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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλον
τον Ελληνισμό του Καναδά,
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
2022, με υγεία, ευτυχία και
επιτυχίες.
Για τη φιλόξενη χώρα
του Καναδά, το σπίτι
εκατοντάδων χιλιάδων
Ελλήνων, που προοδεύουν
και μεγαλώνουν ελεύθερα
H.E. Konstantina
τις οικογένειές τους,
ATHANASSIADOU,
Ambassador Plenipotentiary συνεισφέροντας στην ευημερία
and Extraordinary of Greece
του τόπου με το πνεύμα και
to Canada.
τα ταλέντα τους, το Νέο
Έτος 2022 θα σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια διπλωματικών
σχέσεων με την Ελλάδα. Οι δύο χώρες μας συνδέονται
με συμμαχία ισχυρή και υποδειγματική, δεσμούς φιλίας
που μας συνοδεύουν στην ιστορία και αρχές ήθους
αναμφισβήτητες, που επιβεβαιώνονται και ενισχύονται
συνεχώς μέσα στον χρόνο.
Το 2021 που αφήνουμε πίσω μας, γιορτάσθηκε απ’ άκρου
εις άκρον στον Καναδά, ως έτος συμπλήρωσης των 200
ετών από την Ελληνική επανάσταση και μας έδωσε την
ευκαιρία να προβάλουμε τις αρχές της ελευθερίας που
έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες στην καρδιά μας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές τις αρχές θα πρέπει να
τις γιορτάζουμε κάθε χρόνο, με ψυχή και ομόνοια,
οδεύοντας σταθερά προς το μέλλον μίας ακόμα πιο
λαμπρής Ελλάδας που συμμετέχει ενεργά
στα διεθνή δρώμενα, στην εμπέδωση της ειρήνης και στη
διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για
την ανθρωπότητα.
Η Ελλάδα ας παραμείνει ισχυρή και όμορφη στις καρδιές
όλων μας.
Για όσους έχασαν τους δικούς τους μέσα στη χρονιά,
εύχομαι η δύναμη των Αγίων Ημερών και τα μηνύματα
αισιοδοξίας και δύναμης όλων μας, να τους εμψυχώνουν.
Με πολλούς χαιρετισμούς σε όσες και όσους γνώρισα
στο Μόντρεαλ και το Τορόντο, και με την ελπίδα ότι
θα έχουμε πολλές νέες ευκαιρίες να συναντηθούμε και
στις υπόλοιπες πόλεις του Καναδά,
Χρόνια Πολλά, Καλά και Ειρηνικά!
Η Πρέσβης
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου

City Council appoints Vancouver’s
first Integrity Commissioner
January 4, 2022
City Council has appointed
Lisa Southern (she/her) as the
City of Vancouver’s first Integrity Commissioner, effective
January 1, 2022.
Following the enactment of
the City of Vancouver Code
of Conduct By-law, Council
set out to appoint the Integrity
Commissioner making Vancouver the second municipality
in British Columbia to voluntarily establish an independent
ethics position. This was in
response to a City-led review
that recommended a new
code of conduct be drafted for
Council and Advisory Committees, separate from the code
of conduct that applies to City
staff.
“Upholding transparency and
accountability are key components of maintaining the
confidence of the public in our
democratic institutions,” said Mayor Kennedy Stewart. “I am very pleased Lisa Southern has
agreed to become our first Integrity Commissioner to ensure Council members receive high
quality advice when it comes to our role in the decision-making process. As a leading global
city, it is important our governing institutions keep pace – exemplified through this new
Integrity Commissioner position as well as our recently appointed Auditor General Mike
Mcdonell.”
Southern brings 25 years of legal experience, focused in conducting investigations in all
areas of workplace conflict, including those involving privacy issues, human rights,
harassment and workplace health and safety. She is frequently appointed as a mediator and
arbitrates labour disputes. Southern is a member of the Canadian Bar Association, the Law
Society of British Columbia and the Law Society of the Northwest Territories.
“I am honoured to accept this appointment and provide support to Council and the City of
Vancouver community through the important role of Integrity Commissioner,” said Southern. “I look forward to developing the full scope of responsibilities of the position including
education, advice, and mediation, in addition to investigation services.”
The Integrity Commissioner is a two-year appointment and some of the duties as set out in
the by-law include:
1.
Providing advice and recommendations to Council members
2.
Educating Council members, the public and staff about the operation of the Code of
Conduct By-law
3.
duct.

Conducting investigations into complaints of alleged breaches of the code of con-

The City conducted an extensive and equitable recruitment and assessment process, with the
assistance of Mosaic Executive Search, with Council ultimately appointing Southern from a
large pool of highly qualified candidates.
The appointment is on a contractual retainer basis; Southern will continue her practice as
managing partner at Southern Butler Price in North Vancouver.
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Dear AHEPA Family & Friends,
Happy New Year!
2022 brings with it much anticipated excitement and
joy, especially our 100th anniversary!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

In the new year, we must not rest on the laurels of our
good works in the community. We must continue to persevere as we continue to navigate through the pandemic. We must stay focused on the fulfillment of our entire
mission--the advancement of the Hellenic ideals of Education, Philanthropy, Civic Responsibility, and Family
and Individual Excellence--and bring new individuals
into our Order who can lend their talents, resources,
and passion to help fulfill our mission and promote our heritage.
Let’s not keep our good works a secret.
Let’s share them and offer others the opportunity to contribute.
Let’s make 2022--our Centennial year--a year unlike any other in the storied history of
the AHEPA family.
On behalf of the Supreme Lodge and AHEPA family, best wishes to you and your family for a joyous, prosperous, safe, and healthy New Year!
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Greek Population Decreased by 39,933 in 2021
ByPhilip Chrysopoulos
January 4, 2022

The population of Greece decreased by 39,933 in the last year alone, as the number of deaths
from all causes was much higher than the number of births, according to a year-end announcement by the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT).
The data estimates the exact population in Greece as of January 1, 2021, based on the 2011
census figures.
The 2011 population census – conducted for the first time by ELSTAT as an independent authority – found 10,940,777 people living in Greece.
The data regarding immigration also includes people who were in the country on January 1,
2021 due to the refugee and migrant crisis.
The figures show that in 2020 the net number of migrants in the country decreased, meaning
the number of incoming migrants in relation to those leaving was less.
Thus in 2020 net migration is estimated at just 6,384 people, while in 2019 it was 34,439 people.
It should be noted that the 2021 census was completed in December and the Hellenic Statistical Authority is in the process of calculating the data at the present time.
Population in Greece by age
ELSTAT estimates that that the total number of people living in Greece on January 1, 2021
was 10,678,632.
The breakdown of the estimated population aged 0-14 years amounted to 14.1 percent of the
total population, while people aged 15-64 years amount to 63.3 percent and 22.6 percent are
age 65 years and over.
Children and adolescents aged 0 to 19 are estimated at 2,059,036, while 13,451 people living
in the country are over 100 years old.
It is worth noting that while during the 2010-2015 period the net migration number was
negative, and net population numbers were low for the years 2016, 2017 and 2018 despite the
burgeoning refugee crisis.
This is estimated to have happened due to the large number of outgoing migrants — both foreign and Greek — who left the country to live abroad.
Women outnumber men in Greece
According to ELSTAT, the permanent population in Greece as of January 1, 2021 is estimated
to be 10,678,632 people, of which 5,196,048 are men (48.7 percent) and 5,482,584 are women
(51.3 percent).
The permanent population appears to have been reduced by 0.37 percent compared to the corresponding population on January 1, 2020, which was 10,718,565.
This is a result of the natural decrease of the population that amounted to 45,902 people
(84,767 births versus 130,669 deaths of people within Greek territory) and net migration estimated at 6,384 people.
The largest population cohort in the country, which is estimated every four years are people
aged 50 to 54, as 807,051 Greek citizens are of this age.
There are 139,296 citizens residing in Greece who are over 90 years old, of which 79,721
are women and 59,575 men.
More than one third live in the Attica region
The largest percentage of the population regionally in Greece — at 35 percent — live in the
Attica region, with the vast majority of them residing in the Athens metropolitan area.
The second most populous region is Central Macedonia, which includes Greece’s second
largest city, Thessaloniki, with 17.4 percent of the total population.
Third is Thessaly with 6.6 percent of the people, followed by Western Greece with 6.1 percent and then Greece’s largest island of Crete, with 6 percent.
Eastern Macedonia and Thrace are populated by 5.6 percent of the total, the Peloponnese
with 5.3 percent, Central Greece with 5.2 percent and South Aegean with 3.3 percent.
In Epirus reside 3.1 percent of the total population, Western Macedonia follows with 2.5 percent, the North Aegean with 2.1 percent and the Ionian Islands with 1.9 percent.
Greek population census from 1821 and onward
A population census is the most complex and large-scale statistical work of a state over time,
while its results reflect the demographic, political and socio-economic conditions of the era.
The first census of population in Greece was conducted in 1828, shortly after the Greek people
were liberated from the Ottomans and the modern Greek state was established.
The first census found that Greece was populated by 753,400 men and women. Α retrospective
estimate of the population in 1821 was 938,765.
In 1907 Greece conducted the first census following the standards of modern statistical
science. The population of Greece at the time was found to be 2,631,952.
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς
Προϊσταμένους
Εντιμολογιωτάτους Άρχοντες, Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα
Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων, Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές
πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

«Χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας»
(Eβρ. 13.8)

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Σπίτια. Δρόµοι. Ρούχα. Έπιπλα. Άνθρωποι. Όλα γερνούν και
παλαιώνουν. Όλα φθείρονται. Φέρνουν τα ίχνη της διάβασης του
χρόνου. Τη µαρτυρία της συνεχούς αλλαγής και φθοράς. Χθες ήσαν
καινούργια. Σήµερα µεταχειρισµένα. Αύριο παλιά.
Το αµούστακο παιδί γίνεται ώριµος άνδρας µε γκρίζους κροτάφους.
Η χθεσινή ώριµη γυναίκα, είναι σήµερα σεβαστή γερόντισσα. Στην
αµείλικτη ενέργεια του χρόνου υποκύπτουν τα πάντα. Η γη µας
γερνάει. Και το σύµπαν σιγά-σιγά παλιώνει. Ένας µόνο µένει «χθες
και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Είναι ο δηµιουργός των
πάντων και του χρόνου. Είναι ο µόνος που εξουσιάζει και τον χρόνο.
Είναι ο Θεός. «Άφθαρτος, αναλλοίωτος, αεί ων, ωσαύτως ων». Στο
διάβα των χρόνων, των αιώνων, των χιλιετηρίδων µένει αιώνια
δυνατός. Ανέπαφος απ’ τη φθορά. Αδιάκοπα νέος.
Άνθρωπε, βλέπεις τη φθορά και λυπάσαι. Τα χρόνια σου φεύγουν
και µελαγχολείς. Οι δυνάµεις του σώµατός σου υποχωρούν και σου
στοιχίζει. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου φεύγουν απ’ τον κόσµο
αυτό και απογοητεύεσαι. Μετράς τα χρόνια τα δικά σου. Κοιτάς
στον καθρέφτη. Βλέπεις τα µαλλιά σου να πέφτουν ή ν’ ασπρίζουν.
Τις ρυτίδες να εγκαθίστανται αµετάκλητα στο πρόσωπό σου.
Θλίβεσαι για όλα. Ανεβαίνεις την σκάλα και λαχανιάζεις. Κόβονται
τα πόδια. Συναισθήµατα και καταστάσεις διαφορετικές δεσπόζουν
στην ψυχή σου. Το βλέµµα σου και η σκέψη σου καταντούν
αιχµάλωτοι της θλίψης, της φθοράς.
Όλα αυτά µε ανθρώπινα κριτήρια είναι φυσικά. Για τον χριστιανό
δεν έχουν σηµασία. Γνωρίζει πως δεν ανήκει στον χρόνο. Δεν
παραδίδεται στη φθορά. Το σώµα του, ναι. Αλλ’ η ψυχή του, όχι.
Ανακαινίζεται «ως αετού η νεότης του». Ακόµη και το σώµα του
στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, θα αφθαρτοποιηθεί.
Κοντά στον Θεό δεν είναι κανείς ούτε νέος, ούτε γέρος, ούτε
δυνατός, ούτε άρρωστος. Είναι µόνο άνθρωπος. Άνθρωπος
πλασµένος να ζήσει αιώνια. Τα χρόνια του που περνούν δεν είναι
χρόνια µόνον που φθείρουν. Είναι σκαλοπάτια, που τον φέρνουν
πιο κοντά στον αιώνιο και άφθαρτο. Λιγοστεύουν την απόσταση απ’
τη συνάντηση µαζί Του. Προσεγγίζουν την ώρα του θριαµβευτικού
ερχοµού Του να µας αναστήσει. Να µας κάµει αφθάρτους. Να µας
εισαγάγει στην αληθινή χαρά της βασιλείας Του.
Χριστιανοί, µην είµαστε παιδιά. Μην περιµένουµε απ’ το χρόνο να
µας φέρει πλούτη και ευτυχία. Θέσεις και αξιώµατα. Κοσµική δόξα,
προβολή και λάµψη. Ο χρόνος είναι άψυχος. Τυφλός. Δεν έχει τίποτε
στα χέρια του. Όλα τα κρατεί στα χέρια Του ο Θεός κι εµείς. Εµείς
θα φέρουµε στο χρόνο και στον εαυτό µας. Ο Θεός θα µας δώσει.
Η φθορά που φέρνει ο χρόνος δεν πρέπει να µας ανησυχεί. Η φθορά
που φέρνουµε εµείς είναι καταστρεπτική. Και η φθορά µας µπορεί
να γίνεται µε πράξη ή µε απραξία. Ο εγκληµατίας στην πράξη
και µε την πράξη καταστρέφει. Ο άπρακτος στην πράξη, αλλά µε
απραξία φθείρει. Μόνον ο δηµιουργικός δηµιουργεί. Βελτιώνει.
Χτίζει και δεν γκρεµίζει. Ή γκρεµίζει τα κακά για να χτίσει τα καλά.
«Τα πάντα ρεί». Όλα αλλάζουν. Ένας και µόνον είναι ο αναλλοίωτος
και άφθαρτος. Ο Θεός. «Χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους
αιώνας». Η καταγωγή του ανθρώπου είναι ουράνια. Θεία. Κοντά
στον Θεό είµαστε κι εµείς αιώνιοι. Φαινοµενικά µας δαµάζει ο
χρόνος.
Ο κορωνοϊός έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Μερικούς τους έφερε
στο τέλος. Στον θάνατο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πού επήγαν και πού
ευρίσκονται. Ευχόμαστε να είναι κοντά Του.
Όπως εισερχόμεθα στο νέο έτος 2022 όλοι μας να σκεφτόμαστε
σοβαρά. Ο κορωνοϊός δεν παίζει. Εμείς να μη κάνουμε εξυπνάδες.
Να ακολουθούμε τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας, εφ’όσον δεν
αντίκεινται στο δόγμα της Εκκλησίας μας. Να ακολουθούμε το
παράδειγμα του Πατριάρχη μας. Να υποτασσόμεθα στις αποφάσεις
της Ιεράς Συνόδου. Να είμαστε «ως χορδαί εν κιθάρα». Μία είναι η
Εκκλησία. Είναι μία οικογένεια. Όλοι μαζί γύρω από τον Πατριάρχη
μας και την Ιερά Σύνοδο.
Αιώνιε και αναλλοίωτε Θεέ, Συ που «τα έτη Σου ουκ εκλείψουσι»
χαρίζοντάς µας τον καινούργιο χρόνο, χάρισέ µας σύνεση να
εννοούµε, ότι δεν πρέπει να περιµένουµε αγαθά απ’ τον χρόνο, αλλ’
εµείς να δηµιουργούµε αγαθά µέσα στον χρόνο. Χάρισέ µας ειρήνη
και γαλήνη της ψυχής. Δώσε µας δύναµη να νικούµε τον κακό εαυτό
µας. Να µην υποχωρούµε στην αµαρτία. Να πράττουµε το καλό. Να
αγαπούµε εχθρούς και φίλους. Να συγχωρούµε όλους. «Χρόνο µε
χρόνο ζήσε µέσα µας Εσύ». Φέρε µας κοντά Σου.
Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άγιος Βασίλειος ή Σάντα Κλάους ;…
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Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής χοροδιδάσκαλος
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μαυρομματίου ΄΄Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ,,

Γράφει η Ευθυμία Δ. Γιώτη
Η μετάβαση από έναν παλιότερο
τρόπο ζωής στο σύγχρονο
περιγράφεται με ισχυρές
αντιθέσεις που εμφανίζουν από
τη μια μεριά την ικανοποίηση
για τις σημαντικές βελτιώσεις
στις συνθήκες της ‘’υλικής
ζωής’’ (τροφή, κατοικία, ένδυση)
και από την άλλη τη δυσφορία,
κάποιες φορές, για την αλλαγή
της στάσης απέναντι στην
‘’παράδοση’’.
Οι άνθρωποι σε μια κοινωνία
μορφοποιούν, οριοθετούν,
αποδέχονται, απορρίπτουν
μέσω σύνθετων καναλιών
επικοινωνίας τα στοιχεία εκείνα
που τους χαρακτηρίζουν.
Σήμερα σε μια κοινωνία όπου
οι πληροφορίες μας
βομβαρδίζουν με ταχύτερο
ρυθμό από ποτέ, υιοθετούμε
κάποιες από αυτές,
απορρίπτουμε, προσαρμόζουμε
κάποιες άλλες, γιατί οι ανάγκες
του ανθρώπου γίνονται ολοένα
και περισσότερες, οι ρυθμοί
της καθημερινότητάς του
γρηγορότεροι και όλοι τείνουν
προς ένα ενιαίο τρόπο δράσης
και συμπεριφοράς.
Τις προηγούμενες γενιές, στον
ελλαδικό χώρο συγκεκριμένα,
τις χαρακτήριζε η ποικιλομορφία
και η διαφορετικότητα από τόπο
σε τόπο στοιχεία που ίσως, αν
όχι εντελώς, έχουν εκλείψει.
Κοινωνίες με δείγματα τοπικά,
διαφορετικά από κάποιες
άλλες. Τρόπος ζωής, συνήθειες,
συμπεριφορές που λίγο πολύ
πια αρχίζουν να μοιάζουν
μεταξύ τους κάτι που μαρτυρούν
και τα κάλαντα. Οι τόσες

παραλλαγές που συνήθιζαν
να λένε τα παιδιά από τόπο σε
τόπο, αντικαταστάθηκαν σχεδόν
εξ’ ολοκλήρου από το γνωστό
‘‘Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά…’’
διατηρώντας βέβαια πολύ
σωστά το προσδιορισμό της
καταγωγής του ‘Αι Βασίλη,
‘‘Άγιος Βασίλης έρχεται από την
Καισαρεία’’ .
Τα ΜΜΕ όμως και οι βιομηχανίες με τα καταναλωτικά
τους προϊόντα, τέτοια εποχή
μας κατακλύζουν με εικόνες
ενός αγίου που ζει στη Λαπωνία
και έχει για βοηθούς του
μικρά ξωτικά και ιπτάμενους
ταράνδους, τον περίφημο Σάντα
Κλάους ή και Σάντα Νικ. Ο
Μέγας Βασίλειος,
ο Άγιος Νικόλαος, ο Σάντα
Κλάους των Αμερικανών και
Δυτικοευρωπαίων καθώς και ο
Αϊ-Βασίλης των παιδιών των

νεοελλήνων τις ημέρες
των γιορτών κάνουν
την ίδια ‘‘δουλειά’’. Αλλά έχουν
τόσες διαφορές που μοιάζει
να αποτελούν διαφορετικά
πρόσωπα.

επίσκοπος Μύρων βαπτίζει
χριστιανούς, συμπαραστέκεται
στους φτωχούς και αδυνάτους,
αποφυλακίζει κρατουμένους,
τρέφει πεινασμένους και
συνοδεύει τους ταξιδιώτες
ιδιαίτερα τους ναυτικούς
σε επικίνδυνα μέρη. Στις 6
Δεκεμβρίου του έτους 330 μ.
Χ. (Κατ’ άλλους του 345 ή
352 μ.Χ.) ο Επίσκοπος Μύρων
Νικόλαος αφήνει την τελευταία
του πνοή.
Το σκήνωμά του ενταφιάζεται
στην κατακόμβη του Καθεδρικού ναού στα Μύρα.
Ιδιαίτερα λαοφιλής, οι πιστοί
έσπευδαν να προσευχηθούν
στον πιστό.
Τα λείψανά του διατηρήθηκαν
στα Μύρα έως και τον 11ο αι. ,
όταν το 1087 ιταλοί ναυτικοί
τα μετέφεραν στην πόλη Μπάρι,
όπου τοποθετήθηκαν στο Ναό

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Κατ’ αρχάς χρόνια πολλά για τις ημέρες και καλή Πρωτοχρονιά εκ
μέρους του Προξενείου! Μακάρι το νέο Έτος να φέρει σε όλους
και όλες υγεία, χαρά και τύχη στην ευόδωση των στόχων σας, και
φυσικά ελευθερία από τον κορωνοϊό που τόσο έχει δοκιμάσει όλους
μας τα τελευταία δύο χρόνια...
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο
Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) και
η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζονται για
δεύτερη συνεχή χρονιά για τη διεξαγωγή της Οικονομικής
Ολυμπιάδας, ενός διεθνούς διαγωνισμού οικονομικών γνώσεων
για μαθητές και μαθήτριες λυκείου, στον οποίο μπορούν να
συμμετάσχουν και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Στόχος
της Οικονομικής Ολυμπιάδας είναι η προώθηση του οικονομικού
αλφαβητισμού ανάμεσα στους νέους και τις νέες.

Στο διάβα των αιώνων δύο
σημαντικότατα πρόσωπα, δυο
άγιοι της Εκκλησίας που με
τα συγγράμματα, την πορεία,
το κοινωνικό και φιλανθρωπικό
έργο τους καθόρισαν την πορεία
της θεολογικής σκέψης φαίνεται
να αποτελούν αντικείμενο
καταναλωτισμού. Ας δούμε
ποιοι ήταν αυτοί.
Ο Μέγας Βασίλειος γεννημένος
το 329 στη Νεοκαισάρεια
αποτελεί έναν από
τους μεγαλύτερους Πατέρες και
διδασκάλους του χριστιανισμού.
Δείχνει πως ένας μεγάλος
ρήτορας, δάσκαλος και θεολόγος
μπορεί να είναι ταυτόχρονα και
ποιμένας. Και στον λιμό του 367
θα προσφέρει ακόμη και
την πατρική του περιουσία για
την αντιμετώπιση
των αναγκών των ανθρώπων.
Το 372 άρχισε την ανοικοδόμηση συγκροτήματος ευαγών
ιδρυμάτων, που αργότερα
ονομάστηκε Βασιλειάδα και
περιελάμβανε πτωχοκομείο,
νοσοκομείο, ορφανοτροφείο,
λεπροκομείο και την παροχή
συσσιτίων.
Ο μητροπολίτης Καισαρείας
άφησε την τελευταία του πνοή
στα τέλη Δεκεμβρίου και
το σκήνωμά του ενταφιάστηκε
την 1η Ιανουαρίου του 379.
Το δεύτερο πρόσωπο που
συμμετέχει στις ημέρες των
Χριστουγέννων είναι
ο Νικόλαος Επίσκοπος Μύρων.
Γεννήθηκε το 270 στα Μύρα
της Μικράς Ασίας.
Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος
και έπειτα από προσκύνημά
του στους Αγίους Τόπους
θα επιστρέψει στα Μύρα
και θα εκλεγεί επίσκοπος. Ο
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Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται από το ΚΕΦίΜ σε
συνεργασία με το τσεχικό Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης
(INEV), υπεύθυνο φορέα του διεθνούς σκέλους του διαγωνισμού,
ενώ από πέρυσι με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννη Χρυσουλάκη,
μπορούν να συμμετέχουν και τα ομογενειακά σχολεία όλου
του κόσμου.
του Αγίου Στεφάνου. Η τιμή
των Ιταλών προς τον Άγιο
Νικόλαο διαδόθηκε γρήγορα
σε ολόκληρη την Ευρώπη
ακόμη και στις προτεσταντικές
κοινωνίες όπως η ολλανδική.
Και από τους Ιταλούς
και Ολλανδούς αποίκους
μετανάστες επεκτάθηκε η φήμη
του αρχικά στη Νέα Υόρκη και
αργότερα παντού στις ΗΠΑ.
Η αμφίεση του Αγίου Νικολάου
με το ράσο και τη γενειάδα
αρχίζει να αλλάζει το 1860
μετατρέποντάς τον στον
σημερινό Σάντα Κλάους,
από τον αμερικανό σχεδιαστή
γελοιογραφιών Τόμας Ναστ.
Ένας μύθος από τον Ναστ, με
την μορφή του χοντρού και
αγαθού γέροντα αρχίζει να
δημιουργείται. Στοιχεία από
παλαιότερους μύθους του βορρά
όπως έλκηθρο, ξωτικά κτλ
αναμείχθηκαν.
Η πολιτογράφησή του ως πολίτη
Βορείου Πόλου συνάδει με
το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι
μετανάστες στις ΗΠΑ
προέρχονταν από τις βόρειες
χώρες της Ευρώπης. Ο άγιος
συνεχίζει να γίνεται γνωστός σε
όλο τον πλανήτη από
τη μεγαλύτερη πολυεθνική
εταιρεία αναψυκτικού
παγκοσμίως τη Coca Cola, ως
ισχυρό όπλο διείσδυσης
στην αγορά (1926-1930). Μετά
τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κάνει
την εμφάνιση του και
στη Ευρώπη.
Ο Αϊ-Βασίλης των παιδιών
των νεοελλήνων, από την άλλη,
άμεσα συνδεδεμένος με
τις χολιγουντιανές ταινίες, ζει σ’
ένα χωριό της Λαπωνίας. Αλλά
γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
Πόντο. Μπέρδεμα;
Οι νεοέλληνες φαίνεται να
υιοθετούν το αμερικανικό
έθιμο του Σάντα Κλάους
προσαρμόζοντάς το στη δική
τους παράδοση. Αν και
η μορφή του Σάντα Κλάους
είναι απολύτως διαδεδομένη τα
παιδιά γιορτάζουν τον άγιο την
Πρωτοχρονιά, δηλαδή
την ημέρα της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου. Όλοι κόβουν
την πρωτοχρονιάτικη
βασιλόπιτα η οποία αποτελεί
την μεταφορά της προσφοράς
του Αγίου Βασιλείου.
Εν τέλει, ίσως το μόνο αληθινό
στοιχείο σε όλο τον μύθο που
έχει δημιουργηθεί γύρω από
την απεικόνιση των προσώπων
τους είναι το χαμόγελο της
αισιοδοξίας και αγάπης που
μοιράζουν στους ανθρώπους.

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία φιλοδοξεί να συμβάλει
στην καλύτερη προετοιμασία της νεολαίας στη διαχείριση
προσωπικών οικονομικών ζητημάτων, την κατανόηση
της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, τη θωράκιση απέναντι
στον λαϊκισμό, και την προετοιμασία για αποτελεσματική και
ενημερωμένη συνεισφορά στις δημόσιες υποθέσεις.
Ο κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένος στα θέματα Ομογενειακής Παιδείας τονίζει:
«Χτίζοντας πάνω στην εξαιρετική συνεργασία της διοργάνωσης
της Οικονομικής Ολυμπιάδας το 2021, προσκαλούμε τους μαθητές
των ομογενειακών σχολείων του εξωτερικού να συμμετέχουν
δυναμικά στην Οικονομική Ολυμπιάδα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό
γνώσεων περί του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας
τις δυνατότητες του Οικουμενικού Ελληνισμού. Αυτή
η συνδιοργάνωση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο επιδιώξεων
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, η οποία λειτουργεί θεσμικά υπέρ της σύνδεσης όλων
των ελληνικών σχολείων, εντός και εκτός Ελλάδας, σε κοινές
δράσεις».
O κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) και μέλος της Επιστημονικής επιτροπής
της Οικονομικής Ολυμπιάδας δήλωσε για το εγχείρημα: “Είμαστε
ιδιαίτερα ευχαριστημένοι τόσο για την επιτυχία που είχε η
Οικονομική Ολυμπιάδα την πρώτη χρονιά διεξαγωγής της όσο και
για την ανανέωση του θεσμού τη φετινή χρονιά. Ο διαγωνισμός έχει
λάβει σημαντική υποστήριξη από καθηγητές, μαθητές και γονείς,
και ελπίζουμε η δυναμική αυτή να συνεχίσει και αυτή τη χρονιά, με
στόχο μία περισσότερο οικονομικά εγγράμματη νεολαία που νιώθει
αυτοπεποίθηση στη διαχείριση των προσωπικών της οικονομικών
όσο και κατανοεί τις αρχές της επιχειρηματικότητας”.
Η Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται με
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την υποστήριξη
της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Επιστημονική Επιτροπή
της Οικονομικής Ολυμπιάδας μετέχουν διαπρεπείς οικονομολόγοι
από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα σκέλη:
Σχολικός γύρος: Οργανώνεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας
από τον υπεύθυνο καθηγητή με την στήριξη της ομάδας
της Οικονομικής Ολυμπιάδας και διεξάγεται διαδικτυακά.
Περιφερειακός γύρος: Συντονίζεται από το ΚΕΦίΜ σε συνεργασία
με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους της Οικονομικής Ολυμπιάδας
στην εκάστοτε περιοχή.
Τελικός: Οργανώνεται από το ΚΕΦίΜ. Ο φετινός τελικός
θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
Διεθνής τελικός: Οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες
επιδόσεις προκρίνονται στον τελικό της Διεθνούς Οικονομικής
Ολυμπιάδας που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης
σχολικής χρονιάς σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν
στον διαγωνισμό.

Χρονικό όριο υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.
Βρείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του φετινού διαγωνισμού.
Μάθετε περισσότερα για τη φετινή διοργάνωση στην ιστοσελίδα
της Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας.
Με εκτίμηση και θερμές ευχές για τις γιορτές,
Ελένη Γεωργοπούλου
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ
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Διδασκαλία και διάδοση των Αρχαίων
Ελληνικών σε διεθνές επίπεδο:
Στις προτεραιότητες πολιτικής για Απόδημο Ελληνισμό
και Δημόσια Διπλωματία
Ως μία από τις προτεραιότητες στο πεδίο της αρμοδιότητάς του
χαρακτήρισε το ζήτημα της διδασκαλίας και διάδοσης των Αρχαίων
Ελληνικών, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού &
Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, στο πλαίσιο
χαιρετισμού που απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών
της διαδικτυακής συνάντησης με θέμα «Αρχαία Ελληνικά: Όταν
το Παρελθόν συμπορεύεται με το Μέλλον».
Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσουλάκης,
«H διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και η διατήρηση των κατά
τόπους εδρών Κλασικών Σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και η διάδοση και διάσωση
των δυνατοτήτων εκμάθησης και μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής
ανά τον κόσμο, αποτελεί παγίως πρωτεύον ζήτημα όσον αφορά
τις πολιτικές τον Απόδημο Ελληνισμό, αλλά, πολύ περισσότερο,
αυτές για τη Δημόσια Διπλωματία».
Παράλληλα, σημείωσε ότι η σχετική συζήτηση διεξάγεται με όρους
‘χρησιμότητας’ και ‘εργαλειακής χρήσης’ της Αρχαίας Ελληνικής.
Ωστόσο, ο κ. Χρυσουλάκης υπερθεμάτισε την προσπάθεια
κατάκτησής της, καθώς “η ορθή χρήση της γλώσσας –
της νεοελληνικής αλλά και κάθε γλώσσας – χρειάζεται τα όσα
διδάσκει η εξοικείωση με το κειμενικό σύμπαν της Αρχαίας
Ελληνικής. Τη βαθιά επίγνωση της ετυμολογικής προέλευσης
των λέξεων και του επιδέξιου χειρισμού του νοήματός τους,
την ευαισθησία ως προς το ρυθμό και τη μουσικότητα του ρέοντος
λόγου, την εύστοχη διαχείριση της ακριβούς και μεταφορικής
σημασίας των λεξικών μονάδων, την αριστοτεχνική δόμηση
του επιχειρήματος.”
Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του Ομίλου PeopleCert «με στόχο την ανάδειξη
της οικουμενικότητας της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και
των προκλήσεων της διεθνούς διδασκαλίας της» και με
τη συμμετοχή διεθνώς διακεκριμένων καθηγητών, οι οποίοι
παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ικανοποίηση στις Βρυξέλλες από τις ελληνικές
μεταρρυθμίσεις – έρχεται η δόση του Ταμείου
Ανάκαμψης
Από Sarantis Michalopoulos | Euractiv Greece
13/12/2021
Βρυξέλλες και Αθήνα ξεπέρασαν τις αρχικές έντονες διαφωνίες σχετικά
με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ξεκλειδώσει η πρώτη
δόση του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες
της EURACTIV.
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει επιταχύνει σημαντικά τις μεταρρυθμίσεις που
ζητήθηκαν παρά την αρχική αργοπορία», είπε στο EURACTIV ευρωπαϊκή
πηγή κοντά στο θέμα.
Η Αθήνα ήθελε να καταθέσει αίτημα για χορήγηση της πρώτης δόσης
ήδη από τον Οκτώβριο, ωστόσο δεν το έκανε, διότι γνώριζε ότι κάποιες
μεταρρυθμίσεις δεν είχαν προχωρήσει και οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες θα
μπλόκαραν την δόση.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τώρα πλέον η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται
να καταθέσει αίτημα για την χορήγηση της πρώτης δόσης μέχρι τα τέλη
του έτους και να γίνει εκταμίευση Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2022 «σε
περίπτωση που δεν υπάρξουν άλλες επιπλοκές».
Σύμφωνα με πληροφορίες της EURACTIV Ελλάδος, υπήρξαν
καθυστερήσεις σχετικά με το νέο πτωχευτικό κώδικα και τις νέες ρυθμίσεις
για πτώχευση φυσικών προσώπων, στον τομέα της ενέργειας και τις ΑΠΕ,
στον αγροτικό καθώς και στον τραπεζικό τομέα αναφορικά με τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια.
Διαπραγματεύσεις που θύμισαν μνημόνιο
Μια άλλη πηγή υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις θύμισαν εποχές
μνημονίου, καθώς οι ευρωκράτες υπαγόρευαν τις απαιτούμενες
μεταρρυθμίσεις «γράμμα, γράμμα».
Η πηγή τόνισε ότι η Αθήνα δεν ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια
προσέγγιση των ευρωκρατών προκειμένου να εγκρίνουν
την εκταμίευση.
«Τόσο η Αθήνα όσο και οι άλλες χώρες είναι πλέον πεπεισμένες και
το μαθαίνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι δεν υπάρχει λευκή επιταγή
στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τα χρήματα θα δοθούν μόνο εάν γίνουν
οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε η πηγή.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ενρίκο Λέτα, γραμματέας του ιταλικού
Δημοκρατικού Κόμματος επί του παρόντος στην κυβέρνηση συνασπισμού
του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, είπε σε συνέντευξή του στην EURACTIV Ιταλίας ότι οι νότιοι θα πρέπει να ξοδέψουν «σωστά» τα χρήματα
από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να μην δώσουν πάτημα στους
βορειοευρωπαίους να αμφισβητήσουν την απόφαση για την θέσπιση
του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Αν αποτύχουμε σε αυτό, θα είναι καταστροφή για την Ευρώπη. Τότε,
τα κράτη μέλη της βόρειας Ευρώπης θα υποστηρίξουν ότι η ΕΕ δεν έπρεπε
να είχε δώσει τα χρήματα, καθώς δεν τα ξόδεψαν καλά», δήλωσε.

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες | Σαράντης Μιχαλόπουλος

H NASA άγγιξε τον ήλιο
Εξήντα χρόνια αφότου η
NASA έθεσε τον στόχο
αυτό και τρία χρόνια
αφότου εκτοξεύτηκε το
Parker Solar Probe,
το διαστημόπλοιο έγινε
το πρώτο που «άγγιξε
τον ήλιο».
Το Parker Solar Probe
πέταξε με επιτυχία μέσα
από το στέμμα
του ήλιου, δηλαδή την
ανώτερη ατμόσφαιρά
του.
«Το ότι το Parker Solar
Probe ‘άγγιξε τον ήλιο’ είναι μία ιστορική στιγμή για την ηλιακή επιστήμη και
ένα πραγματικά εντυπωσιακό επίτευγμα», είπε ο Thomas Zurbuchen, του
Science Mission Directorate της NASA. «Αυτό το ορόσημο μας δίνει όχι μόνο
βαθύτερες γνώσεις για την εξέλιξη του ήλιου μας και την επίδρασή του στο
ηλιακό μας σύστημα, αλλά και όλα όσα μαθαίνουμε για το δικό μας αστέρι,
μας διδάσκουν περισσότερα για τα αστέρια στο υπόλοιπο σύμπαν».
Το Parker Solar Probe εκτοξεύτηκε το 2018 και ξεκίνησε να κάνει κύκλους
όλο και πιο κοντά στον ήλιο. Οι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και
ο αστροφυσικός Eugene Parker, από τον οποίο πήρε το όνομά του το
διαστημόπλοιο, θέλουν να απαντήσουν βασικές ερωτήσει για τον ηλιακό
άνεμο.
Το στέμμα του ηλίου είναι πολύ πιο ζεστό από την ίδια την επιφάνεια του
αστεριού και το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες
να καταλάβουν το γιατί. Στο στέμμα, οι θερμοκρασίες αγγίζουν το 1 εκατ.
βαθμούς Κέλβιν (1 Κελσίου = 274,15 Κέλβιν), ενώ στην επιφάνεια του ηλίου
φτάνουν τους 6.000 βαθμούς Κέλβιν.
Πριν τελειώσει η αποστολή του Parker Solar Probe, θα πραγματοποιήσει 21
προσεγγίσεις στον ήλιο, σε διάστημα επτά ετών.
moneyreview.gr
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Ρεβύθια κοκκινιστά
με δεντρολίβανο

Ρεβύθια: Οδηγίες για πετυχημένο
μαγείρεμα και μπόνους 18 συνταγές

Το φρέσκο δεντρολίβανο και
το κρεμμύδι δυναμώνουν τη
γεύση των ήπιων ρεβυθιών.
Προσθέτουμε λίγο λεμόνι στο
σερβίρισμα για λίγο επιπλέον
ένταση.

Μαθαίνουμε τα πάντα για το αγαπημένο μας όσπριο και
ετοιμάζουμε 18 λαχταριστές συνταγές.
Ένα όσπριο πραγματικό και αυθεντικά γηγενές. Στο
παρελθόν, ήταν η βάση για πουρέδες (έτνη), γίνονταν
αλεύρι για ψωμί αλλά και διάφοροι μεζέδες συνοδευτικοί
του ποτού. Τα ρεβύθια, μάλιστα, σερβίρονταν στο
δεύτερο μέρος των συμποσίων ως τρωγάλια (στραγάλια),
δηλαδή βρασμένα και αποξηραμένα στο φούρνο με
αλάτι.
Το ρεβύθι μας επιτρέπει να κάνουμε φάβα εξαιρετικής
γεύσης. Σε ορισμένες ποικιλίες ρεβυθιού είναι λίγο
ενοχλητική η εξωτερική φλούδα (η οποία φεύγει με το
βράσιμο και λίγο κόπο). Πλέον, όμως, κυκλοφορούν και
αποφλοιωμένα. Είναι νηστήσιμα, αλλά τίποτα δεν μας
εμποδίζει να τα μαγειρέψουμε με κρέας: κοτόπουλο,
χοιρινό και αρνί τους ταιριάζουν κι επίσης λουκάνικο ή
παστά. Λατρεύουν το σκόρδο, ίσως περισσότερο από το
κρεμμύδι, δεν δυσανασχετούν με την τομάτα ούτε με το
κρασί, ακόμη και το κόκκινο.

Τι βρίσκουμε στην αγορά
● Στην Ελλάδα καλλιεργούνται σε μικρή κλίμακα μεγάλα και
μικρόσπερμα ρεβίθια. Ξεχωριστής νοστιμιάς θεωρούνται τα χονδρά
ρεβίθια της Λάρισας, της Χαλκιδικής και του Δομοκού. Εξαιρετικά
και τα μικρόσπερμα, κιτρινοκαφέ, λεπτόφλουδα ρεβίθια Γρεβενών
και Καστοριάς. Τα τελευταία χρόνια μεσαίες και μεγάλες εταιρείες
συσκευάζουν ελληνικά ρεβίθια και τα διαθέτουν σε μεγάλα σούπερ
μάρκετ και καλά παντοπωλεία.
● Στην αγορά θα βρούμε και αποφλοιωμένα ρεβίθια, ό,τι πρέπει για
σούπες βελουτέ και χούμους (πολτό ρεβιθιών). Τα ρεβίθια θέλουν
καλό μούλιασμα
● Σε σχέση με τα υπόλοιπα όσπρια, τα ρεβίθια θέλουν παρατεταμένο
μούλιασμα. Καλό είναι να τα αφήνουμε σε χλιαρό νερό για
περίπου 12 ώρες. Αν τα αφήσουμε λιγότερο, ενδέχεται να μας
ταλαιπωρήσουν στο βράσιμο.
● Η προσθήκη σόδας στο µούλιασµα των ρεβιθιών είναι λάθος,
γιατί η σόδα καταστρέφει όλα τα πολύτιµα στοιχεία. Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε για να ενυδατωθούν καλύτερα είναι να
βάλουμε στο νερό 1 κουτ. σούπας χοντρό αλάτι. Με το χλιαρό
αλατόνερο φουσκώνουν σωστά, κρατούν ακέραιο το σχήμα τους
και δεν φεύγουν τα φλούδια τους (αν έχουμε πάρει αναποφλοίωτα)
στο παρατεταμένο βράσιμο. Την επομένη, τα στραγγίζουμε και τα
ξεπλένουμε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.
● Μαγειρεύουµε τα ρεβίθια με τις φλούδες, γιατί σε αυτή βρίσκεται
το µεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίου και φυτικών ινών. Αν δεν μας
αρέσουν τα φλούδια ή μας προ- καλούν φούσκωμα, ακολουθούμε
τη διαδικασία του ξεφλουδίσματος. Το μυστικό της ρεβιθάδας Το
σιγανό μαγείρεμα, όπως σε όλα τα όσπρια, αλλά σε υγρό λιγότερο
απ’ ό,τι τα άλλα όσπρια. Μια καλή αναλογία είναι 1 μέρος ρεβίθια
– 2½ μέρη νερό. Αυτό ισχύει αν θέλουμε τα ρεβίθια να έχουν λίγο
ζουμί -λιγότερο από σούπα-, κάτι που είναι ζητούμενο για πολλούς.
Η αναλογία γίνεται 1 μέρος ρεβίθια – 2 μέρη νερό, αν πρόκειται να
κάνουμε τα ρεβίθια στη γάστρα.
Μυρωδικά και μπαχαρικά που ταιριάζουν
● Τα πιο ταιριαστά τους «αρωµατικά» είναι η δάφνη, ο άνηθος, ο
µάραθος, ο βασιλικός, ο δυόσµος, τα μυρώνια, οι καυκαλήθρες, ο
µαϊντανός, η ρίγανη, το θυμάρι και το δεντρολίβανο.
● Από μπαχαρικά ταιριάζουν ο κόλιανδρος, το κάρι, ο κουρκουμάς,
το τζίντζερ, το κύμινο, το ροζ και το μαύρο πιπέρι, η καπνιστή
πάπρικα, το τσίλι. Ταιριαστά λαχανικά
● Πολλοί είναι αυτοί που φτιάχνουν τη ρεβιθάδα μόνο με κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο ή τριμμένο, για να βοηθήσει το φαγητό να χυλώσει.
Ταιριαστά λαχανικά
● Άλλα λαχανικά που ταιριάζουν είναι το καρότο, η ντομάτα
(τριμμένη ή, αν φτιάχνουμε ρεβιθάδα φούρνου, κομμένη σε χοντρά
κομμάτια ή σε ροδέλες), το φινόκιο, το πράσο, οι μελιτζάνες (αν
είναι κοκκινιστή η ρεβιθάδα), αλλά και διάφορα γλυκά χόρτα.
Ταιριαστά λαχανικά
● Πολλοί είναι αυτοί που φτιάχνουν τη ρεβιθάδα μόνο με κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο ή τριμμένο, για να βοηθήσει το φαγητό να χυλώσει.
● Άλλα λαχανικά που ταιριάζουν είναι το καρότο, η ντομάτα
(τριμμένη ή, αν φτιάχνουμε ρεβιθάδα φούρνου, κομμένη σε χοντρά
κομμάτια ή σε ροδέλες), το φινόκιο, το πράσο, οι μελιτζάνες (αν
είναι κοκκινιστή η ρεβιθάδα), αλλά και διάφορα γλυκά χόρτα.
gastronomos.gr

Θέμις Παπαδοπούλου απημένο
Φωτογραφία: Θεοδόσης
Γεωργιάδης
«Τα ρεβύθια στη Σμύρνη, τα
μαγειρεύανε συχνά με πολλούς
τρόπους. Έβαζαν από πάνω
χοντρές ροδέλες κρεμμύδι
και μετά φέτες ντομάτας.
Άλλες φορές, ειδικά στην
αυγουστιάτικη νηστεία, τα
συμμαγειρεύανε με μελιτζάνα,
για να είναι πιο χορταστικά.
Συχνά τα άλεθαν και τα
κάνανε κεφτέδες, μεζέ για το
τσίπουρο. Αυτό που θυμάμαι
χαρακτηριστικά είναι το
ρεβυθόρυζο. Όποτε περίσσευαν
ρεβύθια, την επόμενη μέρα
έριχναν λίγο ρύζι και είχαν ένα
καινούργιο φαγητό. Το ίδιο
έκαναν και στις φακές, ρίχνανε
λίγο κοφτό μακαρονάκι», Θέμις
Παπαδοπούλου.
Υλικά
Μερίδες: 4
* 1/2 κιλό ρεβύθια,
μουλιασμένα σε νερό αποβραδίς
(αλλάζουμε 2 φορές το νερό)
• 250 γρ. ντοματάκια
κονσέρβας, τριμμένα
• 1 μεγάλη ντομάτα, σε ροδέλες
• 2 κλωναράκια δεντρολίβανο,
ψιλοκομμένα
• 6 μεγάλα ξερά κρεμμύδια (τα
4 σε ροδέλες + τα 2 τριμμένα)
• 150 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
1. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε
τα ρεβύθια και νερό να τα
σκεπάζει.
2. Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά
με σκεπασμένη κατσαρόλα
για περίπου 1 ώρα, μέχρι να
μαλακώσουν καλά.
3. Σουρώνουμε τα ρεβύθια
(κρατάμε το νερό στο οποίο
έβρασαν για αργότερα), τα
ρίχνουμε σε πυρέξ ή σε γάστρα
και προσθέτουμε την τριμμένη
ντομάτα και το τριμμένο
κρεμμύδι.
4. Ρίχνουμε το δεντρολίβανο
και το ελαιόλαδο και, αν
χρειαστεί, προσθέτουμε από το
νερό όπου έβρασαν τα ρεβίθια
τόσο όσο για να καλυφθούν.
5. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε
σε 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο
τις ροδέλες κρεμμυδιού για
4-5 λεπτά, ίσα να αρχίσουν να
ροδίζουν.
6. Τις στρώνουμε στην
επιφάνεια των ρεβυθιών.
7. Από πάνω βάζουμε
τις ροδέλες ντομάτας (αν
χρησιμοποιήσουμε) και
πασπαλίζουμε με αλάτι και
πιπέρι.
8. Ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180°C για
περίπου 1 ώρα ή μέχρι να γίνουν
τα ρεβύθια.
9. Αφήνουμε τη ρεβυθάδα να
κρυώσει λίγο και σερβίρουμε.
gastronomos.gr

Ρεβύθια σούπα
Η κλασική σούπα με ρεβύθια,
γίνεται πεντανόστιμη
και υπέροχα μελωμένη
με τις συμβουλές της
Νένας Ισμυρνόγλου. Την

απολαμβάνουμε με ζεστό
χωριάτικο ψωμί και λίγο
γιαούρτι, κατίκι ή τσαλαφούτι.
Νένα Ισμυρνόγλου
Υλικά
Μερίδες: 4
• 300 γρ. ρεβύθια, μουλιασμένα
σε νερό αποβραδίς
• 1 φύλλο δάφνης
• 2 ξερά κρεμμύδια
ψιλοκομμένα
• 1 καρότο, καθαρισμένο και
ολόκληρο
• 2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο,
ξερό, καλά κοπανισμένο
• ξύσμα από 1 λεμόνι
• 60 ml χυμός λεμονιού
• 120 ml ελαιόλαδο
• χοντρό θαλασσινό αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία

1. Στραγγίζουμε τα ρεβύθια
και τα βάζουμε σε μια βαθιά
κατσαρόλα μαζί με τη δάφνη
και 2 λίτρα νερό. Βράζουμε
σε δυνατή φωτιά για περίπου
10 λεπτά, ξαφρίζοντας όσο
χρειάζεται.
2. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια, το
καρότο, το μισό ελαιόλαδο και
χαμηλώνουμε τη φωτιά.
3. Σκεπάζουμε με το καπάκι
και σιγομαγειρεύουμε για
περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν.
4. Προσθέτουμε αλατοπίπερο,
το δεντρολίβανο, ανακατεύουμε
και αποσύρουμε από τη φωτιά.
5. Παίρνουμε μία κουτάλα
ρεβύθια από την κατσαρόλα και
την αδειάζουμε στον πολυκόφτη.
Προσθέτουμε το καρότο από
την κατσαρόλα, τον χυμό και το
ξύσμα λεμονιού, το υπόλοιπο
ελαιόλαδο και τα χτυπάμε μέχρι
να ομογενοποιηθούν.
6. Ρίχνουμε το μείγμα στην
κατσαρόλα,ανακατεύουμε
και σερβίρουμε. Αν θέλουμε
σερβίρουμε μαζί με 1 κουτ.
σούπας γιαούρτι, ή κατίκι ή
τσαλαφούτι.
Gastronomos.gr

Κατσίκι με ρεβύθια
Κυριακάτικο πιάτο που τρώγεται
ολοχρονίς. Φαγητό απλό, αλλά
νόστιμο, με την προϋπόθεση
ότι θα χρησιμοποιήσουμε
ένα καλοζωισμένο κατσικάκι
χρονιάρικο (ή γάλακτος).
Ζαφειρένια Σκουλά
Φωτογραφία: Έφη Παρούτσα
Υλικά
Μερίδες: 6
• 500 γρ. ρεβύθια χοντρά,
μουλιασμένα αποβραδίς σε
αλατισμένο νερό
• 2 κιλά μπούτι από κατσικάκι,
με το κόκαλο, σε κομμάτια 3-4
εκ.
• 2 μεγάλα κρεμμύδια,
τριμμένα
• 4 ντομάτες, τριμμένες (ή 1
κονσέρβα ντοματάκια, λιωμένα
με το πιρούνι)
• 5 φύλλα δάφνης
• 250 ml ελαιόλαδο (ή λίγο
λιγότερο, αν μας φαίνεται πολύ)
• 1 κουτ. σούπας κύμινο, σε
σκόνη
• λίγο αλάτι, 1 κουτ. γλυκού
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1/2 κουτ. γλυκού ξινό
(κιτρικό οξύ), προαιρετικά

χυμός από 1 λεμόνι
Διαδικασία
1. Για το κατσίκι με ρεβύθια,
ξεπλένουμε καλά τα ρεβύθια
και τα βάζουμε σε μια μεγάλη
και βαθιά κατσαρόλα με άφθονο
κρύο νερό.
2. Αφήνουμε να πάρουν μία
βράση, τα στραγγίζουμε, τα
ξεπλένουμε ξανά και τα βάζουμε
και πάλι στην άδεια κατσαρόλα
με νερό που να τα καλύπτει κατά
3-4 εκ.
3. Ζεσταίνουμε σε δυνατή
φωτιά, ξαφρίζοντας συνεχώς
μέχρι το νερό να πάρει βράση.
Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά.
4. Τα ρεβύθια είναι ήδη καλά
μουλιασμένα αποβραδίς και
θέλουμε να βράσουν έντονα
και σχετικά σύντομα, πριν
προστεθεί το κρέας.
5. Μισοσκεπάζουμε την
κατσαρόλα και τα μαγειρεύουμε
για περίπου 30 λεπτά.
6. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια,
τις ντομάτες, τη δάφνη και το
ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το
μαγείρεμα πάντα σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας
τακτικά, για άλλα 40 λεπτά
περίπου, μέχρι τα ρεβύθια
να γίνουν μαλακά στο δόντι,
αλλά να μη διαλύονται, και να
μείνουν με μπόλικο ζουμί, σαν
ρεβιθόσουπα.
7. Παράλληλα, σε άλλη,
μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το
κρέας με άφθονο νερό που να το
σκεπάζει καλά και το αφήνουμε
να πάρει μια δυο δυνατές
βράσεις.
8. Το στραγγίζουμε μέσα
σε μεγάλο σουρωτήρι και το
ξεπλένουμε καλά με νερό της
βρύσης.
9. Το ξαναβάζουμε στην (άδεια
και καθαρισμένη) κατσαρόλα
με νερό που ίσα να το καλύπτει
(κάποια κομμάτια μπορεί να
εξέχουν λίγο από το νερό).
10. Προσθέτουμε 2 γεμάτες
κουτ. σούπας αλάτι και
αφήνουμε το νερό να πάρει μία
δυνατή βράση.
11. Μετριάζουμε τη φωτιά
τόσο ώστε το νερό να βράζει σε
μέτρια ένταση και μαγειρεύουμε
για 1 ώρα και 10 λεπτά, δηλαδή
όσο βράζουν και τα ρεβύθια.
Ανακατεύουμε πότε πότε.
12. Στο διάστημα αυτό, στην
κατσαρόλα θα έχουν μείνει
περίπου 2-3 δάχτυλα νερό.
13. Τότε, μεταφέρουμε το
κρέας με το νερό του στην
κατσαρόλα με τα ρεβύθια,
προσθέτουμε και 250 ml νερό
επιπλέον και ανακατεύουμε.
14. Δυναμώνουμε τη φωτιά
μέχρι να αρχίσει το μείγμα να
παίρνει βράση και προσθέτουμε
το κύμινο, το πιπέρι, το ξινό
(αν βάλουμε) και λίγο αλάτι,
ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε
για άλλα 15-20 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσει καλά το κρέας, αλλά
και τα ρεβίθια.
15. Ρίχνουμε τον χυμό
λεμονιού, μαγειρεύουμε για
άλλα 5 λεπτά και αποσύρουμε
από τη φωτιά.
16. Σερβίρουμε, το κατσίκι με
ρεβύθια, ζεστό με τυρί φέτα και
ζυμωτό ψωμί.
Μυστικά:Το φαγητό μπορεί να
ετοιμαστεί και με άλλα κρεατικά,
όπως χοιρινό ή πρόβειο.

Η συνταγή πρωτοδημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 175.

Prime Minister Justin Trudeau speaks with
British Columbia Premier John Horgan
January 4, 2022
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with British Columbia Premier and Chair of the Council
of the Federation John Horgan.
The two leaders discussed the impacts of the COVID-19 Omicron variant in Canada. The Prime
Minister reaffirmed that the Government of Canada will continue to work closely with provinces and
territories to reduce the health, economic, and social impacts of this new variant, which is rapidly
spreading across the country. He indicated he will convene another call with all premiers next week
to discuss how governments are working together to keep Canadians safe.
Prime Minister Trudeau and Premier Horgan also discussed the Canada Health Transfer, and agreed
to continue discussions with all provincial and territorial governments to ensure Canadians are supported by effective health care systems.
Premier Horgan provided an update on British Columbia’s significant recovery and rebuilding efforts
following the extreme weather events that impacted families, businesses, and communities last November. The two leaders discussed the successful first meeting of the Committee of British Columbia
and Federal Ministers on Disaster Response and Climate Resilience that was held on December 13,
2021, and noted that a second meeting will take place later this month.

AHEPA Applauds Defense Bill’s Passage
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Bill Strengthens U.S.Greece Defense Partnership
WASHINGTON - The American Hellenic Educational Progressive Association (Order
of AHEPA) applauds the U.S.
Senate for passing the annual defense authorization bill
today that includes provisions
aimed to bolster the United
States’ defense partnership
with Greece, announced Supreme President Jimmy Kokotas.
Congress included the U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021 in the annual defense
authorization bill (NDAA).

Prime Minister Trudeau and Premier Horgan agreed to remain in contact on these issues in the coming weeks.

The U.S. House of Representatives passed the NDAA on
Dec. 8. It now heads to President Joe Biden’s desk for
enactment.

Statement by the Prime Minister on Human Rights Day

“A secure and stable Eastern Mediterranean is a priority
and in the United States’ best interests,” Supreme President Kokotas said. “In Greece, the United States has a
dependable and steady ally in defense and security cooperation.

December 10, 2021
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the
following statement on
Human Rights Day:
“Today, on Human Rights
Day, we celebrate the United Nations (UN) General
Assembly’s adoption of the
Universal Declaration of
Human Rights in 1948. We
also reflect on the progress
we have made to advance
human rights around the
world, and on the work that
we have left to do – as a
country and as individuals
– to ensure that every single
person is treated equally,
with dignity and respect.
“This year’s theme is
‘Equality – Reducing
inequalities, advancing
human rights.’ As we
build back better from the
COVID-19 pandemic, this
theme urges us to work
together to develop and
implement strategies that
protect and promote human
rights and empower us
to address the deep-rooted forms of racism and
discrimination that have
affected those most marginalized in our societies, and
to achieve the UN’s approach set out in the Shared
Framework on Leaving No
One Behind: Equality and
Non-Discrimination at the
Heart of Sustainable Development.
“The Government of Canada has taken important steps
to advance and protect human rights. Here at home,
we are confronting the dark
chapters of our past and
addressing the injustices of
today by taking meaningful
action. We remain deeply
committed to protecting,
promoting, and upholding
the human rights of Indigenous peoples in Canada.

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, adopted
earlier this year by Parliament, will serve as a roadmap
for the implementation of
the UN Declaration and for
advancing reconciliation in a
tangible way.
We are addressing issues of
gender equality through the
Task Force on Women in the
Economy. This diverse group
of Canadian women provides
advice on the tangible ways
the Government of Canada
can better support women’s
participation in the economy,
including by investing up to
$30 billion over the next five
years to help families access
affordable child care through
the Canada-wide Early Learning and Child Care Plan. The
ideas and expertise of the
women on this Task Force are
helping us to address systemic barriers and inequities
faced by women in the job
market.
“Through Canada’s Anti-Racism Strategy, we are working
with Indigenous peoples,
racialized communities, and
religious minorities to fight
systemic racism and inequalities in our society. With
Canada’s first-ever Black Entrepreneurship Program, we
are helping Black Canadian
business owners and entrepreneurs grow their businesses and succeed now and into
the future. We are working on
a Disability Inclusion Action
Plan to help ensure the full
inclusion and participation of
persons with disabilities in
Canada. To combat antisemitism and Islamophobia, we
have adopted the International Holocaust Remembrance
Alliance’s definition of
antisemitism and convened
National Anti-Racism Summits on antisemitism and

Islamophobia to identify areas for further government
action. We will continue
to take steps to prevent
gender-based violence, and
fight racism, discrimination, and prejudice against
LGBTQ2 people to create a
more inclusive, kinder, and
just Canada for everyone.
“The promotion and protection of human rights is also
an integral part of Canadian
efforts abroad. In the face
of rising authoritarianism,
Canada must reinforce
international peace and
security, the rule of law,
democracy, and respect for
human rights. We launched
a dedicated refugee stream
to provide a safe haven for
human rights defenders
who are fleeing persecution in their home country.
Thanks to Canada’s Feminist International Assistance
Policy, we are advancing
gender equality and the
well-being and empowerment of women and girls in
all their diversity around the
world.
We will continue to work
with our international partners, including the Office
of the United Nations High
Commissioner for Human
Rights, to address human
rights violations, wherever
and whenever they happen.
“On behalf of the Government of Canada, I invite
Canadians to celebrate
Human Rights Day and
take this opportunity to
reflect on what we can all
do to advance human rights
in our everyday lives – in
our homes, workplaces,
schools, and communities.
Together, we can build a
more just, safer, and fairer
country and world for all.”

The Act recognizes this fact and builds upon the alliance
by taking the appropriate measures to authorize critical
resources that enhance U.S. defense cooperation with
Greece and maintain a lasting U.S. partnership in the
Eastern Mediterranean. We commend Congress for passing it in the NDAA, and we look forward to its enactment.”
He added, “We sincerely appreciate the bill’s sponsors,
Senators Robert Menendez and Marco Rubio, and Congressmen Ted Deutch and Gus Bilirakis, for spearheading the bipartisan-backed bill. We also thank the bill’s
co-sponsors and relevant committee heads for their support.”
Key provisions of the U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021 include:

Support for Greek Military Modernization:
•
Authorizes European Recapitalization Incentive
Program (ERIP) assistance to Greece to support Greece’s
transition away from Russian-produced military equipment
•
Authorizes $1.8 million per year in International
Military Education and Training (IMET) assistance to
Greece for FY2022 – 2026
•
Expresses the Sense of Congress that the U.S.
should provide direct loans to Greece for the procurement
of defense articles, defense services, and design and construction services pursuant to the further development of
Greece’s military force

Transfer of American Military Equipment to Greece:
•
Authorizes expedited delivery of any future F-35
aircraft ordered by Greece
•
Requires the Secretary of Defense, with the concurrence of the Secretary of State, to submit a report to
Congress on Greece’s defense needs and how the United
States will seek to address such needs through transfers of
excess defense equipment to Greece

Parliamentary Engagement within the 3+1 Framework:
•
Authorizes the establishment of an interparliamentary group among Cyprus, Greece, Israel and the United
States to serve as the legislative component of the 3+1
process launched among the governments in March 2019
Separate from the U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021, the NDAA also authorizes $41,650,000 in FY2022 for military construction at
Naval Support Activity (NSA) Souda Bay.

The NDAA passed the U.S. Senate by a vote of 89 to 10.
Pictured above: Greek Foreign Minister Dendias and
Supreme President Kokotas greet one another an October
reception held in the foreign minister’s honor in Washington.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
στο νοσοκομείο «Άγιος
Ανδρέας» όπου και
νοσηλευόταν, βυθίζοντας στη
θλίψη την φίλαθλη Πάτρα, αλλά
και όλη την Ελλάδα.

Εύκολη νίκη της ΑΕΚ στη Λαμία
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από
τη Λαμία, επικράτησε δίκαια με 2-0 και ξεκίνησε με το… δεξί
τις υποχρεώσεις της στο νέο έτος.

TANEA Team 5 Ιανουαρίου 2022
«Ποδαρικό» με το… δεξί για την ΑΕΚ. Με μεγάλο πρωταγωνιστή
τον Νόρντιν Άμραμπατ που ήταν… παντού, η Ένωση πέρασε
εύκολα από τη Λαμία, επικράτησε με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά
το 2022, μειώνοντας προσωρινά στο -8 από τον Ολυμπιακό.
Νίκη-αφιέρωση για τον Στέλιο Σεραφείδη που «έφυγε» χθες…
Επιστροφή στα γκολ για τον Λιβάι Γκαρσία που ανέβασε στροφές.
Πίεσε η Λαμία… σκόραρε η ΑΕΚ
Η Λαμία ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πίεσε
την ΑΕΚ, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ στην αναμέτρηση. Μόλις
δύο λεπτά χρειάστηκαν στους γηπεδούχους για να δοκιμάσουν
τον Τσιντώτα, όταν ο Μήτογλου έδιωξε άσχημα και έδωσε
την ευκαιρία στον Νούνιες να σουτάρει έξω από την περιοχή και
να υποχρεώσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ στην πρώτη του
επέμβαση.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τσιντώτας έκανε κακή έξοδο, την οποία
ωστόσο δεν την πλήρωσε καθώς ο Τζαβέλλας πρόλαβε και
απομάκρυνε τον κίνδυνο για την εστία της ΑΕΚ. Από εκείνο
το σημείο ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τον έλεγχο, με
τον Άμραμπατ να αναλαμβάνει σχεδόν όλες τις ευκαιρίες της ομάδας
του.
Στο 12′ ήρθε και η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους,
όταν ο Μαροκινός εξτρέμ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, το οποίο
ωστόσο δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Γκαρσία, καθώς
ο 24χρονος εξτρέμ έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά
των διχτύων.
Ό,τι δεν έκανε ωστόσο στο 12ο λεπτό, έκανε στο 28ο… Ο Λιβάι
εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και με ένα άψογο σουτ στην κίνηση
μέσα στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σαράνοφ και
έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ.
Βρήκε χώρους η Ένωση, «άγγιξαν» την ισοφάριση οι γηπεδούχοι
Και στο δεύτερο μέρος η Λαμία μπήκε ψάχνοντας το γκολ. Ωστόσο
η ΑΕΚ ήταν πιο επικίνδυνη και έβρισκε χώρους στην αντεπίθεση
συνεχώς. Μάλιστα η Ένωση βρήκε τρεις καλές στιγμές σε μικρό
χρονικό διάστημα, με τον Άμραμπατ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο,
καθώς συμμετείχε στις δύο φάσεις.
Η Λαμία είχε ένα καλό πεντάλεπτο και μάλιστα άγγιξε την
ισοφάριση με τον Αραμπούλι στο 67′, όταν η μπάλα πέρασε δίπλα
από το δοκάρι του Τσιντώτα.

Παναχαϊκή – Πέθανε ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος
Στο πένθος βυθίστηκε η Παναχαϊκή, καθώς έφυγε από την ζωή
σε ηλικία 73 ετών ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος.
TANEA Team4 Ιανουαρίου 2022
της Παναχαϊκής, Ανδρέας
Μιχαλόπουλος.

Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών
ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν
από τους ποδοσφαιριστέςθρύλους της ομάδας της
Αχαΐας, αντιμετώπιζε
τα τελευταία χρόνια
προβλήματα υγείας.
Άφησε την τελευταία του
πνοή λίγο μετά τις 17.00
το απόγευμα
της Τρίτης (4/1),

Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής:
«Η οικογένεια της Παναχαϊκής
αποχαιρετά μία εξέχουσα
προσωπικότητα. Έναν άνθρωπο
που σύνδεσε το όνομα του με
τις μεγαλύτερες στιγμές της
ομάδας και συνέβαλε τα μέγιστα
μαζί με τα άλλα ιερά τέρατα
στη γιγάντωση του ονόματος
της Παναχαϊκής. Ο σπουδαίος
Ανδρέας Μιχαλόπουλος έφυγε
από τη ζωή το απόγευμα της
Τρίτης (4/1) σε ηλικία 73 ετών
αφήνοντας πίσω του τεράστια
παρακαταθήκη που θα μείνει
και θα μας συντροφεύει για
πάντα.
Ένας φοβερός ποδοσφαιριστής
για την εποχή του που
τοποθέτησε με χρυσά γράμματα
το όνομα του στους ήρωες
της «κοκκινόμαυρης» ιστορίας.
Ήταν μέλος της ομάδας που
βγήκε στην Ευρώπη αλλά
και εκείνων των ομάδων που
θάμπωναν όλη
την ποδοσφαιρική Ελλάδα.
Οι τραυματισμοί που είχε
τον επηρέασαν σε μεγάλο
βαθμό και αφού έβαλε τέλος
στην ποδοσφαιρική του καριέρα
ακολούθησε την προπονητική.
Πέρασε από τους πάγκους
αρκετών ομάδων και φυσικά
της Παναχαϊκής και πρόσφερε
στην ομάδα για πολλά
χρόνια ακόμα και σε επίπεδο
ακαδημιών όπου διετέλεσε
προπονητής πριν μερικά χρόνια.
Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικογένεια
του Ανδρέα Μιχαλόπουλου.
Κουράγιο και δύναμη αυτές
τις δύσκολες ώρες.
Η Παναχαϊκή θα τιμήσει έναν
εκ των κορυφαίων ανθρώπων
της όπως του αρμόζει. Δεν
θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την
εμβληματική προσωπικότητα.

με τα σοβαρά προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε.

πρωταθλήματα και ισάριθμα
Κύπελλα Ελλάδας.

»Παιδί της Κατοχής ήρθε
σ’ επαφή από τα παιδικά του
χρόνια με τις αξίες και
τα ιδανικά του αγώνα, με τις
ιδέες και την πάλη του ΚΚΕ.

»Ακόμη και μετά το τέλος
της καριέρας του έμεινε
κοντά στον σύλλογο, υπήρξε
για χρόνια προπονητής
τερματοφυλάκων, μέχρι και
το 1995.

Η αγωνιστική του στάση
αποτελεί παράδειγμα αθλητή.
Με το ίδιο πάθος, ανιδιοτέλεια
και ψυχική δύναμη που
αγωνίζονταν μέσα στο γήπεδο,
πάλευε και έξω από τις γραμμές
του, υπερασπιζόμενος το δίκιο.
»Σε όλη την καριέρα του
αγωνίστηκε στην ΑΕΚ,
από το 1953 μέχρι το 1972,
μετρώντας 243 συμμετοχές
και κατακτώντας τρία

Συνέχισε στις ακαδημίες
του συλλόγου, ενώ πρόσφατα
ασχολήθηκε με την ομάδα
ποδοσφαίρου σάλας
του σωματείου.
»Επίσης, υπήρξε πρόεδρος
του Συνδέσμου Παλαιμάχων
Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ.
Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένεια
και στους οικείους του».

Αποχαιρέτησε την ενεργό δράση
με δάκρυα ο Αγουέρο

Καλό ταξίδι».

ΚΚΕ – Ο Στέλιος Σεραφείδης
πάλεψε μέσα κι έξω από
τα γήπεδα για το δίκιο
«Παιδί της Κατοχής ήρθε σ’
επαφή από τα παιδικά του
χρόνια με τις αξίες και τα
ιδανικά του αγώνα, με τις
ιδέες και την πάλη του ΚΚΕ.
Η αγωνιστική του στάση
αποτελεί παράδειγμα αθλητή.
Με το ίδιο πάθος, ανιδιοτέλεια
και ψυχική δύναμη που
αγωνίζονταν μέσα στο γήπεδο,
πάλευε και έξω από τις γραμμές
του, υπερασπιζόμενος το δίκιο»
αναφέρει το ΚΚΕ
TANEA Team4 Ιανουαρίου 2022
Τη θλίψη για το θάνατο του
παλαίμαχου τερματοφύλακα
της ΑΕΚ Στέλιου Σεραφείδη
εκφράζει
το ΚΚΕ επισημαίνοντας ότι
η αγωνιστική του στάση
αποτελεί παράδειγμα αθλητή και
υπογραμμίζοντας ότι ο Στέλιος
Σεραφείδης μέσα και έξω από
το γήπεδο πάλευε
υπερασπιζόμενος το δίκιο.
Το συλλυπητήριο μήνυμα
του ΚΚΕ έχει ως εξής:
«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με
βαθιά θλίψη τον παλαίμαχο
τερματοφύλακα της ΑΕΚ Στέλιο
Σεραφείδη, που
τον τελευταίο χρόνο έδινε
σκληρή και παλικαρίσια μάχη

Η καρδιά του Αγουέρο, που χτύπησε τόσο δυνατά για
το ποδόσφαιρο, δεν του επιτρέπει πλέον να συνεχίσει να
αγωνίζεται. (EPA / Andreu Dalmau)
Γιώργος Γεωργακόπουλος
16.12.2021
Τα καρδιακά προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο οργανισμός του
Σέρχιο Αγουέρο τον υποχρεώνουν να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά
του παπούτσια από τα 33 του χρόνια, έχοντας όμως ζήσει μια μεστή
από ρεκόρ καριέρα που πολλοί θα ζήλευαν.
Σε μια συγκινητική συνέντευξη Τύπου στο «Καμπ Νόου»
της Βαρκελώνης, ο «Κουν» ανακοίνωσε χθες ξεσπώντας σε
λυγμούς την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο, στην οποία
τον οδήγησαν οι καρδιακές αρρυθμίες που προέκυψαν σε λιγότερο
από έξι μήνες από τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί
να μην έγινε ο διάδοχος του Ντιέγκο Μαραντόνα, όπως είχαν πει
κάποτε στην Αργεντινή εν μέρει λόγω του γάμου του με την κόρη
του «θεού», Τζανίνα, αλλά ήταν ο πιο αποτελεσματικός επιθετικός
της χώρας του την τελευταία δεκαετία και ιδανικός παρτενέρ
του Λιονέλ Μέσι στην πρώτη γραμμή της «αλμπισελέστε».
«Ευχαριστώ την Ατλέτικο Μαδρίτης που με είδε και με πήρε σε
πολύ νεαρή ηλικία. Και τη Μάντσεστερ Σίτι. Ξέρετε πώς νιώθω
για τη Σίτι, πόσο ευγνώμων είμαι. Και όλους στην Μπαρτσελόνα,
που μου φέρθηκαν άψογα. Και φυσικά ευχαριστώ την εθνική
ομάδα της Αργεντινής, την πιο μεγάλη αγάπη μου. Ευχαριστώ
όλους όσοι ήρθαν και είναι δίπλα μου σήμερα. Ευχαριστώ όλους
όσοι δούλεψαν μαζί μου, τους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ
τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να μεγαλώσω, να γίνω
καλύτερος. Φεύγω περήφανος. Με περιμένει μια άλλη ζωή»,
τόνισε.

ΣΚΕΨΕΙΣ
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Ηρθε και ο καινούργιος χρόνος με δώρο τον ιό «ΟΜΙΚΡΟΝ»
της Πανδημίας να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Δεν πρέπει να
το βάλουμε κάτω και θα νικήσουμε όταν έχουμε εμπιστοσύνη
στην επιστήμη, στο σύστημα υγείας, στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό που με το χαμόγελο στα χείλη,
λειτουργούν επί ώρες ακούραστοι στα Νοσοκομεία.

Έξυπνο ανέκδοτο #1 – Με
πήρε τηλέφωνο και μου είπε
πως θέλει να χωρίσουμε, γιατί
δεν αντέχει την τσιγκουνιά
μου και μου το ΄κλεισε στα
μούτρα…. – Κι εσύ τι έκανες;
– Όλο το βράδυ της έκανα
αναπάντητες……

Τώρα δυο χρόνια όλοι έχουμε στερηθεί πολλά από
την καθημερινή ζωή μας του 2020. Αντιμετωπίζουμε ακόμη
μια απειλή της ζωής μας καθημερινά, αλλά θα πρέπει να λέμε
υπάρχουν και χειρότερα. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε από
τις εμπειρίες άλλων που αντιμέτωπισαν τον Καρκίνο.

Έξυπνο ανέκδοτο #2
Ήταν ένας τραυλός και
πάει σε ένα βιβλιοπωλείο.
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω
δουδουδουδουδουλλλλλλειά. –
Τον λυπηθηκε ο βιβλιοπωλης
αλλα για να μην τον διωξει
ετσι του λεει εντάξει. Αν
πουλήσεις αυτά τα 5 βιβλία
σε 2 ωρες θα το σκεφτώ.
Μετά από 2 ωρες πάει ξανά
ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα! –
Εντάξει,λέει ο βιβλιοπώλης.
Αν πουλήσεις αυτά τα 15
βιβλία σε 2 ώρες θα έχεις
πάρει την δουλειά. (Σιγα μην
μπορεσει ελεγε απο μεσα του)
Μετά από 2 ώρες πάει ξανά
ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα! –
Ωραία. Την δουλειά την πήρες
(μην μπορωντας να πει τιποτα
αλλο), αλλά μπορείς να μου
πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία
τόσο γρήγορα; – Εεεεεε, τους
έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε
νανανανανανανα τα
αγογογογογοράσετε ή
ναννανανα σασασασασας τα
διαδιαδιαβαααασσσω;

Ο COVID-19 άλλαξε μέσα σε δυο χρόνια τη ζωή μας, ο φόβος
που έσπειρε μας έκανε να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτόν
μας, να δούμε ακόμη και λάθη μας. Αλλά μας έφερε αναμεσά
μας μίσος και δυσπιστία στις Κυβερνήσεις και γενικά
στο πολιτικό σύστημα.
Εμβολιαζόμαστε για να αποφύγουμε να μην πεθάνουμε
απομονωμένοι μέσα στο θάλαμο του Νοσοκομείου χωρίς
την παρουσία των αγαπημένων μας προσώπων, φεύγοντας
απελπισμένοι. Εμβολιαζόμαστε για να σώσουμε και τη ζωή
άλλων συνανθρώπου μας.
Λένε μας κούρασε το «κλείσιμο μέσα», είναι μια φυσική
συνέπεια του εγκλεισμού, ο φόβος της ασθένειας μας
αναγκαζει να το δεχτούμε. Εμείς οι Έλληνες χωρίς επαφές
με συνανθρώπους μας δεν το αντέχουμε, η επαφή με άλλους
φίλους, συγγενείς είναι έντονη.
Η μάσκα δεν ήταν συνηθισμένη στο Δυτικό πολιτισμό μέχρι
το 2020. Δεν είναι κάτι ευχάριστο για πολλούς, αλλά όπως
φαίνονται τα πράγματα θα την συνηθίσουμε και πολλοί θα
την φοράμε από εδώ και πέρα και μη μας φαίνεται καθόλου
παράξενο. Θα έρθουν μέρες που δεν θα χρειάζεται
οι αστυνομικοί να μας το επιβάλλουν.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον ιό «ΟΜΙΚΡΟΝ»
ανακοίνωσε ότι: «Παρότι “σε ατομικό επίπεδο, ο κίνδυνος
νοσηλείας στο νοσοκομείο είναι πιθανόν μικρότερος με
την παραλλαγή Όμικρον απ΄ό,τι με την Δέλτα, συνολικά,
η Όμικρον μπορεί να συνιστά πολύ μεγαλύτερη απειλή λόγω
του αριθμού κρουσμάτων», πρόσθεσε. «Όταν ο αριθμός
των κρουσμάτων αυξάνεται τόσο πολύ, είναι πιθανόν ένας
πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες
να βρεθεί στο νοσοκομείο ή και να πεθάνει».
Εικόνες της Πανδημίας δεν θα πρέπει να τις ξεχνάμε, όπως
όταν τα Νοσοκομεία ήταν γεμάτα, ακόμη και
στους διαδρόμους, όταν βλέπαμε να στήνονται Νοσοκομεία
σε εξωτερικούς χώρους, όταν τα γραφεία Κηδειών δεν
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους συγγενείς αγαπημένων
προσώπων που έφυγαν.
Όταν μουσικοί πήγαιναν έξω από τα Νοσοκομεία για
να ψυχαγωγήσουν τους Ιατρούς, τις Νοσοκόμες και όλο
το προσωπικό.
Η νέα χρονιά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω ας μας
κάνει σοφότερους, αντικρύζοντας με άλλο μάτι τη ζωή και
το θάνατο.
Κώστας Καρατσίκης

***
Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα
ξενοδοχείο: – Το όνομα σας
παρακαλώ; – Παπαδοπούλου. –
Το μικρό; – Στο σπίτι. Κοιμάται.
***
– Μύρισε Χριστούγεννα.. – Ναι
έκλασε ο Αΐ Βασίλης
***
Η γειτόνισσα στόλισε το
μπαλκόνι με κόκκινα φωτάκια.
Της ευχηθήκαμε “καλές
δουλείες”!!!!!
***
Ένας δικαστής που εκδίκαζε
μια υπόθεση λίγο πριν από τις
διακοπές των Χριστουγέννων,
βρισκόταν σε καλή διάθεση,
λόγω εορτών. – “Γιατί
βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον
κατηγορούμενο. “Επειδή
ψώνισα πολύ νωρίς τα
Χριστουγεννιάτικα δώρα!” Αυτό
δεν είναι ποινικό αδίκημα”,
λέει έκπληκτος ο δικαστής,
“πόσο πιο νωρίς ψωνίσατε
κύριε;” – “Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα…”, απαντάει
ο κατηγορούμενος.
***
Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς
στο καλό είμαστε σίγουροι ότι
ο Αϊ Βασίλης είναι άντρας; Είναι
απλό, μια γυναίκα, ποτέ δεν θα
φορούσε, γιορτινές μέρες, κάθε
χρόνο τα ίδια ρούχα.
***
Η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά
στην τάξη, πως φαντάζονται τον
Άγιο Βασίλη. Άλλα απαντούν
πως τον φαντάζονται με
έλκηθρο, άλλα χοντρό με άσπρη
γενειάδα, άλλοι με ένα σάκο
γεμάτο δώρα…ώσπου
η δασκάλα ρώτησε τον Μπόμπο.
Ο Μπόμπος με βλοσυρό ύφος. –
Σαν κ*λο… – Και πως έβγαλες
αυτό το συμπέρασμα; ρωτάει
η δασκάλα. – Να τις προάλλες
ρώτησα τον μπαμπά μου τι δώρο
θα μου φέρει φέτος ο Άγιος
Βασίλης και μου είπε…μια
σκατούλα…
***

Δύο Πόντιοι φίλοι έκαναν
βόλτα σε ένα πάρκο και
μετά από λίγο έκατσαν σε
ένα παγκάκι. Λίγο πιο πέρα
εντόπισαν ένα πολύ μεγάλο
δέντρο και πήγαν κοντά να το
δουν καλύτερα. Για αρκετή
ώρα το κοίταγαν με μεγάλη
προσοχή και προσπαθούσαν
να καταλάβουν τι ύψος έχει.
Εκείνη την ώρα περνούσε μια
ξανθιά με το αυτοκίνητο, κι έτσι
καρφωμένους όπως τους είδε
να το κοιτάνε με απορία τους
ρώτησε τι συμβαίνει. «Α, τίποτα
σπουδαίο, απλά προσπαθούμε
να βρούμε το ύψος του δέντρου.
Δυσκολευόμαστε όμως γιατί
δεν έχουμε σκάλα.» Η ξανθιά
οδηγούσε το αμάξι του άντρα
της που ήταν γεμάτο εργαλεία
και καθώς έπιαναν τα χέρια
της, διάλεξε τα κατάλληλα κι
έκοψε το δέντρο από την ρίζα.
Αφού λοιπόν βρέθηκε το δέντρο
ξαπλωμένο στο έδαφος, πήρε
η ξανθιά την κορδέλα και το
μέτρησε από την μια άκρη στην
άλλη: «Εφτά μέτρα και σαράντα
εκατοστά» τους είπε. Μετά
από λίγο μπήκε στο αμάξι κι
έφυγε. Ο ένας Πόντιος έβαλε
τα γέλια κι ο άλλος τον ρώτησε
που είναι το αστείο. «Απλά
κατάλαβα πόσο χαζές είναι
τελικά οι ξανθιές! Της ζητήσαμε
το ύψος και αυτή μας μέτρησε
το μήκος!»
***
Ένας φουκαράς αποκοιμήθηκε
μέρα μεσημέρι στην πλαζ και ο
ήλιος τού κατάκαψε τα μπούτια.
Τον πάνε στο νοσοκομείο σε
κακά χάλια.
Το δέρμα του ήταν κατακόκκινο,
γεμάτο φουσκάλες και οτιδήποτε
άγγιζαν τα μπούτια του και του
προκαλούσε φοβερό πόνο.
Ο γιατρός τού έγραψε
ενδοφλέβιες ενέσεις με νερό
και ηλεκτρολύτες, ένα ήπιο
ηρεμιστικό και Βιάγκρα.
Ξαφνιασμένη η νοσοκόμα
ρώτησε:
-τι καλό θα τού κάνει
το Βιάγκρα σ` αυτή την
κατάσταση;
Και ο γιατρός:
-θα κρατάει το σεντόνι μακριά
από τα μπούτια του.
***
Ένας παππούς 90 χρονών πάει
στο γιατρό…
– Γιατρε είμαι παντρεμένος
με μια 25χρονη και είναι και
έγκυος. Μου ετοιμάζει παιδί!!!
Ο γιατρός:
– Να σας πω μια ιστορία..
Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός,
..ο οποίος αντί να πάρει το
όπλο του, πήρε κατά λάθος
την ομπρέλα. περπατούσε στο
δάσος οταν ξαφνικά βλεπει μια
άγρια αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν
την ομπρέλα του και κάνει να
πυροβολήσει, και τσαφ, να
σου η αρκούδα..πέ…φτει κάτω
νεκρή.
– Αποκλείεται, κάποιος άλλος
θα την πυροβόλησε!!!
-Ααααααα γεια σου!!
***
Είναι ο Τοτός στο χωριό για
τις μέρες των διακοπών και
ότι καινούριο βλέπει του κάνει
μεγάλη εντύπωση. Τρέχει
λοιπόν στη μάνα του και της
λέει… «Μαμά, μαμά είδα τον
κόκορα 10 φορές πάνω στη κότα
σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον
πατέρα σου» λέει η μάνα του…
«Μπαμπά, μπαμπά η μαμά,
μου είπε να σου πω ότι είδα τον
κόκορα 10 φορές πάνω στην
κότα σήμερα» «Δε μου λες
Τοτέ… με την ίδια κότα τον
είδες;;;» «Όχι, κάθε φορά με

άλλη» απαντάει ο Τοτός… «Ε,
τραβά πες το στη μάνα σου!!!»
Συζήτηση ανδρών ..
Συζητάγανε δυο φίλοι:
-Φίλε μην τα μπλέξεις ποτέ με
κοπέλα από τη δουλειά σου.
Γίνεται μπέρδεμα! Καλύτερα να
την πέφτεις σε πελάτισες.
Και ο άλλος απαντάει:
-Λίγο δύσκολο. Δουλεύω σε
γραφείο κηδειών!
***
Συζήτηση δυο φίλων
Συζητούσαν κάποτε δυο
ηλικιωμένοι φίλοι, πρώην
ποδοσφαιριστές της Γ` Εθνικής.
Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο
ήταν τέτοια, που ακόμα και
γέροι πια έτρεχαν συνέχεια στα
γήπεδα.
-Βρε Μήτσο, λες να υπάρχει
ποδόσφαιρο και στον άλλο
κόσμο;
-Που να ξέρω.... Αλλά ξέρεις τι
λέω; Όποιος από μας πεθάνει
πρώτος, να επιστρέψει και να πει
στον άλλο τι γίνεται. Εντάξει;
-Εντάξει.
Κάποια μέρα πεθαίνει ο ένας
και πάει στον Παράδεισο.
Με τα χίλια ζόρια πείθει τον
Aγιο Πέτρο να τον αφήσει
να επισκεφτεί το φίλο του το
Μήτσο στον ύπνο του. Τον
επισκέπτεται λοιπόν και του
λέει:
-Μήτσο, σου έχω και καλά και
κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι
εδώ υπάρχουν καταπληκτικά
γήπεδα και τρομερές ομάδες.
Εγώ τώρα είμαι στην Α` Εθνική
και μάλιστα την Κυριακή που
μας έρχεται θα παίξω σέντερ
μπακ στον Παραδεισαϊκό.
-Πόπο! Μπράβο, βρε συ!
αποκρίνεται ο Μήτσος στον
ύπνο του. Αλλά τα κακά νέα
ποια είναι;
-Εσύ θα παίξεις σέντερ φόρ...
***
Δύο φίλοι, ο Μένιος κι ο Χάρης,
πήγαν εκδρομή στο βουνό αλλά
τους έπιασε δυνατή κακοκαιρία
και δεν μπορούσαν να γυρίσουν
πίσω. Ευτυχώς βρήκαν αμέσως
ένα σπίτι για να μείνουν μέχρι
το πρωί. Το σπίτι αυτό ήταν
μιας χήρας κι επειδή φοβόταν
το κουτσομπολιό του χωριού,
τους έβαλε να κοιμηθούν
στην αποθήκη που ήταν λίγο
πιο πέρα. Την επόμενη μέρα
ευχαρίστησαν την γυναίκα και
γύρισαν πίσω στα σπίτια τους.
Λίγους μήνες αργότερα παίρνει
τηλέφωνο τον Μένιο ένας
δικηγόρος που τον είχε βάλει η
χήρα! Ο Μένιος έπαθε πλάκα
με αυτά που του είπε, κάλεσε
αμέσως τον φίλο του τον Χάρη
και του είπε: «Έλα ρε Χάρη,
θυμάσαι την γυναίκα που μας
φιλοξένησε στο βουνό;» «Ναι
εννοείται, γιατί ρωτάς;» «Έγινε
κάτι μεταξύ σας όσο κοιμόμουν
στην αποθήκη;» «Ναι, η αλήθεια
είναι ότι με προκάλεσε και δεν
μπόρεσα να αντισταθώ.» «Και
μήπως συστήθηκες με το δικό
μου όνομα, για να μην γίνει
καμιά στραβή και το μάθει
η γυναίκα σου;» «Ναι, χίλια
συγγνώμη, πιστεύω να μην σε
ενόχλησε….» «Όχι, βέβαια!
Η χήρα πέθανε και μου άφησε
μια τεράστια κληρονομιά!»
Πηγή: https://www.poly-gelio.
gr/anekdoto-xhra/
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Με την πρέπουσα λαμπρότητα
εορτάστηκαν τα Χριστούγεννα
στην Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Αλβανίας και
στις κατά τόπους Μητροπόλεις
της χώρας.
Μετά από 31 χρόνια,
η αναστημένη πλέον Εκκλησία
που βρήκε στιβαρό επιστέγασμα
την ιδιαίτερη φροντίδα
του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
κ.κ. Αναστασίου, διανύει ημέρες
πνευματικής προόδου και
χάριτος.
Οι Ορθόδοξοι με μια
ψυχή μετείχαν της Θείας
Λειτουργίας και προϋπάντησαν
το νεογέννητο Χριστό,
ακολουθώντας τους ύμνους και

τα τροπάρια που η Εκκλησία
μας έχει αφιερώσει στην
σημερινή μεγάλη ημέρα.
Το σκοτάδι που επί δεκαετίες
πλάκωνε τους Ορθοδόξους στην
Αλβανία, έχει δώσει την θέση
του στο Φως.
Σήμερα οι πιστοί, με σύνεση
τήρησαν τα μέτρα που οι ημέρες
επιβάλλουν για την αναχαίτιση
της διασποράς του κορωνοϊού
και με ευλάβεια προσήλθαν
στους ναούς.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΕΛΜΠΑΣΑΝ
Αυτά τα Χριστούγεννα
η Ιερά Μητρόπολη Ελμπασάν

στην Αλβανία, βρέθηκε κοντά
στους ανθρώπους που το έχουν
ανάγκη. Στο πλαίσιο του
φιλανθρωπικού έργου που εδώ
και πολλά χρόνια συντελείται
από την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Αλβανίας,
τα στελέχη και οι ιερείς της
Μητροπόλεως, προχώρησαν
στην διανομή 100 δεμάτων
βοηθείας σε ανθρώπους που
το έχουν ανάγκη.
Όπως αναφέρει η Ιερά
Μητρόπολη στην σχετική
της ανακοίνωση, τα δέματα
περιείχαν είδη πρώτης
ανάγκης καθώς επίσης και
απορρυπαντικά, ενώ ο σκοπός
είναι να απαλύνει ο πόνος όσων
αυτές τις μέρες βρίσκονται σε
ανάγκη. Επιπλέον την κίνησή
της στήριξαν αρκετοί δωρητές,

Τι γιορτάζουμε τα Θεοφάνια

για τους οποίους η Μητρόπολη
εκφράζει τις θερμές της
ευχαριστίες.
Όλα αυτά τα χρόνια η Ορθόδοξη
Αυτοκέφαλη Εκκλησία της
Αλβανίας, διακρίνεται για
το πολύπλευρο και σημαντικό
της έργο, καθώς βρίσκεται με
κάθε τρόπο πλάι στον άνθρωπο,
χωρίς να κάνει καμία απολύτως
διάκριση.
ΠΩΣ ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΑΝ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ - ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
Όπως γνωρίζουμε, στην
Αλβανία υπάρχουν τριών
ειδών θρησκευτικά δόγματα
: το ορθόδοξο χριστιανικό, το
καθολικό χριστιανικό, και το
μουσουλμανικό. Ας δούμε τι
λένε σχετικά, τα αλβανικά
ΜΜΕ :
Χιλιάδες χριστιανοί πιστοί
γιόρτασαν τα Χριστούγεννα,
μια από τις πιο σημαντικές
ημερομηνίες της θρησκείας
τους. Οι θρησκευτικοί ηγέτες
κάλεσαν να σταθούν δίπλα
στους φτωχούς, για ειρηνική
αντίσταση στην αδικία και για
επιστροφή στις θρησκευτικές
διδασκαλίες που συμβουλεύουν
μια ηθική κοινωνία και
οικογένεια.

Τι συμβολίζει η γιορτή των Φώτων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο; Πως πήρε την ονομασία
της; Ας δούμε στο άρθρο που ακολουθεί.
Τα Θεοφάνια είναι μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του δωδεκαημέρου μαζί με τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι μια από τις επίσημες αργίες του
κράτους.
Πόσοι από εμάς όμως γνωρίζουμε τι γιορτάζουμε;
Τι γιορτάζουμε τα Θεοφάνια
Την ημέρα των Θεοφανίων έγινε η βάπτιση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδρομο ή Βαπτιστή.
Εκτός όμως από το Άγιο Βάπτισμα, γιορτάζουμε κάτι σημαντικότερο.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τριών εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών και συγκεκριμένα του
Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά την στιγμή της Βάπτισης ακούστηκε από τον
ουρανό η φωνή του Θεού να λέει:
Επίσης, την ίδια στιγμή εμφανίστηκε και το Άγιο Πνεύμα με την μορφή περιστεριού.
Στην ουσία δηλαδή γιορτάζουμε αυτή τη μοναδική ταυτόχρονη εμφάνιση της Αδιαίρετης
Αγίας Τριάδας.
Άλλωστε η λέξη Θεοφάνια βγαίνει από τις λέξεις “Θεός” + “Φαίνομαι” ακριβώς επειδή
ο Θεός εμφανίστηκε (φάνηκε) στη Γη και με τις τρεις μορφές του (Πατήρ, Υιός, Άγιο
Πνεύμα).
Γιατί λέγονται και Φώτα
Η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων είναι ευρέως γνωστή και ως εορτή των Φώτων.
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, κατά τη στιγμή της Βάπτισης του Χριστού εμφανίστηκαν
όλες οι μορφές της Αγίας Τριάδας, γεγονός που κατέστησε το μυστήριο της Βάπτισης
ιδιαίτερα σημαντικό.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό (γνωστός και ως Άγιος Γρηγόριος
ο Θεολόγος), το Θείο Βάπτισμα του Χριστού αποτελεί μια γιορτή φωτισμού ολόκληρης
της ανθρωπότητας.

Χιλιάδες χριστιανοί πιστοί
συγκεντρώθηκαν τα μεσάνυχτα
και το πρωί κοντά σε εκκλησίες
και καθεδρικούς ναούς για να
ξεκινήσουν τους εορτασμούς
των Χριστουγέννων, οι οποίοι
συνεχίστηκαν στα σπίτια τους
και σε άλλα μέρη.
Στον καθεδρικό ναό του Αγίου
Παύλου, στην πρωτεύουσα
(Τίρανα), οι τελετές έγιναν
από τον Αρχιεπίσκοπο George
Frendo, ο οποίος ύψωσε τις
θυσίες του Ιησού Χριστού για
να βοηθήσει τους φτωχούς και
αβοήθητους. Από την άλλη
μίλησε για «ηθική βρωμιά
της κοινωνίας», για «δικτάτορες,
διαφθορά, εγκληματίες και
δολοφονίες» που θλίβουν
την κοινωνία:
«Χρειαζόμαστε αυτό το φως
για να καθαρίσουμε την ηθική
βρωμιά της κοινωνίας, να
καθαρίσουμε την κοινωνία
από το μίσος, την εκδίκηση,
την αδικία και τη διαφθορά.
Ακούμε πολλά νέα που μας
στεναχωρούν. για τρομοκράτες
που σκοτώνουν χωρίς έλεος,
για φόνο και αυτοκτονία, για
διαφθορά και αδικία.
Ο Ιησούς είναι ο μόνος σωτήρας
της ανθρωπότητας.
ας μην τοποθετήσουμε κανέναν
πολιτικό στον ίδιο θρόνο
ως σωτήρα», είπε ο μονσινιόρ
Φρέντο.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες τήρησαν
τα χρονοδιαγράμματα και τα
μέτρα υγείας της πανδημίας του
Covid. Οι καθολικές λειτουργίες
έκλεισαν μέσα στις 11 το πρωί,
ενώ οι Ορθόδοξοι τις κρατούσαν
το πρωί, σεβόμενοι τις
αποστάσεις και αποφεύγοντας
τις συγκεντρώσεις. Στην
λειτουργία των ορθοδόξων
πιστών στον καθεδρικό ναό
«Ανάσταση του Χριστού»
ηγήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Αναστάσιος Γιαννουλάτος,
ο οποίος κάλεσε σε ειρηνική
αντίσταση στην αδικία.
«Δύο από τις πολλές ακτίνες
του ήλιου της δικαιοσύνης
που λάμπουν αυτές τις μέρες
γίνονται ιδιαίτερα σχετικές με
τις μέρες μας: η δύναμη της
ειρηνικής αντοχής των κύριων
προσώπων της ανατολής και
η ουσία της σημασίας της, ότι
ήρθε ο Υιός του Θεού να μένει
μαζί μας» είπε ο Αρχιεπίσκοπος
Αναστάσιος. .
Χριστουγεννιάτικες εορταστικές
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
το βράδυ και το πρωί σε
καθολικές και ορθόδοξες
εκκλησίες και καθεδρικούς
ναούς από χιλιάδες πιστούς σε
όλη την Αλβανία. Ο Πρόεδρος
της Επισκοπικής Συνδιάσκεψης
και Αρχιεπίσκοπος Σκόδρας
και Πουλτ, Angelo Massafra,
συνεχάρη τους πιστούς, γράφει
η VOA (= Voice of America)..
«Συχνά στην καθημερινή μας
οικογενειακή-εκκλησιαστική
ζωή, η αλαζονεία και η βία
δημιουργούν προβλήματα.
Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι,
καλύτεροι. Να ζεις σε αυτόν
τον κόσμο με σύνεση και δίκαια,
κάνοντας δικαιοσύνη. Πόσο
παραπονιόμαστε για δικαιοσύνη
και δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν
υπάρχει ούτε στα δικαστήρια
ούτε σε πολλά επίπεδα. Αλλά
είναι στο χέρι μας να είμαστε
απαλλαγμένοι από ιδιωτικά και
προσωπικά συμφέροντα και
να έχουμε μια πιο αλληλέγγυα
καρδιά», είπε ο Μονσινιόρ
Μασαφρά.
Για σχεδόν δύο χρόνια,
η πανδημία του Covid 19
έχει μειώσει σημαντικά τις
θρησκευτικές τελετές όλων
των θρησκευτικών κοινοτήτων,
μουσουλμάνων, χριστιανών και
μπεκτασήδων, που φροντίζουν
να αποφεύγουν
τις συγκεντρώσεις για να
μην αρρωστήσουν οι πιστοί.
Η Αλβανία είναι γνωστή για
τη διαθρησκευτική της ανοχή
και αρμονία, όπου για αιώνες
συνυπάρχουν διαφορετικές
θρησκευτικές κοινότητες
μεταξύ πιστών που σέβονται και
συγχαίρουν ο ένας τον άλλον,
χωρίς να σημειώνουν σύγκρουση
με βάση τη θρησκεία.
Eπιμέλεια Κειμένου :
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ

ΓΕΝΕΘΛΙΑ

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!

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

Τα γενέθλια
του Κώστα
Κοντογιανάτου
Προέδρου
του συλλόγου
ηλικιωμένων «Ζεστή
Γωνιά» της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας
του Σούρεη και
Περιχώρων, γιόρτασαν
στο Καφενείο
τα μέλη του συλλόγου
τον περασμένο μήνα,
για να τιμήσουν
τον πρόεδρο και
την εργασία που
προσφέρει
στο σύλλογο και
στην κοινότητα για
πολλά χρόνια. Χρόνια
του πολλά, ευτυχισμένα
και να είναι πάντα υγιής.

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

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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Δ. Σ.: Πρόεδρος: Αναστασία Κερασοβίτη, Αντιπρόεδρος: Αθανασία Ρουσιαμάνη, Α’ Γραμματέας: Γεώργιος Μαχαιράς, Β’ Γραμματέας: Μαριάνθη
Κοντέλλη, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Θεοχάρης Γιαννακόπουλος, Υπεύθυνη Πολιτισμού: Κωνσταντίνα Σκρέκα, Μέλος: Απόστολος Δήμου

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «Ασκληπιός»

Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών
Worldwide Thessalian Youth

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Αρ. Πρωτ.: 2021-ΔΤ-01

Νυρεμβέργη, 10.12.2021

«Οι πρώτες δράσεις της δυναμικής νεοσύστατης Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών»
Η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών ανέλαβε τα ηνία της διατήρησης, μετάδοσης και εξέλιξης της θεσσαλικής
παράδοσης καθώς και της συσπείρωσης των απανταχού νέων Θεσσαλών, αμέσως μετά την ίδρυσή της στις
15 Μαΐου 2021 με πολλές δράσεις, το πέρας των οποίων άφησαν ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και έδωσαν
ώθηση για νέους στόχους και επιτεύγματα.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ»

Η πρώτη δράση της Νεολαίας αμέσως μετά τη σύστασή της και τη δημιουργία του Δ.Σ., ήταν η συμμετοχή
της Προέδρου της Νεολαίας κ. Αναστασίας Κερασοβίτη στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ» του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα Νόστος είναι μία σημαντική δράση του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας σε επίπεδο διασποράς μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου –
Αιγύπτου, που επενδύουν στην εμβάθυνση και ενδυνάμωση σχέσεων της διασποράς των τριών χωρών.
Συγκεκριμένα 15 νέοι από τις ομογένειες των τριών χωρών επισκέφτηκαν τις χώρες Αίγυπτο, Ελλάδα και
Κύπρο έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό τους, αλλά και να ενδυναμώσουν
τους δεσμούς των λαών στην πράξη. Μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος, ούσα μέλος της 15μελούς ομάδας νέων,
ταξίδεψε στις πρωτεύουσες των 3 χωρών, συνάντησε τους αρχηγούς και των τριών κρατών, επισκέφθηκε
διάφορα μνημεία και αξιοθέατα στην εκάστοτε χώρα καθώς και σημαντικούς χώρους πολιτισμού σε ένα
εγκάρδιο κλίμα και μία μοναδική ευκαιρία γνωριμιών και ανταλλαγής απόψεων.
Συγκεκριμένα οι νέοι περιηγήθηκαν και στις τρεις χώρες με αφετηρία την Αίγυπτο. Στις πόλεις του Καΐρου
και της Αλεξάνδρειας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ras El Teen Naval Forces Base,
την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το ελληνικό τετράγωνο (Ελληνική Κοινότητα, τo
ελληνικό σχολείο), το Μουσείο Καβάφη, το κανάλι του Σουέζ, την πόλη της Ισμαλία, το Ittihadia Palace, τις
Πυραμίδες, το National Museum of Egyptian Civilization και τέλος το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο. Οι νέοι έγιναν
δεκτοί από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Aλ-Σίσι, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, την αρμόδια
Υπουργό Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ναμπίλα Μάκραμ, τον Έλληνα και Κύπριο πρέσβη
στην Αίγυπτο.

Στοιχεία επικοινωνίας Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών:
τηλ.: +49 178 6918402, Αναστασία Κερασοβίτη (Πρόεδρος) / +30 693 1844061, Γιώργος Μαχαιράς (Α’ Γραμματέας)
Instagram: @thessaliki.neolaia / E-mail: thessaliki.neolaia@gmail.com / Website: www.asklipios.online/νεολαία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
B’ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Πίνακας Αποδεκτών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 84 (ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ)
Φ.43Ο/72Ι36Ο777 Σ.5877
Αθήνα, 16 Νοε 21
Συνημμένα: Έντυπο Οδηγιών Κατάθεσης ΔΑ
(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004)
1 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα
με την ισχύουσα στρατολογική
νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της
κλάσης 2025 (γεννημένοι το
έτος 2004), είναι υποχρεωμένοι
να καταθέσουν Δελτίο
Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο
τρίμηνο του έτους 2022 (από
02 Ιανουαρίου 2022 έως και 31
Μαρ 2022). Η κατάθεση του
Δελτίου Απογραφής μπορεί να
γίνει με τους κάτωθι τρόπους:
α.
Ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας του Νομικού
Σώματος (www stratologia.
gr) από το μενού “Υποβολή
Αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου
Απογραφής”. με χρήση κωδικών
taxisnet.
Σε οποιαδήποτε Στρατολογική
Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ), για τους διαμένοντες
στην Ελλάδα σύμφωνα με
τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα
πρόληψης της διασποράς του
κοροναϊού Covid-19
Σε οποιαδήποτε Ελληνική
Προξενική Αρχή για τους
διαμένοντες στο εξωτερικό.
2.
Κατά την
προσέλευση τους σε ΣΥ,
ΚΕΠ ή Ελληνική Προξενική
Αρχή οι στρατεύσιμοι θα
πρέπει να προσκομίσουν
απαραίτητα, πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
παρακάτω δικαιολογητικά’
α.
Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή

Ελληνικό Διαβατήριο.
β. Δημόσιο έγγραφο στο
οποίο αναγράφεται ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Υ. Δημόσιο έγγραφο στο
οποίο αναγράφεται o Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή
Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του
www.amka.gr).
3.
Όσοι στρατεύσιμοι
αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα υγείας. θα
πρέπει να προσκομίσουν ή
να υποβάλουν ηλεκτρονικά
ιατρικές γνωματεύσεις ή
βεβαιώσεις, στις οποίες θα
περιγράφεται με σαφήνεια ή
πάθησή τους
4.
Ειδικά, οι διαμένοντες
στο εξωτερικό, εφόσον δε
διαθέτουν κάποιο από τα
δικαιολογητικά της παραγράφου
2. πρέπει να προσκομίσουν
κατά την απογραφή τους
επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα
απόδειξης της ταυτοπροσωπίας
τους. οι Προξενικές Αρχές,
μετά την ηλεκτρονςκή
καταχώρηση των στοιχείων των
στρατευσίμων, εκτυπώνουν
τα Δελτία Κατάταξης τα
οποία υπογράφονται από
τους στρατεύσιμους και τα
αποστέλλουν συγκεντρωτικά
στις αρμόδιες Στρατολογικές
Υπηρεσίες.
5.
Επίσης, οι
στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως
αν διαμένουν στην Ελλάδα ή

στο εξωτερικό, οφείλουν να
δηλώσουν υποχρεωτικά κατά
την κατάθεση του Δελτίου
Απογραφής, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τους (e-mail), προκειμένου να
-2είναι δυνατή η άμεση
ενημέρωσή τους αναφορικά
με τις στρατολογικές
τους υποχρεώσεις, ώστε
να αποφευχθούν πιθανές
μελλοντικές γι’ αυτούς συνέπειες
(πρόσθετη στρατιωτική
υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης
από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).
6
Αποδεικτικό κατάθεσης
δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα
ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές.
οι στρατεύσιμοι μπορούν
να το εκτυπώνουν μέσω της
ιστοσελίδας του Νομικού
Σώματος (www stratologia.
gr), από το μενού “ΥπηρεσίεςΠληροφορ!εςΙ Πληροφορίες για
την απογραφή μου”
7
Όσοι δεν τηρήσουν τις
ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν
τις παρακάτω διοικητικές
κυρώσεις:
α.
Ένα (1) μήνα πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση,
σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής του Δελτίου
Απογραφής.
Δύο (2) μήνες πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση, σε
περίπτωση μη υποβολής του
Δελτίου Απογραφής.
Τρείς (3) μήνες πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση, σε
περίπτωση αναγραφής στο
Δελτίο Απογραφής ανακριβών
στοιχείων ή κατάθεσης
ανακριβών δικαιολογητικών.
8.
Οι μη εγγεγραμμένοι
σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι
υποχρεούνται απογραφούν
(αδήλωτοι), προκειμένου να
θεωρηθούν ως εμπροθέσμως

καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι
την 31 Μαρ 2022, να υποβάλουν
στην αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας, από
την οποία να προκύπτει ότι
υπέβαλαν δικαιολογητικά για
την εγγραφή τους σε μητρώα
αρρένων. οι παραπάνω έχουν
υποχρέωση να απογραφούν
εντός μηνός από την έκδοση
της απόφασης εγγραφής τους
στο μητρώο αρρένων.

9.
Για οποιαδήποτε
πληροφορία σχετικά με την
κατάθεση Δελτίου
Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στις
ΣΥ, στα ΚΕΠ ή
στις Ελληνικές Προξενικές
Αρχές του εξωτερικού.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των
ΣΥ είναι διαθέσιμα στο μενού
“Επικοινωνία” του ιστότοπου
του Νομικού Σώματος (wwwstratologia gr).

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίκαλα 1/1/2022

Ευτυχισμένο 2022 από τα Τρίκαλα, την πρωτεύουσα
των Χριστουγέννων!
Καλή χρονιά από τα Τρίκαλα! Ευτυχισμένο, χαρούμενο, φωτεινό,
με υγεία, ώστε κάθε όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ο Δήμος
Τρικκαίων, οι τρικαλινοί/ες και οι χιλιάδες φιλοξενούμενοι/ες τα
ξωτικά του Μύλου, οι 4 Ιππότες, ο Αγιος Βασίλης και η θέληση
όλων μας να ζήσουμε πιο όμορφες μέρες, αντικατοπτρίστηκαν στο
πανέμορφο και φαντασμαγορικό θέαμα με τα απίστευτα όμορφα
πυροτεχνήματα.
Ο τρικαλινός ουρανός, καθαρός, ανέδειξε τις υπέροχες φωτεινές
πινελιές των βεγγαλικών, που έδωσαν χρώμα στην επιθυμία όλων
μας να αφήσουμε πίσω μας το 2021 και όσα μας στενοχώρησαν,
να χαράξουμε νέους δρόμους και μια πορεία δημιουργική για τον
κάθε ένα και κάθε μία από εμάς, για όλους και όλες εμάς. Το ρολόι
του Φρουρίου ήταν η βάση για τα πυροτεχνήματα που έγιναν δεκτά
με ενθουσιασμό, αντικαθιστώντας έστω και εν μέρει την απουσία
εκδήλωσης στην κεντρική πλατεία, λόγω των υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Η όλη γιορτή προβλήθηκε και διαδικτυακώς από τις
ιστοσελίδες του Δήμου και του Μύλου των Ξωτικών.
Από την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, τα Τρίκαλα και τον
Μύλο των Ξωτικών, ο Δήμος Τρικκαίων, όλοι/ες οι τρικαλινοί/ες
απευθύνουν χιλιάδες ευχές για ένα 2022 καλύτερο, πιο όμορφο, πιο
ανθρώπινο για όλον τον κόσμο, με Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη, Ευτυχία!
Καλή χρονιά!
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων
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Ο Κ.Λαλιώτης αρχιτέκτονας της νίκης
Ν.Ανδρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ
- Ποιος είναι και
τι πρεσβεύει
ο διάδοχος
της Φ.Γεννηματά
12-12-2021

O

Νίκος Ανδρουλάκης,
42 ετών, πρώην

ευρωβουλευτής
και πρώην γραμματέας
του ΚΙΝΑΛ, είναι ο έκτος
στη σειρά πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος
Αλλαγής, με μία μεγάλη
νίκη στον β΄γύρο, απέναντι
στον πρώην πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου, η οποία
νίκη του θεμελιώθηκε την
περασμένη εβδομάδα με
την συντριβή του Ανδρέα
Λοβέρδου, «επιλογή» της ΝΔ
(σήμερα αποδείχθηκε από
τον αριθμό των ψηφοφόρων
ότι περισσότεροι από 30.000
νεοδημοκράτες είχαν ψηφίσει
στις προηγούμενες εκλογές
τον Α.Λοβέρδο!).
Δεν είναι βουλευτής, οπότε
θα πρέπει να βρει κάποιον
από τον ΚΟ του ΚΙΝΑΛ
να προεδρεύει αυτής, μέχρι
τουλάχιστον να γίνουν
εκλογές, δηλαδή το αργότερο
σε 18 μήνες.
Πίσω από τη νίκη
του κρύβεται μια στρατηγική,
που όπως αναφέρουν
οι γνωρίζοντες στο ΚΙΝΑΛ,
έχει «πατέρα» τον Κώστα
Λαλιώτη, πάλαι ποτέ «Θείον
Βρέφος» του ΠΑΣΟΚ,
ο οποίος αποστασιοποιήθηκε
από το κόμμα, τουλάχιστον
φαινομενικά, το 2003,
ερχόμενος σε σύγκρουση με
τον Κ.Σημίτη, αλλά βασικά
προαισθανόμενος ότι
η παντοδυναμία του
Κινήματος τελείωνε.
Ο Κώστας Λαλιώτης,
αρχιτέκτονας της νίκης
Ανδρουλάκη, «μάστερ» στο
παιχνίδι των εσωκομματικών
διαδικασιών στο πάλαι
ποτέ ΠΑΣΟΚ (μάλλον θα
το αναστήσουν εκτός αν
υπάρξει ζήτημα απαίτησης
των 400 εκατ. ευρώ που
χρωστά το κόμμα) ήταν
αυτός που έστησε
την «αράχνη» Ανδρουλάκη
στον εσωκομματικό
μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, του
σύστησε «χαμηλό προφίλ»,
προσέγγισε τους ουκ ολίγους
οπαδούς της άτυχης Φώφης
Γεννηματά και κατάφερε να
πάρει την «κληρονομιά» των
ψήφων της.

Ο Κ.Λαλιώτης έκανε αυτό
που ξέρει καλύτερα από τον
κάθε άλλον: Δούλεψε υπόγεια
στην βάση του κινήματος και
αξιοποίησε την εικόνα του
νέου και άφθαρτου
του Ν.Ανδρουλάκη,
αποτελώντας το ανάχωμα
στην στήριξη Λοβέρδου
από τη ΝΔ, αλλά και στην
επαναφορά του Γ.Α.Παπανδρέου στην ηγεσία
του κόμματος.
Λέγεται ότι το επιτυχημένο
σύνθημα του Ν.Ανδρουλάκη
«Ανανέωση ή ανακύκλωση»
είναι εμπνεύσεως Κ.Λαλιώτη.
Αυτός θα είναι και
ο συνδετικός κρίκος
της «επόμενης μέρας»
στην σχέση Ν.Ανδρουλάκη
και Γ.Α.Παπανδρέου: Πρέπει
να υπερασπιστούμε
το «εμείς» του ΠΑΣΟΚ και
όχι το «εγώ» του καθενός
διεκδικητή της αρχηγίας»,
επισήμανε στις κατ’ ιδίαν
συνομιλίες του ο Κώστας
Λαλιώτης
Στο ερώτημα «με ποιον είναι
ο Κ. Λαλιώτης στη μάχη
για τις εσωκομματικές
εκλογές;» η απάντηση από
τον κύκλο του έδειχνε πάντα
Νίκο Ανδρουλάκη.
Μάλιστα ενθαρρύνει
το σενάριο της προοδευτικής
διακυβέρνησης με
τη συγκρότηση ενός
«αντιδεξιού μετώπου» σε
συντονισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον Αλέξη Τσίπρα και
αυτό έχει την σημασία του
στο μέλλον.
Ο Ν.Ανδρουλάκης είναι
«παιδί του κομματικού
σωλήνα» του ΠΑΣΟΚ:
Δεν έχει εργαστεί ποτέ,
αλλά έχει μάθει άριστα να
ελίσσεται και να κερδίζει
στα εσωκομματικά
παιχνίδια.
Η θητεία του στις Βρυξέλλες
τον έφερε ακόμα πιο
κοντά με όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά που
πρεσβεύει η γραφειοκρατία
της Ενωσης: Αποεθνοτικός,
λάτρης της άχρωμων
πολιτικών τοποθετήσεων,

«περιβαλλοντιστής», με ότι
αυτό συνεπάγεται, μακριά
από οτιδήποτε έχει να κάνει
με το τρίπτυχο «πατρίδαθρησκεία-οικογένεια»,
οπαδός των ΜΚΟ και
του ρόλου της και άσχετος
με την πραγματική
οικονομία-άλλωστε ούτε
αυτός, ούτε και ο Α.Τσίπρας
έχουν εργαστεί ποτέ
στην ζωή τους ( ο Κ.Μητσοτάκης είχε διοριστεί
μετά τις σπουδές του
στην Alpha Bank, την
Εθνική Τράπεζα και μία
θυγατρική της).
Ο κατάλληλος για να
κρατήσει ζωντανό αυτό το
6-7% του ΠΑΣΟΚ ή
του ΚΙΝΑΛ και με λίγη τύχη
να πάρει ίσως ένα ποσοστό
του ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο
δεν τον χωρίζει τίποτα,
φυσικά, σε πολιτικό επίπεδο.
Πρώην σημιτικός
ο Ν.Ανδρουλάκης,
διαζευγμένος με ένα παιδί
από πολύ νωρίς, από τα
φοιτητικά του χρόνια στην
Ξάνθη όπου σπούδασε
στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών
του Δημοκρίτειου.
Ο Ανδρουλάκης τελείωσε
τη σχολή του και πάνω που
είχε αρχίσει να σκέφτεται να
πιάσει δουλειά ο 29χρονος
Ανδρουλάκης μεταπήδησε
στο κόμμα και πήγε στο
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
του 2008, όπου βγήκε
δεύτερος στην ψηφοφορία
για την Κεντρική Επιτροπή,
πίσω μόνο από τη Φώφη
Γεννηματά, καθώς είχε την
βοήθεια και την στήριξη του
Γιώργου Παπανδρέου, τότε
ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και
εν συνεχεία πρωθυπουργού.
Η ήττα της ΝΔ και
η παραίτηση
του Κ.Καραμανλή έφεραν το
2009 στην εξουσία
τον Γιώργο Παπανδρέου και
την απαρχή της καταστροφής
που βίωσε και θα συνεχίσει
να βιώνει τα επόμενα πολλά
χρόνια η Ελλάδα, αλλά
βρήκε τον Νίκο Ανδρουλάκη
στο Πολιτικό Συμβούλιο
του, κυβερνητικού, πλέον,

κόμματος.
Η κατάρρευση
της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
δύο χρόνια μετά έφερε
ανακατατάξεις στο κόμμα
και ο Ν.Ανδρουλάκης, λίγους
μήνες μετά την εκλογή
Βενιζέλου
στη θέση του Παπανδρέου,
είχε έρθει πολύ κοντά με
τον Βαγγέλη Βενιζέλου και
είχε αρχίσει
να «πλασσαρίζεται»
πανελλαδικά:
Τρίτος στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας στις εκλογές
του 2012, όταν το ΠΑΣΟΚ
συνετρίβη.
Στο συνέδριο του 2013,
ο Ανδρουλάκης μαζί με
τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο πρότειναν
τη θέσπιση ασυμβίβαστου
μεταξύ κρατικής θέσης και
κομματικού αξιώματος σε
μια εποχή που τα σκάνδαλα
του ΠΑΣΟΚ ξεσκεπάζονταν
ένα-ένα.
Στην ψηφοφορία που
ακολούθησε, η πρόταση
έγινε δεκτή με πολύ μεγάλη
πλειοψηφία.
Στην πρώτη του εκλογή
στη κεντρική Επιτροπή του
ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης
ήρθε δεύτερος πίσω από τη
Φώφη Γεννηματά
Ο Ανδρουλάκης στηριζόμενος
από τον Ε.Βενιζέλο εξελέγη
πρώτος στην Κεντρική
Επιτροπή και στη συνέχεια
προτάθηκε από τον Βενιζέλο
για τη θέση του γραμματέα
του κόμματος, για να
ακολουθήσει η πανηγυρική
εκλογή του.
Με το ΠΑΣΟΚ «πεθαμένο»
ο Ν.Ανδρουλάκης,
«μέτρησε» τις καταστάσεις
και πήρε εν μέσω χάους
(το ΠΑΣΟΚ αρχικά

μετασχηματίστηκε σε Ελιά
και μετά σε ΚΙΝΑΛ) πήρε
το χρίσμα για
την υποψηφιότητα
στην Ευρωβουλή και
εξελέγη εκεί με το 8% που
πήρε, το κόμμα. εξέλεξε
δύο ευρωβουλευτές.
Ηταν η πρώτη φορά
που οι ευρωβουλευτές
δεν διορίστηκαν
αλλά εξελέγησαν - με
πανελλαδική εκστρατεία.
Εύα Καϊλή πρώτη και
Ν.Ανδρουλάκης, δεύτερος.
Ως ευρωβουλευτής,
ο Ανδρουλάκης κράτησε και
τη θέση του γραμματέα του
κόμματος έως το συνέδριο
του καλοκαιριού του 2015
οπότε η Φώφη Γεννηματά
ανέλαβε τα συντρίμμια του
άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ και
σε συμφωνία με
την Γεννηματά, ο επόμενος
γραμματέας ήταν ο στενός
του συνεργάτης Στέφανος
Ξεκαλάκης, κάτι που
του επέτρεψε να διατηρήσει
τον έλεγχο των δομών
του κόμματος,
Η συνάντηση της Φώφης
Γεννηματά με
τους υποψήφιους αρχηγούς
της εκλογής του 2017,
για να αποφασιστεί το
«ναι» ή το «όχι» στην
συμφωνία των Πρεσπών
είχε αποτέλεσμα την ήττα
της Φ.Γεννηματά με 5-1 και
αυτό αξίζει να το θυμάται
η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων που, ήταν και
είναι, κατά της συμφωνίας
των Πρεσπών:
Η μακαρίτισσα
Φ.Γεννηματά ήταν η
μοναδική που είχε ψηφίσει
«όχι» απέναντι σε 5 «ναι»
στην συμφωνία για τις
Πρέσπες του κόμματός της.
Ο Ν.Ανδρουλάκης, στήριξε
το «ναι» και και ποτέ δεν το
παραδέχθηκε επίσημα...
Πηγή: pronews.gr
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Το τέλμα στο Κυπριακό στην έκθεση Γκουτέρες
03.01.2022

Τουρκία: Ο Ερντογάν, οι «λευκοί Τούρκοι» και η «λύκαινα» Ακσενέρ
Με αφορμή το νέο έτος η εφημερίδα Die Welt φιλοξενεί αφιέρωμα σε δώδεκα «πρόσωπα που όλος
ο κόσμος θα προσέξει το 2022». Μεταξύ αυτών είναι μία γυναίκα πολιτικός από την Τουρκία που
φιλοδοξεί να εκθρονίσει τον Ενρτογάν
τον πολιτισμό τους. Την ίδια
στιγμή ο ίδιος αυτοπροβάλλεται
ως εκπρόσωπος των φτωχών
που είχαν υποστεί διακρίσεις
από τις ελίτ, των αμόρφωτων
που είχαν δεχθεί την
περιφρόνησή τους, των ευσεβών
που ήθελαν να τους κρατήσουν
μακριά από
την εξουσία, της παραμελημένης επαρχίας».

Εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου
Ασφαλείας η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες για το Κυπριακό, η οποία θα συνοδεύει το προσχέδιο για
την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης
στην Κύπρο. Στην έκθεση του κ. Γκουτέρες καταγράφεται ο έντονος
προβληματισμός του για το αδιέξοδο των τελευταίων ετών, ενώ
εκφράζεται η εκτίμηση ότι το πέρασμα του χρόνου θα δυσχεράνει
περαιτέρω τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης.
Σύμφωνα με αποσπάσματα της έκθεσης που διέρρευσαν στον Τύπο, ο Γκουτέρες αναφέρεται σε ενέργειες που αυξάνουν το κλίμα
δυσπιστίας μεταξύ των πλευρών, ενώ κάνει ειδική αναφορά στις
τουρκικές ενέργειες στην περιφραγμένη πόλη των Βαρωσίων.
Εξάλλου γίνεται ειδική αναφορά στην αρνητική ρητορική των δύο
πλευρών στην Κύπρο, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να σημειώνει με
ιδιαίτερη ανησυχία το ότι «οι θέσεις των κοινοτήτων φαίνεται να
έχουν γίνει πιο περιχαρακωμένες και περισσότερο διαχωριστικές».
Αδιέξοδο διαρκείας
Οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελούν
αντανάκλαση του αδιεξόδου, στο οποίο έχει περιέλθει το Κυπριακό
μετά και την αποτυχία της άτυπης πενταμερούς τον Απρίλιο
του 2021, όπου η τουρκική πλευρά κατέθεσε την πρόταση της για
αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού. Από τότε καταγράφεται
μια εδραίωση του διχοτομικού status quo, τόσο σε επίπεδο
ρητορικής όσο και σε επίπεδο πολιτικών πρακτικών. Από
τη μία ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ επιμένει
στην ρητορική του περί λύσης δύο κρατών και από την άλλη
ο ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς Νίκος Αναστασιάδης δεν
φαίνεται διατεθειμένος να διαταράξει τα λιμνάζονται νερά μέχρι και
την λήξη της θητείας του, το 2023.
Τελευταία ένδειξη του τέλματος στο οποίο έχει περιέλθει
το κυπριακό αποτέλεσε η αποτυχία της άτυπης τριμερούς
συνάντησης του Σεπτέμβρη στην Νέα Υόρκη, η οποία
ολοκληρώθηκε με την καταγραφή της διαφωνίας των δύο πλευρών
σχετικά με την ανάγκη διορισμού ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ
για το Κυπριακό.
Πηγή: DW, kathimerini.gr

Γερμανία: Η selfie που άλλαξε
τη ζωή ενός πρόσφυγα
Πού βρίσκεται σήμερα ο πρόσφυγας από τη Συρία
που έγινε διάσημος το 2015 μετά από μια selfie που
έβγαλε με την Άγκελα Μέρκελ;

Φωτ. Murat Cetinmuhurdar/ PPO/ Handout via REUTERS
01.01.2022
Αυτοεξόριστος στο Βερολίνο
ζει ο πρώην αρχισυντάκτης της
Cumhuriyet Τζαν Ντουντάρ,
ο οποίος είχε φυλακιστεί στην
Τουρκία, ενώ το 2016 δέχθηκε
επίθεση από ενόπλους στην
Κωνσταντινούπολη. Σήμερα
αρθρογραφεί τακτικά στη
γερμανική εφημερίδα Die Zeit,
αποκαλύπτοντας άγνωστες
πτυχές της τουρκικής κοινωνίας.
Το τελευταίο του δημοσίευμα
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας έχει τίτλο
«Οι λευκοί Τούρκοι και τα
σκυλιά τους». Επίκαιρη αφορμή
ήταν ο σοβαρός τραυματισμός
ενός κοριτσιού από σκυλί
πίτμπουλ στην πόλη Γκαζιαντέπ,
αλλά κυρίως η ασυνήθιστη
πολιτική αντίδραση που
ακολούθησε, με τον πρόεδρο
Ερντογάν να ξεσπαθώνει:
«Βάλτε χαλινάρι στα σκυλιά
σας, λευκοί Τούρκοι».
Ο Τζαν Ντουντάρ εξηγεί:
«Στην Τουρκία δεν υπάρχει
ζήτημα που να μην προκαλεί
πολύωρες συζητήσεις και οξεία
πόλωση, οδηγώντας τελικά σε
μία σύγκρουση πολιτισμών. Είτε
πρόκειται για την κατανάλωση
αλκοόλ σε τηλεοπτικές σειρές,
είτε για τη χρήση μαντίλας σε
σχολεία και πανεπιστήμια, την
επιλογή τραγουδιού για
τη ‘Γιουροβίζιον’ ή και
τον εορταστικό στολισμό
των δρόμων, όλα αυτά τα
θέματα οδηγούν ένα κομμάτι
της χώρας στην αγκαλιά
της Ευρώπης και ένα άλλο

Γερμανία, ζούσε σε κοιτώνα
προσφύγων. Έκτοτε έχει
καταφέρει πολλά.
«Σπουδάζω Οικονομικά
και Επικοινωνία. Είμαι στο
πέμπτο εξάμηνο. Δουλεύω
παράλληλα και συγκατοικώ
με την κοπέλα μου. Ελπίζω
να πάρω αργότερα και τη
γερμανική υπηκοότητα»
λέει χαρακτηριστικά.
Η selfie που έβγαλε κατά
τύχη με την Άγκελα Μέρκελ
τον έκανε ξαφνικά γνωστό.

Φωτ. Twitter/ Deutsche Welle
03.01.2022

Πού βρίσκεται σήμερα
ο Ανάς Μονταμανί, ο
πρόσφυγας από τη Συρία που
έγινε διάσημος το 2015 μετά
από μια selfie που έβγαλε
με την τότε καγκελάριο της

Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ;
Ο Μονταμανί ζει σήμερα
σε ανατολικό προάστιο του
Βερολίνου και νοικιάζει δικό
του διαμέρισμα. Πριν από
έξι χρόνια, όταν έφτασε στη

στην Ασία, για να πυροδοτήσουν
κάθε τόσο μία διηπειρωτική
σύγκρουση πολιτισμών. Τις
τελευταίες εβδομάδες του
χρόνου η συζήτηση είχε
αναζωπυρωθεί με αφορμή
τα χριστουγεννιάτικα δέντρα
και τους Αγιοβασίληδες, που
εμφανίστηκαν σε εμπορικά
κέντρα και δέχθηκαν επίθεση
από ακραιφνείς συντηρητικούς,
οι οποίοι κάνουν λόγο για
χριστιανικές συνήθειες της
Δύσης. Αυτή τη χρονιά όμως
η συζήτηση περί πολιτισμών
ξεκίνησε με αφορμή ένα
πίτμπουλ».
Τι σημαίνει ο όρος «λευκοί
Τούρκοι»
Γιατί όμως εξεμάνη ο πρόεδρος
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν; Ο
δημοσιογράφος Τζαν Ντουντάρ
υπενθυμίζει ότι «ο όρος ‘λευκοί
Τούρκοι’ χρησιμοποιείται τα
τελευταία 40 χρόνια για να
χαρακτηρίσει τις ελίτ, συνήθως
με μία διάθεση απαξίωσης»
και καταλήγει στο εξής
συμπέρασμα: «Ο Ερντογάν
ανήλθε στην εξουσία άλλοτε
προσεγγίζοντας και άλλοτε
επιδιώκοντας τη σύγκρουση
με τις αστικές ελίτ. Ποτέ
όμως δεν κατάφερε να κρύψει
τη μνησικακία του απέναντι
στους ‘λευκούς Τούρκους’. Στα
μάτια του οι ‘λευκοί Τούρκοι’
είχαν εκφυλιστεί λόγω του
συγχρωτισμού με την Ευρώπη,
είχαν απομακρυνθεί από
το Ισλάμ, είχαν αποξενωθεί από

για εμένα πολλά. Είναι
πολύ περισσότερο από μια
φωτογραφία. Είναι σύμβολο
της ανθρωπιάς της κυρίας
Μέρκελ. Με βοήθησε, μου
έσωσε τη ζωή. Θα της είμαι
ευγνώμων για όλη μου τη
ζωή. Η selfie ήταν η απόδειξη
ότι η Άγκελα Μέρκελ έχει
μεγάλη καρδιά, μας δέχτηκε
στη χώρα και μας έδωσε τη
δυνατότητα να μείνουμε και
να ενσωματωθούμε εδώ».

Η εικόνα του έπαιξε σε όλα
τα γερμανικά ΜΜΕ – και
όχι μόνο. Μια οικογένεια
Γερμανών επικοινώνησε
αμέσως μαζί του,
προσφέροντάς του φιλοξενία.
«Με βοήθησε, μου έσωσε
τη ζωή»

Όμως τα πράγματα δεν ήταν
έκτοτε πάντα ρόδινα για
τον Μονταμανί. Μετά τα
ισλαμιστικά τρομοκρατικά
χτυπήματα στις Βρυξέλλες
και το Βερολίνο, ο ίδιος
στοχοποιήθηκε ως ύποπτος
σε πολλά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Τότε φοβήθηκε
για τη ζωή του και σταμάτησε
να βγαίνει από το σπίτι.

Ο ίδιος θυμάται: «Η selfie
με την καγκελάριο σημαίνει

Στράφηκε μάλιστα κατά
του Facebook για διασπορά

Η «λύκαινα» Μεράλ Ακσενέρ
Με αφορμή το νέο έτος
η εφημερίδα Die Welt φιλοξενεί
αφιέρωμα σε δώδεκα «πρόσωπα
που όλος ο κόσμος θα προσέξει
το 2022». Μεταξύ αυτών είναι
μία γυναίκα πολιτικός από
την Τουρκία που φιλοδοξεί να
εκθρονίσει τον Ταγίπ Ενρτογάν.
Πρόκειται για την Μεράλ
Ακσενέρ, πρώην υπουργό
Εσωτερικών και επικεφαλής
του κόμματος ΙΥΙ. Η εφημερίδα
του Βερολίνου σημειώνει:
«Θεωρητικά οι εκλογές θα
διεξαχθούν το 2023. Αλλά δεν
θα ήταν η πρώτη φορά που
μία στριμωγμένη κυβέρνηση
αναγκάζεται να καταφύγει
σε πρόωρες εκλογές. Σε κάθε
περίπτωση, η Μεράλ Ακσενέρ
είναι έτοιμη. Η ιδρύτρια και
επικεφαλής του εθνικιστικού
κόμματος IYI διεκδικεί τις
ψήφους του (κυβερνώντος
κόμματος) AKP και έχει ό,τι
χρειάζεται για να τα καταφέρει.
Την αποκαλούν ‘λύκαινα’,
γιατί είναι θαρραλέα και ξέρει
να επιβάλλει τις θέσεις της.
Επιπλέον είναι θρησκευόμενη
και συντηρητική, κάτι
σημαντικό για όσους ψήφιζαν
Ερντογάν μέχρι σήμερα. Ως το
2016 συμμετείχε
στο ακραίο εθνικιστικό κόμμα
MHP, κυβερνητικό εταίρο
του Ερντογάν. Σε μία
μελλοντική κυβέρνηση
χωρίς τον αιώνιο ηγεμόνα
– ενδεχόμενο που φαντάζει
πλέον ρεαλιστικό, για πρώτη
φορά μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα – η Ακσενέρ θα
αναλάμβανε τουλάχιστον
τον ρόλο του ρυθμιστή».
Πηγή: Deutsche Welle
Kathimerini.gr

ψευδών ειδήσεων. Δίχως
όμως επιτυχία.
Παρ’ όλα αυτά δεν πτοήθηκε
και συνέχισε να προσπαθεί να
φτιάξει τη ζωή του
στη Γερμανία. Η Άγκελα
Μέρκελ παραμένει η
προσωπική του ηρωίδα.
«Θα μου λείψει πολύ. Αν
την ξανασυναντούσα, θα
ήθελα να την ευχαριστήσω
πραγματικά για όλα όσα
έκανε για μένα. Χάρη
σ´ αυτήν τα πηγαίνω
σήμερα πολύ καλύτερα
στη ζωή μου. Θέλω να
της δείξω τον σεβασμό μου
γιατί μου έσωσε τη ζωή.
Και ίσως της ξαναζητήσω
να βγάλουμε και πάλι μια
selfie».
Πηγή: Deutsche Welle
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BY CONSTANTINE PASSARIS

Queen Cleopatra in 30 BC.
During that time, the city of
Alexandria, a Greek polis
which was founded by Alexander became the capital city
and a major center of Greek
culture, learning, and trade
for several centuries. It was
a hub for world trade and the
library of Alexandria became
a depository for the most
valuable original manuscripts
and acquired knowledge
of those days. Alexandria
also emerged as a center of
scientific innovation and its
iconic lighthouse, one of the
seven wonders of the ancient
world, served as a beacon to
the world.

L

ast year’s bicentennial
celebrations of the Greek
revolution of 1821 have
spotlighted the passion of
the Greek Diaspora for their
homeland. The celebrations
revealed that the contemporary Greek Diaspora has
a global presence and an
overarching international
influence. The Greek Diaspora radiates a geopolitical soft
power that serves as a strategic tool for Greece’s national
causes and foreign policy.
In modern times, the Greek
Diaspora have also been
benefactors to their homeland
through their philanthropy, crises relief, business
mentorship, entrepreneurial
empowerment, and building economic bridges with
Greece for international trade
and economic development.
Greece is a small country,
with an inquiring mind, an
independent spirit, and a
global outreach. Its sparse
population of slightly more
than 10 million inhabitants
is deceiving. Census reports
from around the world estimate that the Greek Diaspora, which includes first generation Greek immigrants, and
second or third generations
of Greek ancestry not born
in Greece, exceeds 7 million.
In this regard, Greece stands
out among the community of
nations in exhibiting a significant population dualism
where its total population is
partitioned between those
living in the homeland and
the Greek Diaspora who are
dispersed around the world.
The word diaspora has its
roots in the ancient Greek
language meaning the scattering of seeds for future
growth. Since time immemorial, the Greeks have embraced an adventurous spirit,
a peripatetic nature, and a
global outreach. In Ancient
Greece, Homer recorded that
the Greeks have been wan-

derers and travelers venturing
through foreign seas and
lands, motivated by trade,
science, intellectual curiosity,
poverty, or war, and creating
colonies and cities far and
wide. As a result, the Greek
Diaspora has been recorded
as one of the oldest and largest in the world.
I believe that Alexander the
Great personifies the spirit of
the Greek Diaspora past and
present. In effect, Alexander
practiced globalization before
the word was invented. The
empire he built spanned from
Macedonia to Asia and North
Africa. His vision for administering the new lands that he
conquered included establishing a Greek community
to conduct the affairs of state
after he had moved on to new
conquests.
Furthermore, he embraced a
prototype of a multicultural
policy which accepted the
cultures and traditions of
the conquered peoples and
integrated the ruling class of
the Greeks in such a way that
the host society did not feel
victimized. I always feel a
sense of national pride when
my friends and colleagues
from countries that Alexander
conquered such as present-day Iran, India and Egypt
speak fondly and with great
respect regarding his accomplishments and legacy in
their countries. In this regard,
Alexander is not perceived as
a malevolent conqueror but as
a capable administrator and a
cultural benefactor.
The most successful overseas
Greek community that was
established by Alexander the
Great was in Egypt. Ptolemy
Soter, a trusted commander
of Alexander, ruled Egypt
from 305 BC followed by his
descendants for more than
300 years until the demise of

The contemporary Greek
Diaspora consists of Greek
communities living outside
the borders of their Greek
homeland. In modern history, the Greek Diaspora
has existed in the Balkans,
southern Russia, Asia minor,
eastern Anatolia, the Caucasus, Egypt, and in Corsica.
Since the 20th century, the
Greek Diaspora has extended
its reach to every corner of
the world including the USA,
Canada, South America, Germany, and Australia.
In my travels, I have encountered the Greeks of the
diaspora across Canada, and
overseas in the USA, in Australia, and in Europe. At each
destination, I witnessed a
strong bonding and a fervent
passion among the Greek
Diaspora for their homeland.
As a result, I believe that you
can take the Greeks out of
Greece, but you cannot take
Greece out of the Greeks.
Throughout history, Greeks
have left an indelible footprint on western civilization
and especially in culture,
democracy, visual arts, theatre, literature, philosophy,
politics, architecture, music, mathematics, medicine,
science, technology, philanthropy, commerce, cuisine,
and sports. These significant
contributions continue to the
present day by the noteworthy contributions of contemporary Greeks of the diaspora
through their contributions to
their adopted countries and
humanity at large.
During important milestones
in Greek history, the Greek
Diaspora has extended a helping hand to their homeland.
The Greek Diaspora played a
foundational role in the struggle for Greek Independence
in the 19th century. Through
them Philhellenes around the
world were energized to step
up and support the ideals of
the Greek revolution. During
the first and second World
Wars, the Greek Diaspora

sent young men to fight for
their homeland. More recently the Greek Diaspora has
assisted with crises relief,
championed national causes,
and served as an advocate
for Greek foreign policy
by energizing political and
public opinion in their new
homelands.
Greek Canadians can be
found in every province and
territory in Canada. However, Toronto, Montreal and
Vancouver have the largest
concentrations of Greek Canadians. The 2016 Canadian
census recorded that 271,405
Canadians were Greek by
ancestry and 62,715 people
were born in Greece. A more
recent publication, Greeks
Around the Globe, records
that the Greek Canadian population totals about 450,000.
The largest Greek immigrant
stream to Canada commenced
after the second World War.
The first-generation of Greek
Canadians were mostly
self-employed in the service
sector. They established
restaurants, retail outlets and
small businesses. Having instilled the value of education
in their children to improve
their career opportunities, the
second and third generation
of Greek Canadians have
joined the ranks of white
collar professionals such as
lawyers, accountants, public
servants, academics, scientists, engineers, nurses, and
medical practitioners.
A second generational
change occurred among the
Greek Canadian diaspora
with respect to their political engagement in their new
homeland. The first generation of Greek immigrants
to Canada were intimately
aligned with Greek politics. In consequence, even
in a new country, the Greek

Diaspora continued to fight
the party affiliated political
battles of their homeland in a
new milieu. This is no longer
the case in the 21st century.
The Greeks who were born in
the host society and new immigrant arrivals from Greece
have exhibited a tendency to
embrace Canadian politics
and integrate in the political
landscape of their host country. The high numbers of candidates of Greek heritage who
are nominated as candidates
and elected to public office
at the municipal, regional,
and federal levels serve as
testimony to this reversal of
political engagement.
The contemporary passion of
the Greek Diaspora for their
homeland is reflected in The
Hellenic Initiative (THI).
THI is a global philanthropic
initiative that is replicated in
the USA, Canada, and Australia and connects the Greek
Diaspora and Philhellenes
with Greece. More precisely, it serves as a catalyst for
global fundraising, providing
direct economic, social, and
environmental crises relief
as well as opening doors for
entrepreneurial initiatives,
promoting job creation and
economic development in
Greece and raising global
awareness about key issues of
importance to Greece.
Dr. Constantine Passaris is
a Professor of Economics
at the University of New
Brunswick (Canada) and an
Onassis Foundation Fellow
(Greece). He was recently
included in the inaugural
edition of Who is Who in
Greece 2020 and is the first
Greek Canadian to be
appointed to the Order of
New Brunswick (Canada).

Italy sending Parthenon fragment
to Athens in nudge to UK
The Archaeological Museum Antonino Salinas in Palermo says
it will return a fragment belonging to a draped figure on the east
side of the Parthenon frieze. [Archaeological Museum Antonino
Salinas via AP]
NICOLE WINFIELD
An Italian museum is
lending a fragment of the
Parthenon Sculptures to
Greece, in what both sides
hope will become a permanent return that might
encourage others – the
British Museum, in particular – to send their own
pieces of the works back, too.
Sicily’s regional archaeological
museum said Wednesday it had
signed an agreement with the
Acropolis Museum in Athens
for a once-renewable, four-year
loan of the small white marble

piece it has, in exchange for a
loan of a statue and vase. But the
ultimate aim, Sicily’s Antonino
Salinas Archaeological Museum
said in a statement, is the “indef

Continued page 19)
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Ένα όχι χωρίς τύψεις η πανοπλία μου και το σπαθί μου.

ΜΗΠΩΣ

Χριστίνα Γαλιάνδρα
02/01/2022

Είπα να στείλω ένα γράμμα
Με δύο λόγια και φιλιά
Όμως χειμώνιασε, φοβάμαι!
Μήπως χαθεί με το βοριά...

Από μικρή ένα όχι με βασάνιζε.
Έφτανε ως τα χείλη κ εκεί έμενε.
Πόσο το παρακαλούσα να βγει με δύναμη θαρραλέο και
δυνατό!
Είπα στα σύννεφα να γράψω Αλλά αυτό τίποτα.
Πως θέλω λίγο να σε δώ
Έμενε μέσα στο στόμα κλεισμένο κ αρνιόταν πεισματικά
Όμως οι στάλες δεν μ’ αφήνουν
να ελευθερωθεί.
Μήπως σβηστεί το σ’ αγαπώ...
Πέρασα την εφηβεία τα 20 τα 30 τα 40 και τώρα κοντά
Είπα να ‘ρθώ να σου μιλήσω στα 50 το απείλησα.
με λέξεις πόθου και φωτιάς
Αν δεν βγεις, του φώναξα άγρια, θα πεθάνεις κλεισμένο.
Όμως ο άνεμος μου είπε
Μόνο και έρημο.
Μήπως χαθούνε μονομιάς
Αυτό θες;
Και τότε άρχισε δειλά δειλά να βγαίνει πότε πότε.
Μήπως να αφήσω ότι νιώθω
Σε φίλους , σε γνωστούς , στη δουλειά ,
να μείνει πάντοτε κρυφό...
στις σχέσεις.
Μήπως καλύτερα να είναι
να βουτυχτώ στον στεναγμό... Μπράβο του έλεγα, είσαι γενναίο.
Και εκείνο κορδωνόταν, ψήλωνε και γιγάντωνε.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Ώσπου έγινε θεόρατο.
Christina Strada
Άτρομο.
Έτοιμο να πεθάνει.

Έβγαινε από τα χείλη μου και θυσιαζόταν κάθε φορά
στο βωμό της αλήθειας μου.
Δεν λογάριαζε τίποτα και εγώ κάθε φορά το αγαπούσα και
περισσότερο!
Το λάτρευα γιατί αυτό το όχι ήμουν εγώ.
Κι όσα εγώ σαν Χριστίνα δεν κατάφερα εκείνο τα έφερνε
όλα εις πέρας.
Καθάριζε το όχι μου για μένα.
Σ όλες τις δυσκολίες , στις στεναχώριες , στα ζορίσματα.
Ένα όχι χωρίς τύψεις η πανοπλία μου και το σπαθί μου.
Το δάκρυ μου και το χαμόγελό μου.
Και περνάω τις μέρες μου όμορφα και τις νύχτες μου ήρεμα
και θέλω να ευχηθώ σε όλα τα ΌΧΙ του κόσμου να ζούνε για
να ζούμε , να υπάρχουν για να υπάρχουμε και να πεθαίνουν
για την ψυχή μας κάθε φορά που εκείνη υποφέρει.
Γιατί χωρίς τα όχι μας η ζωή γίνεται κλουβί και μεις μέσα
του άγρια θηρία.
Με ένστικτα βίαια , πρωτόγονα , απολίτιστα…
Όλο τον Πολιτισμό μας λοιπόν στα όχι μας τον χρωστάμε.
Εξαιτίας τους τον έχουμε και σε ένα όχι ο άνθρωπος
παραμένει άνθρωπος και η χαρά χαρά!

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Σκληρή ομιλία Μπάιντεν κατά Τραμπ στην επέτειο ενός έτους
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως τον τέως ένοικο του Λευκού Οίκου για τα περυσινά γεγονότα
στο εξωτερικό «είμαστε
δεσμευμένοι σε μια μάχη
μεταξύ της δημοκρατίας
και του αυταρχισμού»,
σημείωσε ο Αμερικανός
πρόεδρος. «Δεν επιδίωξα
αυτή τη μάχη», όμως «δεν
θα φύγω», τόνισε.
Από την πλευρά της
η αντιπρόεδρος Κάμαλα
Χάρις ζήτησε από
τους Αμερικανούς
να «ενωθούν» για να
«υπερασπιστούν»
τη δημοκρατία, έναν χρόνο
μετά την επίθεση στο
Καπιτώλιο.

Φωτ.: Reuters

Ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
κατηγόρησε
την Πέμπτη
τον προκάτοχό του
Ντόναλντ Τραμπ – χωρίς
να τον κατονομάσει – ότι
συνιστά συνεχή απειλή
για την αμερικανική
δημοκρατία κι ότι
«επιχείρησε να εμποδίσει
μια ειρηνική μετάβαση
της εξουσίας» την 6η
Ιανουαρίου του 2021 με
την επίθεση εναντίον του
Καπιτωλίου, μια «ένοπλη
εξέγερση», σύμφωνα με
τον Δημοκρατικό.
«Για πρώτη φορά στην
ιστορία, ένας πρόεδρος
όχι μόνο έχασε μια
εκλογική αναμέτρηση,
επιχείρησε και να

εμποδίσει μια ειρηνική
μετάβαση της εξουσίας»
και οι υποστηρικτές του
που επιτέθηκαν εναντίον
του Καπιτωλίου, όπου
εδρεύει το αμερικανικό
Κογκρέσο, «δεν ήταν μια
ομάδα τουριστών, ήταν
μια ένοπλη εξέγερση»,
είπε ο κ. Μπάιντεν, σε μια
ομιλία που εκφώνησε στο
Κογκρέσο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ
«δημιούργησε και διέδωσε
έναν ιστό ψεμάτων»
καταγγέλλοντας νοθεία,
εξαιτίας της οποίας έχασε
τις προεδρικές εκλογές του
2020, ανέφερε, επίσης,
ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Ο πρώην πρόεδρος
των ΗΠΑ δημιούργησε
και διέδωσε έναν ιστό
ψεμάτων για τις εκλογές

του 2020»,
το έκανε, γιατί προτιμά την
εξουσία από
τις αρχές», σημείωσε
ο επικεφαλής του
αμερικανικού κράτους,
υπογραμμίζοντας πως
ο Ρεπουμπλικανός «έχτιζε
το ψέμα του για μήνες»
πριν από
τις εκλογές.
Επιπλέον, ο Τζο Μπάιντεν
υποσχέθηκε στο τέλος της
ομιλίας του για την πρώτη
επέτειο από την επίθεση
εναντίον
του Καπιτωλίου:
«Δεν θα επιτρέψω σε
κανέναν να βάλει το
πιστόλι στον κρόταφο
της (αμερικανικής)
δημοκρατίας».
Τόσο στις ΗΠΑ όσο και

«Το αμερικανικό πνεύμα
δοκιμάστηκε» υποστήριξε
η ίδια, κατά τη διάρκεια
της τελετής στο Κογκρέσο
για την πρώτη επέτειο
των δραματικών εκείνων
γεγονότων.
«Πρέπει να ενωθούμε για
να υπερασπιστούμε
τη δημοκρατία μας».
Απάντηση Τραμπ περί
απόπειρας διχασμού
Από την πλευρά του
ο κ. Τραμπ κατηγόρησε
τον κ. Μπάιντεν ότι
επικαλέστηκε το όνομά του
προκειμένου να διχάσει
περαιτέρω τη χώρα με
την ευκαιρία της μαύρης
επετείου.
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν
«χρησιμοποίησε το όνομά
μου σήμερα επιχειρώντας
να διχάσει περαιτέρω
την Αμερική», αναφέρει
ο κ. Τραμπ σε μια γραπτή

ανακοίνωση μετά
την ομιλία που εκφώνησε
ο κ. Μπάιντεν.
«Αυτό το πολιτικό
θέατρο είναι απλά ένας
αντιπερισπασμός», που
στοχεύει να κάνει τους
πολίτες να ξεχάσουν
τις «αποτυχίες» του
Δημοκρατικού προέδρου,
τόνισε ο κ. Τραμπ.
Νωρίτερα σήμερα,
ο επικεφαλής
των Ρεπουμπλικανών
στην αμερικανική
Γερουσία Μιτς Μακόνελ
κατηγόρησε τους
Δημοκρατικούς ότι
«εκμεταλλεύονται»
πολιτικά την επέτειο
της επίθεσης εναντίον
του Καπιτωλίου.
«Ήταν απίστευτο να
βλέπω ορισμένους
Δημοκρατικούς
στην Ουάσιγκτον
να επιχειρούν να
εκμεταλλευτούν αυτήν
την επέτειο για να
προωθήσουν κομματικούς
στόχους, που υπήρχαν
πολύ πριν από αυτό
το γεγονός», δήλωσε σε
ένα δελτίο τύπου, όπου
χαρακτήρισε
την 6η Ιανουαρίου
του 2021 «μαύρη ημέρα
για το Κογκρέσο και
τη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN, Reuters, kathimerini.gr

Το 1960, είχε γίνει ‘πλειστηριασμός
δωρεών’ στην Ελληνική Κοινότητα
Πράξεις που συγκινούν, παραδειγματίζουν και δείχνουν
τον δρόμο
Χρήστος Μανίκης Μοντρεάλ 11 Δεκεμβρίου 2021
Σχόλια-Επικαιρότητες Ελληνοκαναδικό Βήμα
Και σήμερα, αρχικά θα σας ζητήσω
και πάλι να ταξιδέψουμε νοερά,
στο Κοινοτικό μας παρελθόν και
συγκεκριμένα στο 1960. Θα σας
ζητήσω για μια ακόμα φορά να πάμε
και πάλι στη γωνία που σχηματίζουν
οι δρόμοι Sherbrooke και St. Laurent. Εκεί από τις 14 Σεπτεμβρίου
1925 και μέχρι τις 16 Ιανουαρίου
1986, δέσποζε ο Ιερός Ναός της
Αγίας Τριάδος, που μέχρι το 1961,
ήταν ο μοναδικός Ιερός Ναός των
Ελλήνων του Μοντρεάλ. Εκεί
οι πρώτοι «νεομετανάστες» από
κοινού με τους «προπολεμικούς»
που βρήκανε εδώ, άρχισαν κατά
το διαχρονικό «θέση, αντίθεση,
σύγκρουση, σύνθεση» να
διαμορφώνουν την νέα δομή της
Ελληνικής Κοινότητας την οποία
μέχρι τότε διαφέντευαν με τον
δικό τους τρόπο, οι προπολεμικοί
Έλληνες που βρήκαμε εδώ.
Σημειώνω ότι σύμφωνα με ένα πολύ
κατατοπιστικό πόρισμα
του Συμβουλευτικού Σώματος,
που φέρει ημερομηνία 18 Μαρτίου
1985, μέχρι το 1974, η Ελληνική
Κοινότητα δεν είχε Εσωτερικούς
Κανονισμούς.
Τότε, το 1960 και διά
«ασήμαντον αφορμήν» μεταξύ
των «Προπολεμικών» και
των «Νεομεταναστών» είχε
δημιουργηθεί ένα σύννεφο
καχυποψίας. Αυτή η εκατέρωθεν
καχυποψία πήρε μορφή υπόκωφης
σύγκρουσης στην εκλογική
αναμέτρηση του 1960, όπου
διεκδικούσαν την εκλογή δύο
Ομάδες. Της μίας αρχηγός ήταν
ο τότε Πρόεδρος Σπύρος Κολυβάς
που επεδίωκε την επανεκλογή του
και της άλλης ο Νίκος ΝτεμέτεληνΜυτιληναίος. Αυτός στηριζόταν όχι
μόνο στις πλάτες του εφοπλιστή και
μεγάλου δωρητή της Κοινότητας
Φρίξου Παπαχρηστίδη, (που
δυστυχώς δεν αξιωθήκαμε ποτέ
να τιμήσουμε) αλλά και στους
«Νεομετανάστες» που λόγω του
ότι τελούσαν ιερά μυστήρια,
κυρίως γάμους, υποχρεωτικά
γράφονταν μέλη και έτσι είχαν
αποκτήσει το περίφημο και συνεχώς
καταπατημένο δικαίωμα του
«εκλέγειν και εκλέγεσθαι.»
Αυτοί οι «Νεοφερμένοι» που
πλέον ήταν αρκετοί, και συνεχώς
αυξάνονταν, για διαφόρους λόγους,
που δεν είναι του παρόντος, είχαν
αγκαλιάσει την Ομάδα Ντεμέτελην
που έδειχνε ότι τους ήθελε να
συμμετέχουν πιο δυναμικά στα της
Κοινότητας.
Λόγω των συσχετισμών που είχαν
δημιουργηθεί η εκλογή της Ομάδος
Ντεμέτελην, φαινόταν σίγουρη.
Αμ δε…!
Και αυτό, επειδή σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται από τον αείμνηστο
Κώστα Πετρογιάννη στο βιβλίο
του «Εμείς και Εμείς» δούλεψε το
εκλογομαγείρεμα.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα
με την μαρτυρία του Κώστα
Πετρογιάννη, το εκλογομαγείρεμα,
στο οποίο κατ’ ομολογία του, άθελα
του συμμετείχε και ο ίδιος, έγινε με
έναν πολύ απλό και συνηθισμένο
τρόπο. Εφαρμόστηκε δηλαδή
από τον Πρόεδρο Σπύρο Κολυβά,
η μέθοδος της απόκρυψης των
εκλογικών καταλόγων. Η απόκρυψη
που παρουσιάστηκε ως «προσωρινό
φύλαγμα, επειδή το εγγονάκι μου
είναι ζωηρό και μπορεί να τα

σκίσει» έγινε στο σπίτι του Κώστα
Πετρογιάννη.
Ετσι ο νεομετανάστης-ψηφοφόρος
που πήγαινε ορεξάτος να δώσει
υπόσταση σε αυτό το: «εκλέγειν και
εκλέγεσθαι,» άκουγε εμβρόντητος
από τον αρμόδιο το: «λυπάμαι
αλλά αφού το όνομά σου δεν
είναι γραμμένο στους εκλογικούς
καταλόγους δεν έχεις δικαίωμα να
ψηφίσεις!»
Είναι να γελάει κανείς με τα
τερτίπια που συχνά και ανά
την οικουμένη και διαχρονικά
σοφίζονται οι «εκλογομάγειροι»
για να κερδηθούν οι εκλογές από
εκείνους που αυτοί υποστηρίζουν.
Και καλά όταν πρόκειται για
κυβερνήσεις, ή για μεγάλα και επί
πληρωμή αξιώματα. Να συμβαίνουν
όμως αυτά και σε εκλογές για
εθελοντικές θέσεις…
Αραγε πρόκειται για καπρίτσιο,
για φιλοδοξίες ή για άλλες
σκοπιμότητες; Φυσικά η απάντηση
διαφέρει ανά περίπτωση. Όμως
συχνά εκ του αποτελέσματος
αποκαλύπτονται τα κίνητρα!
Σαν σε παρένθεση
το εκλογομαγείρεμα στην
Κοινότητά μας συνέβη, πολλές
φορές! Θα αναφέρω μόνο ότι
σύμφωνα με επίσημη καταγγελία
του υπευθύνου εγγραφής μελών
(Παύλου Γαρίνη) συνέβη το 1992.
Κατά τις μαρτυρίες πολλών συνέβη
και στην εκλογική αναμέτρηση του
1986, ενώ συχνά προσφύγαμε και
στα δικαστήρια. Απίστευτο αλλά
αληθινό. Λόγω καταγγελιών, ή
έστω υποψιών για εκλογονοθεία,
αφού ο 24ος γινόταν 25ος,
προσφύγαμε και στα δικαστήρια.
Τέλος και για να μην έχουμε
ανάγκη τους εκλογομαγείρους,
που συχνά «δεν παίζουν καθαρό
παιγνίδι,» επί διοικήσεως Μαρή, και
συγκεκριμένα από το 1986 μέχρι και
το 1992, ανακαλύψαμε το εκλογικό
σύστημα 12 – 12 και πλέον η
καλπονοθεία γινόταν νόμιμα και
με την σφραγίδα των Εσωτερικών
Κανονισμών. »
Επανερχόμαστε λοιπόν στα του
1960. Πολλοί από όσοι διαβάζετε
τούτο το κείμενο μπορεί να είχατε
έλθει εδώ, άλλοι μεταξύ των οποίων
και εγώ, να βρισκόμασταν στην
Ελλάδα και άλλοι, ενδεχομένως να
μην είχατε γεννηθεί ακόμα.
Όμως η Κοινότητα, υπήρχε και
μάλιστα στους κόλπους της
είχε αρχίσει να κουφοβράζει
η σύγκρουση μεταξύ των
προπολεμικών μεταναστών
που συναντήσαμε και των
νεομεταναστών. Σίγουρα η
εκλογική αναμέτρηση του 1960,
και οι χαμένοι εκλογικοί κατάλογοι,
που επαναλαμβάνω σύμφωνα με
μαρτυρία του Κώστα Πετρογιάννη,
είχαν μεταφερθεί στο σπίτι του,
είχε προκαλέσει μία επί πλέον αιτία
πόλωσης.
Ας πάμε όμως στις πολύ θετικές
συνέπειες της εκλογικής νίκης
της Ομάδος Σπύρου Κολυβά που
επιτεύχθηκε το 1960.
Την ρωμιοσύνη μην την κλαις…
Η νίκη της Ομάδος Κολυβά
δεν προξένησε μόνο χαρά στον
επανεκλεγέντα Πρόεδρο, αλλά και
φόβο επειδή ήταν βέβαιος ότι ο
μέγας για την Παροικία παράγων
Φροίξος Παπαχρηστίδης, αν και
φίλος του, ήταν και φίλος του
Μυτιληναίου. Ο Κολυβάς κατάλαβε

ότι σαν επέστρεφε ο Παπαχρηστίδης
από το εξωτερικό που είχε πάει
για επαγγελματικές δουλειές,
θα καταλάβαινε τι είχε γίνει και
ενδεχομένως να ζητούσε ακόμα και
«την κεφαλή του επί πίνακι.»
Σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία
του Κώστα Πετρογιάννη στο «Εμείς
και Εμείς» (σελίδες 140-141) καθώς
σκεπτόταν πως θα αντιμετωπίσει
την οργή Παπαχρηστίδη:
«…θυμήθηκε ότι ο Παπαχρηστίδης
σαν πρόεδρος, είχε διαπραγματευτεί
την αγορά ενός μεγάλου κομματιού
της στην Κοτ-ΣαιντΚάθριν, (Côte Ste-Catherine), για
λογαριασμό της Κοινότητας.
Ο Κολυβάς άρπαξε αυτή
την ευκαιρία. Καλύτερο σωσίβιο
για την προεδρική καρέκλα, δεν θα
εύρισκε άλλο.
Τηλεφωνάει στον Παπαχρηστίδη.
Φροίξο, αποφάσισα να αγοράσουμε
κείνο το οικόπεδο στην Κοτ-ΣαιντΚάθριν, τι λές, συμφωνείς;
-Απόλυτα, Σπύρο, δεν ρωτάς όμως
και τον Σπηλιωτόπουλο;
Σύμφωνος και ο Γιώργος. Στο
άψε-σβήσε καλεί έκτακτη γενική
συνέλευση με μοναδικό θέμα την
αγορά του οικοπέδου.
Σ’ αυτή την συνέλευση, γίνονται
δεκτοί και οι μετανάστες. Το χολ
της Αγίας Τριάδας δονείται από
ελληνικό παλμό. Παλιοί και νέοι
αντάμα. Συγκινητικές οι στιγμές.
Ο Παπαχρηστίδης προκαλεί το
Σπηλιωτόπουλο.
-Άμα ο Γιώργος βάλει είκοσι εγώ
βάζω είκοσι πέντε χιλιάδες δολάρια
για την αγορά. Και...αρχίζουν οι
προσφορές. Είχα την εντύπωση ότι
βρισκόμουν σε...πλειστηριασμό.
Οι παλιοί δίνουν χιλιάδες. Οι
νέοι δίνουν ό,τι μπορούν και οι
περισσότεροι από το υστέρημά
τους.
Από το ψωμί των παιδιών τους.
Αδειάζουν τις τσέπες τους. Μερικοί
δίνουν και τα εισιτήρια του
λεωφορείου.
Δημιουργούνται κάτι σκηνές που
αν τις περιγράψεις θα τις αδικήσεις.
Μόνον όσοι τις ζουν νιώθουν το
μεγαλείο τους.
Ποιος ξένος μπόρεσε ποτέ να
ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του
Έλληνα, που τη μια στιγμή τραβάει
το μαχαίρι να αλληλοσφαχτεί
και την άλλη σφιχταγκαλιάζεται
και γράφει σελίδες ανείπωτου
ανθρωπισμού, ηρωισμού και
αυτοθυσίας. Τέτοιος ήταν και
παραμένει ο Έλληνας. Γι’ αυτό
και ξεχωρίζει. Γι’ αυτό και δεν
βρίσκεται μεζούρα για σύγκριση.
Δεν μπορεί κανείς να τον βάλει σε
ιστορικά καλούπια. Η πορεία του
στην ιστορία -παράδειγμα τρανό
το 1821- είναι και θα μείνει ένα
ξάφνιασμα.»
Αυτά επί λέξη γράφει ο Κώστας
Πετρογιάννης, που ήταν αυτόπτης
μάρτυρας.
Την ερχόμενη εβδομάδα θα
αναφερθώ, πάντα με οδηγό τον
Κώστα Πετρογιάννη που είχε
συνδεθεί πολύ με τους πρώτους
Ελληνες, στο πως κτίστηκε, αλλά
και ξεχρεώθηκε ο Καθεδρικός Ναός
του Αγίου Γεωργίου.
Χάθηκε η διαφάνεια, οπότε…
Στην έρευνά μου, που με

υποχρεώνει να ανοίγω παλιά
κιτάπια συχνά συγκινούμε από το
μεγαλείο του Ελληνα μετανάστη και
κυρίως των προπολεμικών Ελλήνων
που φροντίσαμε να απογοητεύσουμε
και να απομακρύνουμε. Όμως
δυστυχώς συχνότερα κλαίω και
αναρωτιέμαι γιατί από εμάς τους
νεομετανάστες που κοπτόμεθα για
τις «δημοκρατικές διαδικασίες»
και συχνά επικαλεστήκαμε και
τα «Robert Rules of orders»
έγιναν τόσα και τόσα που πόρρω
απέχουν από αυτό το τόσο απλό που
ονομάζεται διαφάνεια;
Ως εκ τούτου αναρωτιέμαι σήμερα,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,
δεν υπάρχουν πατριώτες και
δυνάμει μεγαλοδωρητές σαν τους
αείμνηστους Φροίξο Παπαχρηστίδη,
Σπύρο Κολυβά, Γιώργο
Σπηλιωτόπουλο και τόσους άλλους,
ή βρίσκονται μακριά επειδή έχουν
χάσει την εμπιστοσύνη τους όχι
προς τον θεσμό της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ,
αλλά του τρόπου διοικήσεώς του;
(Κλασικό παράδειγμα, αιτίας
απομάκρυνσης είναι τα όσα περί
πυρκαγιάς της Αγίας Τριάδος και
«δούναι και λαβείν» μεταξύ Olton
και μελών του Δ.Σ. της Κοινότητας
περιέγραψα την περασμένη
εβδομάδα!!)
Και έτσι για να κάνουμε μια
σύγκριση γιατί ενώ στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή, είναι πολλοί εκείνοι
που κάνουν μεγάλες δωρεές και στις
διαθήκες τους αφήνουν αξιόλογα
ποσά στην Αρχιεπισκοπή, ή και σε
κρατικά ιδρύματα, στην ΕΚΜΜ
δεν έχω ακούσει ότι κάποιος την
θυμήθηκε στην διαθήκη του;
Και αν κάποιος μου πει ότι
στην Αρχιεπισκοπή τα αφήνουν
για φορολογικά οφέλη, θα του
απαντήσω ότι ακριβώς τα ίδια θα
έχουν αν τα αφήσουν και στην
Κοινότητα, αφού και η Κοινότητα,
είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός και κάθε δωρεά προς
αυτήν εκπίπτει του φορολογητέου
κεφαλαίου.
Σήμερα, ή πουλάμε μία εκκλησία, ή
θα μας τα κατασχέσουν όλα
Τα «εκλογικά αποτελέσματα της
Κοινότητας του Τορόντο»
Το έχω γράψει και άλλες φορές,
αλλά θαρρώ ότι δεν βλάπτει να το
επαναλάβω: Από τον περασμένο
Φεβρουάριο, χωρίς να το καταλάβω
άρχισα την έρευνα, περί του «Τί
τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι
Κοινότητες στο εξωτερικό;» «Πώς
φτάσαμε στα σημερινά αδιέξοδα;»
και «πού πήγαν τα χρήματα;»
Αιτία ήταν το δίλημμα προ του
οποίου προσπαθούσαν να βάλλουν
οι διοικούντες την ΕΚΤ (Ελληνική
Κοινότητα του Τορόντο), τα απλά
μέλη που μέχρι εκείνη την στιγμή
δεν γνώριζαν τίποτα περί αυτών.
Το δίλλημα παρουσιάστηκε με πολύ
έντεχνο τρόπο. Καλή ώρα όπως και
εδώ όταν το 2018, η Διοίκηση Ν.
Παγώνη για τρίτη φορά επεδίωξε
να πουλήσει το οικόπεδο της Αγίας
Τριάδος και τα δικαιώματα που έχει
αποκτήσει επ’ αυτού η Κοινότητα
μας.
Στην περίπτωση της ΕΚΤ
οι ανακοινώσεις έλεγαν:
Λόγω της οικονομικής κρίσης που
αντιμετώπιζε και του υπερβολικού
χρέους που είχε συγκεντρωθεί
εξέδωσαν δύο ανακοινώσεις που
ουσιαστικά έλεγαν, ότι, θα κληθούν
τα μέλη να επιλέξουν αν θα πρέπει
να: «Πουληθεί ένα από τα κτήρια
που έχει η ΕΚΤ προκειμένου να
εξυπηρετηθεί το χρέος προς την
Τράπεζα»
Αν δεν γίνει αυτό,
τους πληροφορούσαν ότι:
«Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να
κατασχέσει και τα τέσσερα ακίνητα
της ΕΚΤ.»

17
Το δίλλημα, όπως το παρουσίαζαν
ήταν κυριολεκτικά μονόδρομος.
Μόνο που, σαν λεπτομέρεια το
αναφέρω, δεν αναφερόταν, η όχι
και τόσο μικρή λεπτομέρεια ότι
τα κτίρια ήταν οι Ιεροί Ναοί και οι
γύρω από αυτούς χώροι.
Αυτό το μήνυμα αποτέλεσε το
έναυσμα αυτής της έρευνας
που παρουσίασε ότι μεταξύ των
Κοινοτήτων του Μοντρεάλ και
του Τορόντο υπάρχουν πολλά,
πάρα πολλά κοινά και εν πολλοίς
αρνητικά σημεία.
Θα σταθώ σε τέσσερα από αυτά:
*Η διαχρονικά παντελής έλλειψη
διαφάνειας.
*Η από πολλές Διοικήσεις
προκλητική παραβίαση των
Εσωτερικών Κανονισμών.
*Τα εκλογομαγειρέματα, και
*Η μετωπική σύγκρουση των
Διοικήσεων με την Εκκλησιαστική
ηγεσία, που φρόντισαν να
την αναγάγουν, ως σύγκρουση
Κοινότητας-Μητροπολίτη
Σωτηρίου, ασχέτως αν ως αιχμή
του δόρατος και οι δύο διοικήσεις,
Μαρή το 1989 στο Μοντρεάλ και
Αρτεμάκη στο Τορόντο είχαν την μη
καταβολή των μισθών των ιερέων!!!
Η έρευνά μου με οδήγησε στον
εντοπισμό ενός θεωρητικά σωστού
μανιφέστου, ενός μανιφέστου που
ουδέποτε εφαρμόστηκε. Αυτό έχει
γραφτεί σε ένα δοκίμιο από τον
πρώην Γραμματέα της ΕΚΤ κ.
Λάζαρο Κασέκα.
Το ξαναπαρουσιάζω αφού για μια
ακόμα φορά, με τα όσα έγιναν,
ή μάλλον έπρεπε να γίνουν, αλλά
ΔΕΝ έγιναν στην Γενική Συνέλευση
των μελών της ΕΚΤ Τορόντο την
περασμένη Κυριακή, το διαψεύδουν
και το κονιορτοποιούν πλήρως.
«στον δημοκρατικά δομημένο
θεσμό των Κοινοτήτων και μάλιστα
στην Κοινότητα του Τορόντο,
όπως άλλωστε και σε κάθε μαζικό
φορέα, οι αποφάσεις καλές, ή κακές
παίρνονται συλλογικά..»
Ετσι στην Γενική Συνέλευση
των μελών της Ελληνικής
Κοινότητος του Τορόντο που
έγινε την περασμένη Κυριακή (5
Δεκεμβρίου 2021) πολύ λίγα μέλη
συμμετείχαν και για πολύ λίγα από
τα τρέχοντα καυτά ζητήματα που
ταλανίζουν την ΕΚΤ ενημερώθηκαν.
Και το επί πλέον απογοητευτικό.
Οι νόμιμοι υποψήφιοι για την
εκλογική αναμέτρηση που είχε
προκαθοριστεί να γίνει στις 12
Δεκεμβρίου ήταν μόλις 15, όσοι
δηλαδή και εκλέγονται και έτσι δεν
υπάρχει λόγος να στηθούν κάλπες.
Το ίδιο ακριβώς, το 1998 είχε γίνει
και στην Ελληνική Κοινότητα του
Μοντρεάλ.
Κατά τα άλλα εύχομαι τα μέλη
της νέας διοίκησης της Κοινότητας
του Τορόντο, βασιζόμενα στην
διαφάνεια και την ενημέρωση
των μελών να πετύχουν στο
δύσκολο έργο που ανέλαβαν.
Τα 15 μέλη του Δ. Σ. της
Κοινότητας του Τορόντο
Λόγω του ότι η μέχρι τώρα
έρευνα μας, πολλές φορές μας

απέδειξε ότι μεταξύ των δύο
Κοινοτήτων υπάρχουν πολλές,
μα πάρα πολλές αρνητικές
«συμπτωματικές συμπτώσεις»
που εύχομαι να μην συνεχιστούν, θα δημοσιεύσω το
Δελτίο Τύπου της Εφορευτικής
Επιτροπής όπου αναγράφονται
και τα ονόματα εκείνων που θα
αναλάβουν την διοίκηση της
ΕΚΤ.
«Χρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 11 Δεκεμβρίου 2021
Σχόλια-Επικαιρότητες
Ελληνοκαναδικό Βήμα
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Ξεκινάτε δίαιτα; Αποφύγετε αυτές τις 3 παγίδες
ΔΙΑΤΡΟΦΗ | 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - IMOMMY TEAM

3 παγίδες που μπορούν να σαμποτάρουν την προσπάθειά σας για
απώλεια βάρους, χωρίς καν να το καταλαβαίνετε
Με το νέο έτος αποφασίσατε
ότι θα γεμίσετε την κουζίνα
σας με υγιεινά τρόφιμα, ότι
θα βγάλετε τα γλυκά από
τη διατροφή σας και ότι
θα ξεκινήσετε γυμναστική.
Είστε αποφασισμένοι αυτή
τη φορά να καταφέρετε να
απαλλαγείτε από το επιπλέον
βάρος και να υιοθετήσετε
έναν πιο υγιεινό τρόπο
ζωής. Ωστόσο, όταν θέλετε
να αδυνατίσετε, υπάρχουν
ορισμένες παγίδες που μπορεί
να σαμποτάρουν
την προσπάθειά σας, χωρίς
καν να το καταλαβαίνετε. Ορίστε λοιπόν 3 συχνές παγίδες που πρέπει να αποφύγετε.
#1 Τρώτε παξιμάδια χωρίς μέτρο
Το παξιμάδι αποτελεί ένα πολύ υγιεινό τρόφιμo, συνυφασμένο με την ελληνική διατροφική
κουλτούρα. Μπορεί λοιπόν να το επιλέγετε ως μια πιο υγιεινή και διαιτητική επιλογή για
να αντικαταστήσετε το παχυντικό δήθεν ψωμί. Ωστόσο, το παξιμάδι όχι μόνο δεν είναι πιο
διαιτητικό από το ψωμί, αλλά λόγω της διαδικασίας παραγωγής του έχει πολύ λιγότερη
υγρασία από το ψωμί, άρα στην ίδια ποσότητα μπορεί να έχει πολύ περισσότερες θερμίδες.
Επίσης, ανάλογα με τον τύπο του μπορεί να περιέχει και αρκετό λάδι. Αν λοιπόν προσέχετε το
βάρος σας, ελέγξτε λίγο την ποσότητα. Επιλέξτε παξιμάδι ολικής άλεσης και διαβάστε στην
ετικέτα του προϊόντος αν περιέχει λάδι.
#2 Υπερφορτώνετε τις σαλάτες
Η σύνθεση της σαλάτας μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά το περιεχόμενό της σε θερμίδες,
μετατρέποντάς τη πολλές φορές σε όχι και τόσο ελαφριά επιλογή.
Η προσθήκη, για παράδειγμα, αποξηραμένων φρούτων, ξηρών καρπών και άλλων υγιεινών,
κατά τα άλλα, συστατικών μπορεί να προσδίδει ιδιαίτερη γεύση, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά
και «καλά» λιπαρά, αλλά, από την άλλη, επιβαρύνει και με αρκετές θερμίδες και επομένως θα
πρέπει να προστίθενται σε μικρές ποσότητες.
Ίσως όμως το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξετε όταν φτιάχνετε μια σαλάτα είναι το
dressing. Μπορεί να αποτελέσει το πιο «ένοχο» συστατικό της σαλάτας, αφού ορισμένα
dressings με βάση τη μαγιονέζα πιθανόν να απογειώσουν τις θερμίδες, τα λιπαρά και τη
χοληστερίνη ακόμα και της πιο «αθώας» σαλάτας. Γενικά, προτιμήστε dressing με βάση το
ελαιόλαδο και προσθέστε τo στη σαλάτα σας μετρώντας την ποσότητα. Μην ξεχνάτε ότι μία
κουταλιά σούπας ελαιόλαδο αποδίδει 135 θερμίδες. Σε περίπτωση που παραγγέλνετε σαλάτα
από κάποιο εστιατόριο, ζητήστε να σας φέρουν το dressing ξεχωριστά, ώστε να μπορείτε να
ελέγξετε την ποσότητα που θα καταναλώσετε.
#3 Ο καφές σας ισοδυναμεί με γεύμα
Ένας καφές χωρίς πολλή ζάχαρη και με ελεγχόμενη ποσότητα γάλακτος θα σας δώσει την
τόνωση που χρειάζεστε και πολλά αντιοξειδωτικά. Όταν όμως αυτός ο καφές μεταμορφωθεί
σε έναν γλυκό cappuccino ή σε έναν freddo cappuccino με αφρόγαλα ή φυτική κρέμα ή σε ένα
ρόφημα καφέ τύπου chino, τότε μπορεί να μιλάμε και για ένα γεύμα. Τα τελευταία μπορεί να
ξεπερνούν και τις 300 θερμίδες, δίνοντάς σας αρκετή ζάχαρη και λιπαρά. Προτιμήστε λοιπόν
πιο απλές μορφές καφέ, χωρίς πολλή ζάχαρη και με λίγο ή καθόλου γάλα.

Παιδί και διαδίκτυο: Προκλήσεις, κίνδυνοι και αντιμετώπιση
Είναι επιστημονικά αποδεκτό πως η σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο χτίζεται
σταδιακά και σε βάθος χρόνου και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ομαλή μετάβαση
από την κοινωνία όπως την γνωρίζαμε, στην κοινωνία της πληροφορίας, είναι πολύ
σημαντικός
κοινωνία της πληροφορίας, είναι
πολύ σημαντικός.
Συμπτώματα Εθισμού στο
Διαδίκτυο… Αντιμετώπιση
Στην έννοια της εκπαίδευσης
για την ασφαλή, ηθική και
ορθολογική χρήση του
διαδικτύου από τα παιδιά,
οφείλουν να συμμετέχουν, όλη
η σχολική κοινότητα, οι φορείς
και οι ειδικοί επιστήμονες
της διάδρασης των νέων
τεχνολογιών με τον άνθρωπο.
Σύμφωνα με τον κ. Κ. Σιώμο
-παιδοψυχίατρο, πρόεδρο της
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
της Διαταραχής Εθισμού
AP Photo/Lisa Rathke
πως η σχέση των παιδιών με το
στο Διαδίκτυο- συμπτώματα
διαδίκτυο χτίζεται σταδιακά και
εθισμού, αποτελούν:
Του Νικηφόρου Φάρκωνα –
σε βάθος χρόνου και ο ρόλος
« – Όλο και περισσότερη χρήση,
Κοινωνιολόγος/ nevronas.gr
της εκπαίδευσης στην ομαλή
προκειμένου το άτομο να νιώσει
μετάβαση από την κοινωνία
ικανοποίηση.
Είναι επιστημονικά αποδεκτό
όπως την γνωρίζαμε, στην

– Δεν καταφέρνει να ελέγξει
το ρυθμό χρήσης, μετά από
επανειλημμένες προσπάθειες.

Αν πάρετε λοιπόν την απόφαση
να δώσετε στα παιδιά
πρόσβαση σε έναν υπολογιστή:

– Εγκαταλείπει σημαντικές
δραστηριότητες εκπαιδευτικού
τύπου, προκειμένου να
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

•
Ασχοληθείτε και εσείς
με τους υπολογιστές, αφού είναι
ο μόνος τρόπος να επιβλέπετε
τα παιδιά. Να τα βοηθάτε να
επιλέξουν με τι θα ασχοληθούν
και να γνωρίζετε τι ακριβώς
κάνουν.

– Μειώνει και λέει ψέματα, σε
σχέση με το περιβάλλον του,
για τον βαθμό εμπλοκής του,
ενώ ο χρόνος αυξάνεται, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται
ψυχολογικά και κοινωνικά
προβλήματα.
Το άτομο συνεχίζει το ίδιο
μοντέλο συμπεριφοράς και οι
συνέπειες αθροίζονται επάνω
του, με αποτέλεσμα 1 στα 2
παιδιά που είναι εθισμένα στο
διαδίκτυο, να έχουν και άλλα
προβλήματα ψυχικής υγείας
με συχνότερα τη διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής και
υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και
την κατάθλιψη.»
Σκεφθείτε λοιπόν αν,
στον πραγματικό κόσμο…
•
Θα αφήνατε το παιδί
σας στο πάρκο χωρίς επιτήρηση;
•
Θα εμπιστευόσασταν
το παιδί σας σε ένα άγνωστο;
•
Θα αφήνατε το παιδί
σας να δει μια ακατάλληλη
ταινία;
•
Θα δίνατε στο παιδί
σας την πιστωτική σας κάρτα
για να ψωνίσει ό,τι θέλει;
Στον κόσμο του διαδικτύου, τα
παραπάνω, σημαίνουν…
•
Πλοήγηση χωρίς την
ανάλογη επιτήρηση, σε σχέση
με την ηλικία του παιδιού.
•
Πλοήγηση, χωρίς
κανόνες και όρια.
•
Αλόγιστη δημοσίευση
προσωπικών δεδομένων.
•
Συνομιλία με
αγνώστους σε δωμάτια
συζήτησης.

•
Αφιερώστε χρόνο, ώστε
να ασχολείστε με το διαδίκτυο
μαζί με τα παιδιά.
•
Συζητείστε, μαζί με
τα παιδιά σας, για τα χρονικά
όρια καθημερινής ενασχόλησης.
Προσπαθήστε να μην ξεπερνούν
τις 10ώρες/εβδομάδα.
•
Ενημερώστε τα παιδιά
για τα φαινόμενα εθισμού και
παρενόχλησης.
•
Χρησιμοποιείστε
φίλτρα για επιβλαβείς
ιστοσελίδες. Μπορείτε
να εγκαταστήσετε και να
χρησιμοποιήσετε προγράμματα
ελέγχου της πρόσβασης σε
συγκεκριμένες ιστοσελίδες αλλά
και του χρόνου παραμονής στον
ιστό.
•
Ωθήστε τα παιδιά
σε αθλητικές και κοινωνικές
δραστηριότητες.
•
Να είστε θετικό
πρότυπο για τα παιδιά σας.
•
Μην χρησιμοποιείτε
την χρήση του υπολογιστή
για επιβράβευση ή τιμωρία
αν απαγορεύσετε εντελώς την
πρόσβαση στο διαδίκτυο από
τον υπολογιστή του σπιτιού, θα
το κάνουν οπουδήποτε αλλού.
•
Τοποθετήστε τον Η/Υ
σε έναν κοινόχρηστο χώρο.
•
Αν παρατηρήσετε
υπερβολική χρήση ή και
συμπεριφορές εθισμού,
αναζητήστε βοήθεια.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε
στο nevronas.gr τον Δεκέμβριο
του 2017.

Economist – Οι θάνατοι
από την πανδημία είναι
πολλοί περισσότεροι
Οι σχεδόν 5,5 εκατομμύρια θάνατοι από την Covid-19
σε όλο τον πλανήτη, που έχουν καταγραφεί επισήμως
στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, είναι ήδη
ένας πολύ μεγάλος, ένας τρομακτικός αριθμός.
Πολλά είναι τα στοιχεία και οι ενδείξεις, όμως, που
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το πραγματικό
κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι ακόμη μεγαλύτερο,
καθιστώντας την πανδημία μια τραγωδία ιστορικών
διαστάσεων.
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και τις εκτιμήσεις
του The Economist, για του λόγου το αληθές, ο
αριθμός των θανάτων που πρέπει να αποδοθούν στον
ιό Sars-Cov-2 είναι σχεδόν τετραπλάσιος από τον
επίσημο και υπολογίζεται σε 18,8 εκατομμύρια!
Μάλιστα, σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό, το
περιθώριο σφάλματος στον υπολογισμό που τοποθετεί
τον πραγματικό αριθμό ανάμεσα σε 11,8 και 21,9
εκατομμύρια θανάτους ανέρχεται μόλις σε 5%!

Italy sending Parthenon fragment
to Athens in nudge to UK
(Continued from page 15)
inite return” of the fragment to
Athens.
About half the surviving 5th
century BC sculptures that decorated the Parthenon temple on
the Acropolis are in the British
Museum in London, which has
long resisted Greek appeals for
their return. But small fragments
are also held in other European
museums.
“The return to Athens of this important artefact of the Parthenon
goes in the direction of building
a Europe of culture that has its
roots in our history and in our
identity,” said Sicily’s councilor
for cultural heritage and identity,
Alberto Samonà.

The piece is the right foot of a
draped figure of Artemis, the
Greek goddess of the hunt,
originally located on the eastern
side of a 160-meter sculpted
frieze that ran around the temple.
It came to Palermo by way of
a 19th-century English consul
in Sicily, Robert Fagan, though
it remains unknown how he
acquired it. After Fagan died,
his widow sold the fragment
to the University of Palermo’s
Regio museum, which became
the Salinas regional museum, the
statement said.
The statement quoted Greek authorities as praising the initiative
in the hope that it encourages
the British Museum to return
its sculptures, which were taken

ΠΑΡΑΤΑΞΗ “RODOS AXION”
Ρόδος 28 Δεκεμβρίου 2021
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί Συμπολίτες/Συμπολίτισσες,
Ας υποδεχτούμε τον επικείμενο χρόνο με ελπίδα και αγάπη στις
καρδιές μας.
Η παράταξη «Ρόδος Αξιών» και εγώ προσωπικά, ευχόμαστε με
αισιοδοξία, ατομική και συλλογική ευθύνη, να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες της εποχής που βιώνουμε.
Προσωπικά, σας εύχομαι ο καινούργιος χρόνος 2022 να φέρει
υγεία, αγάπη και προκοπή στον καθένα, υπό το πρίσμα αλληλέγγυων
συμπεριφορών, προκειμένου να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και να
κάνουμε ατομικά και συλλογικά ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα!
Ας δείξουμε έμπρακτα την υποστήριξη στους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη.
Ολόψυχα σε όλους και όλες, κάθε προσωπική και επαγγελματική
επιτυχία.
Με δημιουργικότητα διεκδικούμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο για
τη Ρόδο που μας αξίζει!
Επιτρέψτε μου να κλείσω με τους
στίχους του Οδυσσέα Ελύτη,
Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος
Να ‘ ν’ ήμερος να’ ναι άκακος
Λίγο φαΐ λίγο κρασί
Χριστούγεννα και Ανάσταση!
Κοντά Σας,

from the Parthenon by Lord
Elgin, the British ambassador to
the Ottoman Empire, in the early
19th century.
The sculptures – 17 figures from
the building’s pediments and
part of the frieze – have been
the subject of a long dispute between Britain and Greece, which
has renewed its bid to bring the
marbles home.
Britain maintains that Elgin
acquired the sculptures legally
when Greece was ruled by the
Ottomans. The Greek government says they were stolen and
wants them returned for display
in the Acropolis Museum that
opened in 2009.
Italy’s fragment has been loaned
to Athens in the past, but for
short periods of time. Sicily’s regional authorities have initiated
talks with the Culture Ministry
to make the loan permanent,
putting it on the agenda of a
ministry committee that handles
such returns, the statement said.
Italy has been at the forefront of
international efforts to recover
antiquities that were looted
from its territory and ended up
in museums and private collections around the world. It has
also been on the returning end
of the restitution market when it
finds antiquities or artworks that
were illegally brought into the
country.
In exchange for receiving the
foot fragment, the Acropolis museum is loaning the Palermo museum a 5th century BC, marble
statue of Athena and a terracotta
amphora in the linear, geometric
style that dates from the mid-8th
century BC, according to the
statement. [AP]

ΠΕΝΘΗ
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ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.
1965-2021
Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη,
έζησε τα περισσότερα χρόνια
της ζωής του στο Ανατολικό
Βανκούβερ Β.Κ., καθώς
έκανε τις διακοπές του στο
αγαπημένο του μέρος στη
Ναύπακτο, έχασε τη ζωή
του σε ένα αυτοκινητιστικό
ατύχημα.
Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021,
στον Ι.Ν. του Αγιου Γεωργίου και η ταφή του στο
κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Royal Oak
Avenue.
Στους γονείς του Σπύρο και Ελευθερία, στον
αδελφό του Χρήστο και Κιμ, στην αδελφή
του Ελένη και Δημήτρη, στα ανήψια του και
σε όλους τους συγγενείς του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται 1 κενοτάφιο στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ

$7,00.00

Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 604-439-7012

Kathimerini.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Με εκτίμηση
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Ιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής παράταξης
«Ρόδος Αξιών»
τέως Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου

Πωλούνται δυο κενοτάφια σε τιμή ευκαιρίας
στο Valley View Funeral Home & Cemetery Surrey, B.C.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνειστε στο 604-474-3801

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ονομάζομαι Παναγιώτης Δημόπουλος. Εχω γεννηθεί στην Αθήνα, σπούδασα
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών(University of Athens Law SchoolLL.B).Είμαι Δικηγόρος Αθηνών απο το 1987.

Το Δικηγορικό μου γραφείο λειτουργεί στην Αθήνα απο το 1989.
Ειδικεύεται :

1) στο Αστικό Δίκαιο(συμβάσεις-δάνεια, κληρονομικά, αγοραπωλησίες ακινήτων
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους-real estate development, οικογενειακές υποθέσεις-family law).
2) στο Δημόσιο Δίκαιο(φορολογικές υποθέσεις-tax law, υποθέσεις με την Δημόσια
Διοίκηση, τα Ασφαλιστικά ταμεία κλπ).
3) Στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώπιον Δικαστηρίων όλων των βαθμών, που
προκύπτουν απο τις πιο πάνω συναλλαγές.
Το γραφείο διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων με σημαντική
δικαστηριακή εμπειρία. Το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο των
Αθηνών, πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Διεύθυνση γραφείου:45,Stournari Str. 106 82,Tel.+30 210 3814462.
M. +30 6977 063534.
Contact: p.dimopouloslaw@gmail .com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

306 East 11th Avenue (At Kinsway)
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 φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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O Πρόεδρος και το διοοκητικό
συμβούλιο του συλλόγου “ΑΡΤΕΜΙΣ”
εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε
όλη την ελληνική παροικία, χρόνια
πολλά
για τις γιορτές.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2022

Γραφείο Υφυπουργού Εξωτερικών | Deputy Μinister of Foreign Affairs’ office
Υπουργείο Εξωτερικών | Ministry of Foreign Affairs
T: 210 368 4404
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 1, 5ος όροφος | 1, Vasilissis Sofias Avenue, 5th floor
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