος Τσέκας και ο
Αριστοτέλης Κατέχης, έως το 1974. Επίσης, στο σχολείο δίδαξε και ένας παπαδάσκαλος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι παλαιότερα τα βιβλία αγοράζονταν από τους ίδιους τους μαθητές. Παρόλο που
δεκαετίες πριν η «βέργα» στο σχολείο αποτελούσε προέκταση του χεριού του δασκάλου και η χρήση
της ήταν πολύ συχνή, δεν έλειπαν από την πλευρά των παιδιών και οι «ανταρσίες» ως αντίδραση αλλά
και ως τρόπος έκφρασης.
Θα αναφερθούμε σε ένα αστείο περιστατικό που διηγείται ο κ. Μάρκος Μητσιάλης για να θυμούνται
οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι… « Στο κτίριο του σχολείου, χαμηλό στη βάση του
υπάρχουν δύο μικρά ανοίγματα, ένα προς το βορρά και ένα προς το νότο. Ο ρόλος τους είναι να
κυκλοφορεί ο αέρας κάτω από το δάπεδο, ώστε να απομακρύνεται η υγρασία, εφόσον τα ξύλα
που χρησιμοποιούνταν στο κτίσιμο ήταν από κυπαρίσσια και έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην
υγρασία. Κάποια μέρα ένας μαθητής βάζει στο κενό αυτό το κυνηγετικό όπλο, χωρίς σφαίρες
και πυροβολεί ακριβώς κάτω από την καρέκλα που καθόταν ο δάσκαλος, ο οποίος εξαιτίας του
έντονου θορύβου νόμισε αρχικά πως έγινε σεισμός και πετάχτηκε έντρομος. Το τι επακολούθησε το
αντιλαμβανόμαστε…….».1. Ανδρέας Συγγρός, el.m.wikipedia.org
Τα τελευταία χρόνια το δημοτικό σχολείο της Ερείκουσας ήταν κλειστό λόγω έλλειψης μαθητών.
Κατόπιν ενεργειών του INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (IHA), οργάνωσης
Ελλήνων ακαδημαϊκών με έδρα τις ΗΠΑ, το 2019 το σχολείο άνοιξε με 2 μαθητές και με πρώτη
δασκάλα την Ειρήνη Γουναρίδου. Το επόμενο σχολικό έτος ένα μέλος του ΙΗΑ, η δασκάλα Ευρυδίκη
Παπαγεωργίου, στελέχωσε το σχολείο και εργάζεται με την βάσιμη ελπίδα ότι ο αριθμός των μαθητών
δεν θα αργήσει να αυξηθεί. Σκοπός του ΙΗΑ είναι να ξαναδούμε το σχολείο με τους 69 μαθητές όπως
το 1960. Όποια οικογένεια μπορεί, κατά προτίμηση πολύτεκνη, να βοηθήσει αυτόν τον στόχο με
μετοίκηση η με κάθε άλλο τρόπο, να επικοινωνήσει με το ΔΣ του IHA, στέλνοντας μήνυμα στο IHAHellas@gmail.com.
Ευρυδίκη Παπαγεωργίου, συγγραφέας, δασκάλα Δημοτικού Σχολείου Ερείκουσας.
Αικατερίνη Πασχαλίδου, επιμέλεια κειμένου, φιλόλογος.
*Η Ερείκουσα είναι ένα από τα τρία διαπόντια νησιά, που βρίσκονται βοριοδευτικά της Κέρκυρας.
Έχουν ελάχιστους μόνιμους κατοίκους και αποτελούν κυριολεκτικά ησυχαστήριο για τους
επισκέπτες. Είτε την επισκεφτείτε με σκάφος είτε με ένα από τα μικρά πλοία της γραμμής αξίζει
τον κόπο ακόμα και για ημερήσια εκδρομή. Είναι πραγματικά ένα μικρό resort.
Ένα από τα πιο παρθένα νησιά του Ιονίου, η Ερείκουσα, βρίσκεται 8 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά
της Κέρκυρας περιτριγυρισμένη από πεντακάθαρα γαλάζια νερά, ατελείωτες χρυσαφένιες και
απότομες βραχώδης παραλίες. Ο μικρός οικισμός της σας επιτρέπει να ανακαλύψετε την ιστορία
του νησιού και να γνωρίσετε τους φιλικούς ντόπιους που θα χαρούν πολύ να σας καλωσορίσουν και
να σας βοηθήσουν με το μικρό περιπετειώδης ταξίδι σας. Τα μονοπάτια του νησιού περικλείονται
από ελιές και κυπαρίσσια, επιτρέποντας να εξερευνήσετε τη φύση του παρέα με τη γλυκιά μυρωδιά
των ρεικιών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Directors: Tony Hicks
Kaz Montgomery
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Ο Πομπέο ευχήθηκε καλή χρονιά
με φωτογραφία του Παρθενώνα
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021,
Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά
του στο Twitter, ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών, Μάικ
Πομπέο, επέλεξε να αναρτήσει 4
φωτογραφίες από διαφορετικά
μέρη της Γης, ανάμεσά
τους και μια εικόνα από τα
πυροτεχνήματα στην Ακρόπολη.

NATIONAL ETHNIC PRESS AND
MEDIA COUNSIL OF CANADA
My dears friends and colleagues, sisters and
brothers in the ethnic press of Canada
On this occasion of the New Year 2021, please
allow us to extend warm wishes for Good
Health, Happiness and Prosperity.
Also we want to assure you that we will
continue fighting for your rights for every
possible support in your difficult work.
Pressident
Thomas Saras

Είτε αγοράζετε ή πωλείτε, είμαι αφοσιωμένος να επιβλέψω
την συναλλαγή σας με την πιο ανώτερη φροντίδα και εμπιστοσύνη.
Εγώ είμαι Εκεί όταν με χρειάζεστε-επικοινωνήστε μαζί μου ανά
πάσα στιγμή για να ενημερωθήτε Πάνω για όλες τις ανάγκες
ακίνητων περιουσιών σας και για τις ερωτήσεις σας που Έχετε για
την αγορά ή την πώληση ακινήτων, μεγάλες ή μικρές!
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